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วิท ยานิ พ นธ์ นี้ ศึ ก ษาวิจั ยในปั ญ หาแนวทางการปฏิ รูป กฎหมายบริษั ทเอกชนจ ากั ด ของ
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรูปแบบระบบกฎหมายบริษัทเอกชนชนจากัดที่สามารถเป็น
เครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ทั ด เที ย มกั บ ประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนา เพราะระบบกฎหมายบริษัทจากัด ของประเทศไทยในปัจจุบั นยังไม่ส ามารถเป็น
เครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุคใหม่ การศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับการ
สัมภาษณ์ในเชิงลึก โดยใช้ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบและทฤษฎีบริษัทปิด เป็นฐานในการวิเคราะห์
ปัญหาและผลการศึกษา ด้วยวิธีวิเคราะห์ในเชิงนิติเศรษฐศาสตร์
การศึกษามีมติว่าการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็น
องค์กรธุรกิจทางเลือกสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการขยายขนาดเศรษฐกิจใน
ประเทศ การศึกษาในครั้งนี้ได้ยืนยันผลการศึกษาด้วยทฤษฎีกฎหมายใหม่สองทฤษฎี คือ ทฤษฎีระดับ
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การขยายตัวของอัตราการจัดตั้งบริษัท การสร้างแหล่งจ้างงาน และการอานวยรายได้ให้แก่รัฐ ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมให้ มีการขยายขนาดเศรษฐกิจ และจะส่งผลให้เป็นประเทศเศรษฐกิจ
พัฒนา
การศึกษามีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดด้วยการ
สร้างให้มีรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่หลากหลาย และควรตรากฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวออกมา
ใช้บังคับโดยแยกบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวออกเป็นสองรูปแบบ คือ บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวธุรกิจซึ่งมี
บริษัทแม่เพียงบริษัทเดียวเป็นผู้ถือหุ้นรูปแบบหนึ่ง และบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวผู้ประกอบการซึ่งมี
บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้นอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ ควรนานโยบายภาษีเงินได้มาใช้ส่งเสริม
ให้มีการจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด
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This study aims to examine guidelines for reforming private limited company
law of Thailand to explore characteristics of private limited companies that can place
the country an economically developed country because the existing law does not
enable to facilitate development of economy of the country in new waves of
economic development. The study follows qualitative and in-depth-interview
methodology. Analysis of the problems and its results follow legal comparative and
close company theory.
The study indicates that reforming private limited company law by
introducing several limited company forms facilitates the growth of business
establishment, employment and national incomes and results in expansion of
economy size. Results of the study based on two legal theories, theory of stages of
law reform and theory of private limited company form. The theory of stages of
company law reform explains that hard law reform generates several private limited
company features. The theory of private limited company forms confirms that
implementation of several company forms can facilitate to expanse economy size
and result in becoming an economically developed country.
The study recommends that Thailand should modernize its company law to
introduce several private limited company forms and the country should implement
two classes of single member companies: a business single member company form
with a parent company as a single member of its subsidiaries and an entrepreneurial
private limited company form with a sole trader member. In addition, the country
should implement income taxation to increase the growth of establishment of
business through private limited company forms.
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39
42
44
45
49
49
55
56
57
58
58
61
66
73
75
77
78
80
83
87
89
90
92
93
95
98
110
115
116
117
126
129
138
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3.4.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
3.5 สรุปท้ายบท
3.5.1 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนของประเทศ
อุตสาหกรรมตะวันตก
3.5.2 รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตก
บทที่ 4 ศึกษาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
4.1.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
4.1.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
4.1.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของญี่ปุ่น
4.1.4 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของญี่ปุ่น
4.1.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
4.2 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.2.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน
4.2.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน
4.2.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของจีน
4.2.4 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของจีน
4.2.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของจีน
4.3 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นและจีนกับ เยอรมนี
ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ
4.4 สรุปท้ายบท
4.4.1 แนวทำงกำรปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจำกัดของญี่ปนและจี
ุ่
น
4.4.2 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นและจีน
บทที่ 5 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.1.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.1.2 วิวัฒนาการระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.1.3 แนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทย
5.2.1 กำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทจำกัดให้ เป็ นกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
5.2.2 กำรแก้ ไขปรับปรุงโครงสร้ ำงกฎหมำยบริษัทจำกัด
5.2.3 การแก้ไขปรับปรุงหลักความสามารถของบริษัท
5.2.4 รูปแบบโครงสร้างบริษัทจากัดของประเทศไทย
5.3 รูปแบบโครงสร้างบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของประเทศไทย

140
143
143
143
145
145
146
154
157
164
166
171
171
173
174
179
183
186
186
186
187
188
188
188
189
190
191
191
192
193
195
204
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5.3.1 รูปแบบโครงสร้างผู้ถือหุ้น
5.3.2 รูปแบบโครงสร้างวิธีการการจัดการ
5.3.3 รูปแบบโครงสร้างการเงินและบัญชี
5.3.4 รูปแบบโครงสร้างบริษัทจากัดที่ปรากฏในทางความเป็นจริง
5.3.5 ข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษา
5.4 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของประเทศไทย
5.4.1 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริง
5.4.2 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่จัดตั้งโดยกฎหมายอนุญาต
5.5 สถิติบริษัทจากัดของประเทศไทย
5.5.1 สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดตั้งแต่ 2521 ถึง 2558
5.5.2 สถิติการขยายตัวของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด
กับอัตราการจ้างงาน
5.5.3 ผลการขยายตัวของอัตราการจดทะเบียนและการคงอยู่ของ
บริษัทเอกชนจากัด
5.6 สรุปท้ายบท
5.6.1 ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด และแนวทาง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทจากัด
5.6.2 ข้อสรุปเกี่ยวกับบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
บทที่ 6 วิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
6.1 แนวทางการการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
ควรเป็นอย่างไร
6.1.1 บริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่หรือไม่
6.1.2 ปัจจัยอะไรที่เป็นแรงขับดันให้ประเทศไทยต้องปฏิรูปกฎหมาย
6.1.3 ควรกาหนดกระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดอย่างไร
6.2 รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
6.2.1 ปัญหาแนวคิดของกฎหมายบริษัทจากัด
6.2.2 ปัญหารูปแบบของบริษัทจากัด
6.2.3 ปัญหาโครงสร้างกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
6.2.4 วิเคราะห์รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่ใช้ปฏิบัติในประเทศอุตสาหกรรม
6.2.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่แพร่หลายในประเทศ
อุตสาหกรรม
6.2.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบบริษัทเอกชนจากัดลูกผสม
6.2.7 วิเคราะห์ผลกระทบจากการมีบริษัทรูปแบบเดียวของประเทศไทย
6.2.8 วิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย

204
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218
236
241
242
242
243
245
245
245
246
247
247
247
248
248
249
250
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263
264
265
272
293
301
302
304
319
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6.3 การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้อย่างไร
6.3.1 ผลเกี่ยวกับการเพิ่มจานวนบริษัทตั้งใหม่
6.3.2 ผลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
6.3.3 ข้อบ่งชี้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมประสบความ
สาเร็จด้วยการใช้บริษัทเอกชนจากัดเป็นเครื่องมือ
6.3.4 ข้อบ่งชี้จากอัตราสัดส่วนรายได้จากภาษีธุรกิจที่เก็บจากบริษัทที่มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
6.4 สรุปท้ายบท
6.4.1 ปัญหาและผลกระทบของกระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัด
6.4.2 ปัญหาและผลกระทบของรูปแบบของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
6.4.3 ปัญหาและผลกระทบจากการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
บทที่ 7 สรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 สรุป
7.1.1 ข้อสรุปทฤษฎีและแนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
7.1.2 ข้อสรุปคาถามของการศึกษา
7.1.3 ข้อสรุปด้านวัตถุประสงค์ของการศึกษา
7.1.4 ข้อสรุปด้านสมมติฐานการศึกษา
7.2 ข้อเสนอแนะ
7.2.1 ข้อเสนอแนะต่อปัญหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
7.2.2 ข้อเสนอแนะต่อปัญหารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสม
กับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
7.2.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.3 ความคาดหวังจากผลการวิจัย
7.3.1 ความคาดหวังจากการนางานวิจัยไปใช้ในทางวิชาการ
7.3.2 ความคาดหวังจากการนางานวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ
7.4 ความใหม่ของการวิจัย
7.4.1 เกณฑ์พิสูจน์ควำมใหม่ของกำรวิจยั
7.4.2 ควำมใหม่ของงำนวิจยั นี ้
7.5 ข้อจากัดในการดาเนินการวิจัย
7.5.1 ข้อจากัดในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
7.5.2 ข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลทุติยภูมิ
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ประวัติผู้เขียน

388
408
409
410

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

หน้า

เปรียบเทียบลักษณะของห้างหุ้นส่วนกับบริษัท
19
70
เปรียบเทียบ GmbH กับ UG
เปรียบเทียบปัจจัยดึงดูดให้จัดตั้ง GmbH กับ UG
71
อัตราการจดทะเบียนบริษัทและบริษัทที่ตั้งอยู่ระหว่าง ค.ศ. 2008 – 2013
76
เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
77
92
เปรียบเทียบบริษัท SAS และ SARL ของฝรั่งเศส
สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษระหว่าง ค.ศ. 2004-2009
116
รัฐที่ใช้ Code, Act และ Law
124
เปรียบเทียบลักษณะและโครงสร้าง C Corporations, S Corporations
129
และ LLCs
3.9 สถิติกำรจดทะเบียน LLCs ในรัฐ 5 อันดับระหว่าง ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ.2006
140
3.10 สถิติบริษัทเอกชนจากัดตั้งใหม่ระหว่าง ค.ศ. 2003-2009 ใน Delaware
141
3.11 สถิติการจัดเก็บภาษี LLCs ระหว่างปี ค.ศ. 2005-2011
142
3.12 เปรียบเทียบบริษัทเอกชนจากัดระบบเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐ ค.ศ. 2015 144
155
4.1 อัตราการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทในญี่ปุ่น
4.2 เปรียบเทียบลักษณะบริษัทร่วมทุนกับบริษัทความรับผิดจากัด
165
4.3 สถิตินิติบุคคลที่สมาชิกมีความรับผิดจากัด
168
4.4 เปรียบเทียบรูปแบบองค์กรธุรกิจหลักระหว่างญี่ปุ่นกับ
170
ประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก
4.5 สถิติแสดงการเติบโตของบริษัทเอกชนจากัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
184
ระหว่าง ค.ศ. 1989 -2000
4.6 สถิติการลงทุนจากต่างประเทศในจีนระหว่าง ค.ศ. 2005 ถึง 2013
185
4.7 เปรี ยบเทียบรูปแบบบริ ษัทของญี่ปนและจี
ุ่
นกับเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ 186
5.1 แสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
207
5.2 จานวนบริษัทจากัดที่คงอยู่ ณ พฤศจิกายน 2558
236
5.3 จานวนบริษัทจากัดที่เลือกมาศึกษา
237
5.4 โครงสร้างของบริษัทจากัดหลังการแก้ไขกฎหมายปี 2551
238
5.5 โครงสร้างของบริษัทจากัดหลังการแก้ไขกฎหมายปี 2551
239
5.6 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2539
239
5.7 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2539
240
5.8 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2552
240
5.9 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2552
241
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5.10 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2553
6.1 แนวทางการบริหารกฎหมายบริษัทในเชิงรับและเชิงรุก
6.2 เปรียบเทียบขนาดบริษัทเอกชนจากัด (GmbH) ของเยอรมนี
6.3 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคของรูปแบบเศรษฐกิจ
6.4 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทตามกลุ่มประเทศ
6.5 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดความรับผิด
6.6 เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของรูปแบบตามระบบต่างประเทศกับไทย
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บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 1 นำเสนอควำมเป็นมำและควำมสำคัญ ของปัญหำที่ศึกษำว่ำมีอย่ำงไร เกิดขึ้นได้
อย่ ำ งไร ปั ญ หำมี ผ ลกระทบรุ น แรงอย่ ำ งไร มี ข อบเขตของกำรศึ ก ษำอย่ ำ งไร สมมุ ติ ฐ ำนของ
กำรศึกษำมีอย่ำงไร วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำคืออะไร มีวิธีดำเนินกำรศึกษำอย่ำงไร ประโยชน์ที่
จะได้รับจำกกำรศึกษำคืออะไร มีกรอบแนวคิดในกำรศึกษำอย่ำงไร และโครงสร้ำงกำรนำเสนอ
รำยงำนกำรศึกษำเป็นอย่ำงไร
เพื่อให้กำรศึกษำเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยข้ำงต้นจึงแบ่งหัวข้อกำรศึกษำดังนี้
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.3 คำถำมกำรกำรศึกษำ
1.4 สมมุติฐำนของกำรศึกษำ
1.5 กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ
1.6 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.7 วิธีดำเนินกำรศึกษำ
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ
1.9 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.10 โครงสร้ำงกำรนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำ

1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดอุบัติขึ้นด้วยเหตุผลทำงเศรษฐกิจ เพรำะเป็นกฎหมำยที่ได้รับกำร
พัฒนำขึ้นเพื่อเป็นองค์กรธุรกิจทำงเลือก (Alternative Business Organization) สำหรับเป็นพำหนะ
ในกำรดำเนินวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium-Sized Enterprises: SMEs)
มำตั้งแต่ยุคปลำยศตวรรษที่สิบเก้ำ และแพร่หลำยตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ยี่สิบ เป็นต้นมำ กำรอุบัติขึ้นของ
กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด (Private Limited Liability Company Law) เป็นผลมำจำกกฎหมำย
บริษัทร่วมทุน (Joint Stock Company Law) และกฎหมำยห้ำงหุ้นส่วน (Partnership Law)
ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร SMEs รูปแบบของบริษัทเอกชนจำกัดได้รับ
กำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพแวดล้อมของรูปแบบธุรกิจและอุตสำหกรรม ทำให้ปัจจุบันมี
บริษัทเอกชนจำกัดหลำกหลำยรูปแบบใช้ปฏิบัติอยู่ในภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วโลก และเป็นองค์กรธุรกิจที่มี
สภำพนิติบุคคลซึ่งได้รับควำมนิยมแพร่หลำยที่สุด
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รูปแบบเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นแรงขับดั นให้กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดเกิด กำรเปลี่ยน
แปลงและเป็นผลให้เกิดรูปแบบบริษัทที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ประกอบกำรให้มีสิทธิเลือกได้อย่ำงหลำกหลำย หลังสงครำมโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมำจึงได้เกิด
รูปแบบบริษัททำงเลือก (Alternative Companies) ซึ่งเป็นบริษัทลูกผสม (Hybrid Companies)
ในประเทศต้นแบบ (Model Countries) แล้วแผ่อิทธิพลไปยังประเทศผู้รับกฎหมำย (Recipient
Countries) กล่ำวคือ ในช่วงปี ค.ศ. 1964 ได้เกิด S Corporations ในสหรัฐอเมริกำ ในช่วงปี ค.ศ.
1973 ได้เกิดบริษัทที่มี ผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศเดนมำร์ก ในช่วงปี ค.ศ. 1978 ได้เกิด Limited
Liability Company (LLC) ในรัฐไวโอมิ่ง (Wyoming) สหรัฐอเมริกำ ในช่วงปี ค.ศ. 1994 ฝรั่งเศสได้
ตรำกฎหมำยบริษัทมหำชนแบบง่ำย (Société Par Actions Simplifiée: SAS) กำรปรำกฏขึ้นของ
บริษัทลูกผสมทำให้ เกิดแนวคิดในกำรแยกบริษัทธุรกิจ (Business Companies) ออกจำกบริษัท
ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Companies) และแนวคิดกำรแยกหลักเกณฑ์บริษัทขนนำดใหญ่
ออกจำกบริษัทขนำดเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับขนำดของบริษัทในทำงควำมเป็นจริง นอกจำกนี้ได้เกิด
แนวคิดในกำรจัดเก็บภำษีจ ำกบริ ษัทผู้ ประกอบกำรและแนวคิดระบบบัญชีแบบง่ำย (Simplified
Accounting) เพื่อใช้กับบริษัทที่มีโครงสร้ำงของทุนขนำดเล็ก
เมื่อก้ำวเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Global Digital Economy) รูปแบบเศรษฐกิจได้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง ประเทศอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ในตะวันตกและเอเชีย คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และจีน จึงได้ปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดเพื่อให้สำมำรถเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมก้ำวหน้ำและรองรับกำรแข่งขันตำมควำมเปลี่ยนแปลงของภำพ
แวดล้อมเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในยุคใหม่ ทั้งนี้ กำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดมีเป้ำหมำยเพื่อ
สร้ำงกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดเป็นเครื่องมือส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรภำยในให้มีควำมเติบโตเข้มแข็ง และเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ โดยญี่ปุ่น
และจีนได้ปฏิรูปกฎหมำยบริษัทรับเอำ LLC มำใช้ปฏิบัติตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ. 2003
อังกฤษช่วงปี ค.ศ. 2006 และเยอรมนีช่วงปี ค.ศ. 2008 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งญี่ปุ่นได้ปฏิรูปกฎหมำย
บริษัทครั้งใหญ่เพื่อใช้บริษัทเอกชนจำกัดเป็นเครื่องมือพัฒนำเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินที่ไม่มี
รูปร่ำง (Intangible Assets) ที่แสดงออกด้วยทุนมนุษย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ (Human-Capital
and Intellectual Property) ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์ (Human-Capital
Intensive Industry) ได้แก่อุตสำหกรรมข้อมูล สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and
Communication) เช่น กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ และกำรพัฒนำเนื้อหำกำรสื่อสำร (Media Contents)
เป็นต้น อุตสำหกรรมบริกำรทำงกำรเงิน (Financial Service Business) เช่น ธนำคำรวำนิชธนกิจ
กองทุนเอกชน อุตสำหกรรมบริกำรทำงวิชำชีพ (Professional Service Business) เช่น กฎหมำย
บั ญ ชี บริ ก ำรทำงกำรแพทย์ และกำรศึ กษำ เป็ น ต้ น ญี่ ปุ่ น ได้ รั บ เอำแนวคิ ด LLC ซึ่ง มี ก ำเนิ ด ใน
สหรัฐอเมริกำมำใช้ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรใหม่ 1 ผลของกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชน
1

Yoshiaki Ishii, New Organizational Form for Human Capital Power –
Discussion on Introducing LLC in Japan, pp. 1-2. Retrieved October 10, 2015, from
http//www.meti.go.jp/english/information/ .../ cLLC0402e
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จำกัดในประเทศอุตสำหกรรมทำให้มีอัตรำกำรเติบโตของกำรจัดตั้งบริษัทเอกชนจำกัดอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่ำนมำ กำรเพิ่มขึ้นของบริษัทเอกชนจำกัดได้ส่งผลต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจ
กำรจ้ำงงำน และกำรอำนวยรำยได้ให้แก่รัฐ ข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลของกำรวิจัยจำกแหล่งต่ำง ๆ
ซึ่งยืนยันว่ำบริษัทเอกชนจำกัดจะมีบทบำทสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ อำทิเช่นงำนกำร
วิจัยของ Guinnane และคนอื่น ได้สรุปว่ำบริษัทเอกชนจำกั ดเป็นองค์กรธุรกิจในระยะยำวที่จะมี
บทบำทสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 2 รำยงำนกำรวิจัยของ Edmistton ระบุว่ำบริษัทขนำดเล็ก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนมีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจด้ำนควำมเติบโตในกำรจ้ำงงำน
และกำรพัฒนำนวัตกรรม3
มูลเหตุจูงใจให้ผู้เขียนมีควำมสนใจศึกษำวิจัยแนวทำงกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
ของประเทศไทย เพรำะหลั ง จำกที่ ไ ด้ ศึก ษำแนวทำงกำรปฏิ รูปกฎหมำยบริ ษัทเอกชนจ ำกัด ของ
ประเทศอุตสำหกรรมแล้วจึงได้เกิดข้อสงสัยว่ำกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทยปัจจุบันที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 สำมำรถเป็นเครื่องมือส่งเสริม
กำรพัฒนำเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมกับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนำ
แล้วได้หรือไม่ หลักกำรและบทบัญญัติของกฎหมำยนี้สอดคล้องกับสภำพของบริษัทเอกชนจำกัดที่
ปรำกฏในทำงควำมเป็นจริง หรือไม่ เพรำะบริษัทจำกัดส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก
(Small and Medium-Sized Companies: SMCs) แนวทำงปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด ของ
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำนมำเป็น อย่ำงไร และแนวทำงกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดที่ดีที่สุด
(Best Practice) เป็นอย่ำงไร มูลเหตุที่ผู้เขียนมีข้อสงสัยดังกล่ำวมำจำกปัจจัยสองประกำร ปัจจัยแรก
มำจำกข้อสันนิษฐำนว่ำแนวคิดและโครงสร้ำงของกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทยยังคง
เป็ น บริ ษั ท จ ำกั ด รู ป แบบเก่ ำ ที่ แ พร่ ห ลำยอยู่ ใ นช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ ยี่ สิ บ ถึ ง กลำงศตวรรษที่ ยี่ สิ บ
ปัจจัยต่อมำจำกข้อสันนิษฐำนว่ำ กระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำกฎหมำยบริษัทในห้วงที่ผ่ำนมำมิได้มี
ควำมมุ่งหมำยที่จะพัฒนำกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดให้มีบริษัทรูปแบบที่หลำกหลำยเพื่อเป็นองค์กร
ธุรกิจทำงเลือก (Alternative Business Organization) ให้แก่ผู้ประกอบกำรได้มีทำงเลือกให้
เหมำะสมสอคล้ องกับ ลั กษณะหรื อรูปแบบธุรกิจของตน แต่ กระบวนทัศน์ในกำรพัฒ นำกฎหมำย
มุ่งเน้ นไปที่กำรปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้ สำมำรถแก้ไขปัญหำในอดีต ด้ว ยวิธี ปรับโครงสร้ำง
ผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ำบริษัทจำกัดมีสภำพเป็นบริษัทขนำดเล็กด้วยกำรจำกัดจำนวนผู้ถื อหุ้นไม่ให้
เกินเก้ำสิบเก้ำคน ลดจำนวนผู้ถือหุ้นจำกเจ็ดคนให้เหลือสำมคนเพื่อหวังว่ำจะขจัดปัญหำกำรจัดตั้ง
บริษัทยำกให้หมดไป กำรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรลำออกของกรรมกำรเพื่อแก้ปัญหำว่ำสภำพ
กรรมกำรสิ้นสุดลงเมื่อใด ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีกำรนัดประชุมผู้ถื อหุ้น เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำ
กำรส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นอย่ำงทั่วถึง กำรเพิ่มเติมบทบัญญัติว่ำด้วยข้อห้ำมมิให้บริษัทยกเอำ
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กำรกระทำเกิน ขอบวัตถุประสงค์หรือำนำจกรรมกำรขึ้นต่อสู้บุคคลภำยนอก เพื่อขจัดปัญหำเรื่อง
ข้อจำกัดควำมสำมำรถของบริษัทในกำรทำสัญญำ จะเห็นได้ว่ำกระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำกฎหมำย
บริษัทเอกชนจำกัด ของประเทศไทยมุ่งไปที่กำรปะผุกฎหมำย คือ กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเป็น
จุด ๆ โดยมิได้มุ่งปฏิรูปกฎหมำยทั้งระบบ
เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ประกอบกำรรำยบุคคลก่อตั้งธุรกิจในรูปของนิติบุคคล กระทรวงพำณิชย์
จึงได้ยกร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวเพื่อเสนอให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
(สนช.) ผ่ำนเป็นกฎหมำยออกมำใช้บังคับ โดยคำดหวังว่ำจะสำมำรถจูงใจให้ผู้ประกอบกำรรำยบุคคล
ก่อตั้งธุรกิจมำกขึ้น แต่ผู้เขียนมีข้อโต้แย้งว่ำหำกตรำเป็นกฎหมำยออกมำใช้บังคับ ก็ไม่อำจจูงใจให้
ผู้ประกอบกำรรำยบุคคลก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลคนเดียวได้อย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้ เพรำะร่ำง
พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่ขัดกับหลักกำรของกฎหมำยบริษัท และขัดกับหลักปฏิบัติในทำงธุรกิจ
และทำงปฏิบัติในสำกล อีกทั้งบทบัญญัติต่ำง ๆ เป็นไปในเชิงบังคับยิ่งกว่ำจะส่งเสริมให้กำรจัดตั้งและ
ดำเนินธุรกิจทำได้ง่ำย ฉะนั้น ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวจะไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรรำยบุคคลได้ในระยะยำวอย่ำงที่ใช้ปฏิบัติในต่ำงประเทศ
ด้วยสภำพปั ญหำต่ำง ๆ ดังที่ กล่ำวข้ำงต้น ผู้ เขียนเห็นว่ำ กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของ
ประเทศไทยไม่สำมำรถดึงดูดให้ผู้ประกอบกำรรำยบุคคลจัดตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทเอกชนจำกัด
และดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Empirical Evidences) ที่บ่งชี้ปัญหำ
ดังกล่ำว คือ สถิติข้อมูลกำรคงอยู่ของบริษัทจำกัด เพรำะจำกข้อมูลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำระบุว่ำ
ถึ ง ณ เดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2558 มี อั ต รำกำรคงอยู่ ข องบริ ษั ท จ ำกั ด คง จ ำนวน 437,630 รำย
ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล จ ำนวน 179,571 รำย และบริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด จ ำนวน 1,109 รำย
รวมนิติบุคคลที่คงอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 618,310 รำย 4 นอกจำกนั้นข้อมูลของสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ระบุว่ำในปัจจุบันมีสถิติ SMEs กระจำยอยู่ทั่วประเทศประมำณ 2.7
ล้ ำ นรำย 5 ดั งนั้ น หำกหั กจ ำนวนนิติ บุค คลธุร กิจ จ ำนวน 618,310 รำย ออกจำกจ ำนวน SMEs
ทั้งหมดแล้ว จะมีผู้ประกอบกำรรำยบุคคลประมำณ 2.08 ล้ำนรำย ข้อมูลนี้มีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็น
ว่ำผู้ป ระกอบกำรรำยบุคคลในประเทศไทยไม่มีควำมสนใจที่จะเข้ำมำสู่ ระบบบริษัทเอกชนจำกัด
จึงได้ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศหลำยด้ำน เช่น กำรจัดเก็บภำษี ฐำนข้อมูล
ธุ ร กิ จ ของประเทศ กำรพั ฒ นำวิ ส ำหกิ จ รำยย่ อ ยให้ มี ค วำมเข้ ม แข็ ง เติ บ โตแบบก้ ำ วกระโดด
(Start-up) ตำมนโยบำยของรัฐบำลทำได้ยำก เป็นต้น
กล่ำวได้ว่ำกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทยในปัจจุบันมีทั้งปัญหำทับซ้อนกันทั้ง
ปัญหำในเชิงกระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำกฎหมำย ปัญหำในเชิงระบบกฎหมำย ปัญหำในเชิงโครงสร้ำง
ของกฎหมำย รวมตลอดถึงรูปแบบของกฎหมำย ทำให้กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด ไม่เอื้อต่อกำร
ส่งเสริมบริษัทเอกชนจำกัดให้สำมำรถเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้มี
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ควำมก้ำวหน้ำในระยะยำว ดังนั้น โจทย์ของกำรวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะค้นหำระบบกฎหมำยบริษัทเอกชน
จำกัดแบบใหม่ (Modern Private Limited Company Law System) เพื่อให้สำมำรถเป็น
เครื่องมือพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมกับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนำ
แล้ ว ทั้งนี้ เพรำะบริ ษัทเอกชนจ ำกัดเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรส่ งเสริมให้ มีกำรขยำยขนำดของ
เศรษฐกิจและรำยได้ประชำชำติจนทำให้รำยได้ประชำกรต่อหัวจนถึงเส้นรำยได้มำตรฐำน ซึ่งจะทำให้
ประเทศไทยยกระดับเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนำ
ผู้เขียนเห็นว่ำประเด็นปัญหำดังกล่ำวเป็นปัญหำในระดับชำติควรที่จะได้รับกำรวิจัยให้เกิด
ควำมกระจ่ำงชัด โดยผู้เขียนมีควำมคำดหวังว่ำผลกำรวิจัยในครั้งนี้จะสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏิรูประบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทยในอนำคต

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
จำกสภำพปัญหำและประเด็นปัญหำที่ได้กล่ำวไว้ ข้ำงต้น กำรศึกษำนี้จึงกำหนดวัตถุประสงค์
ดังนี้
1) เพื่อศึกษำวิเครำะห์แนวทำงในกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศอุตสำหกรรมหลัก
2) เพื่อศึกษำศึกษำวิเครำะห์รูปแบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดที่เหมำะสมกับประเทศไทย
3) เพื่อเสนอรูปแบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดสำหรับเป็นแนวทำงในกำรปฏิรูปกฎหมำย
บริษัทเอกชนจำกัด

1.3 คำถำมกำรกำรศึกษำ
เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ จึงได้กำหนดปัญหำกำรศึกษำดังนี้
1) แนวทำงกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทยควรเป็นอย่ำงไร
2) รูปแบบบริษัทเอกชนจำกัดที่เหมำะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่ำงไร
3) กำรปฏิรู ป กฎหมำยบริษั ทเอกชนจำกัด จะสำมำรถส่ ง เสริมกำรพัฒ นำเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้ก้ำวหน้ำได้อย่ำงไร

1.4 สมมุติฐำนของกำรศึกษำ
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะบริษัท กำหนดรูปแบบบริษัทเอกชนไว้
เพียงรูปแบบเดียว และกฎหมำยบริษัทจำกัดมีแนวคิดผูกติดอยู่กับกฎหมำยเอกเทศสัญญำทำให้กำร
รับเอำกฎหมำยบริษัทรูปแบบอื่นมำใช้ร่วมกับกฎหมำยบริษัทจำกัดทำได้ยำก อีกทั้งกฎหมำยบริษัทไม่
สอดคล้องกับสภำพของบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทยที่ปรำกฏในทำงควำมเป็นจริง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก เป็นผลทำให้กฎหมำยบริษัทจำกัดเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศ จำเป็นต้องปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทยทั้งระบบ

6

1.5 กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำแยกเป็นกรอบแนวคิดสำหรับประเด็นที่ศึกษำ และกรอบแนวคิดใน
ด้ำนทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ ดังนี้
1.5.1 กรอบแนวคิดด้ำนประเด็นที่ศึกษำ
กำรศึ ก ษำนี้ มี ก รอบแนวคิ ด บนหลั ก กำรด้ ำ นนโยบำยในกำรปฏิ รู ป ระบบกฎหมำย
บริษัทเอกชนจำกัดเพื่อนำไปสู่กำรออกแบบรูปแบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด รูปแบบบริษัทเอกชน
จำกัด และรูปแบบกำรบริหำรกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด กรอบแนวคิดในกำรศึกษำจึงประกอบด้วย
กระบวนทัศน์ในปฏิรูปกฎหมำยและกำรบริหำรกฎหมำย ดังที่ปรำกฏในแผนภำพข้ำงใต้นี้
ตัวแปรต้น
คือ ปรัชญำ
สำหรับ
กำรปฏิรูป
กฎหมำย
บริษัท

ตัวแปรตำม
คือ ระบบ
กฎหมำย
บริษัทเอก
ชนจำกัด

ระบบ
กฎหมำย
บริษัท
เอกชนจำกัด
รูปแบบใหม่

ยุทธศาสต
ร์ ในการ
บริหาร
กฎหมาย
บริษัท

ผลสัมฤทธิ์
ของกำร
พัฒนำ
เศรษฐกิจ

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จำกภำพที่ 1.1 แสดงให้เห็นกรอบแนวคิดว่ำกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทจะต้องกำหนดปรัชญำ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือนำทำงควำมคิด เป็นศูนย์กลำงควำมคิด และเป็นเป้ำหมำย ปรัชญำจึงเป็นเสมือน
ประทีปส่องทำงให้เกิดปั ญญำในกำรปฏิรูปกฎหมำยเพื่อให้ได้มำซึ่งรูปแบบกฎหมำยบริษัทเอกชน
จำกัด รูป แบบบริษัทเอกชนจ ำกัด และรูปแบบกำรบริหำรบริษัทเอกชนจำกัดที่จะสำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือพัฒนำเศรษฐกิจของชำติให้วัฒนำถำวร กรอบแนวคิดในกำรศึกษำสอดคล้องกับโจทก์วิจัย
(Research theme) คำถำมวิจัย (Research Questions) วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ (Scope of
Study) และสมมติฐำนของกำรศึกษำ (Hypothesis) ที่กำหนดไว้ทุกประกำร
1.5.2 กรอบแนวคิดในด้ำนทฤษฎี
กำรศึกษำนี้อยู่บนพื้นฐำนของทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบ และทฤษฎีกฎหมำยบริษัทเอกชน
จำกัด ซึ่งเป็นฐำนในกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำสำหรับกำรค้นหำทฤษฎีสำหรับกำรปฏิรูปกฎหมำย
บริษัทเอกชนจำกัดที่จะทำให้ได้มำซึ่งรูปแบบระบบบริษัทเอกชนจำกัดที่เป็นสมัยใหม่สำหรับใช้เป็น
เครื่องมือพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำ

1.6 ขอบเขตของกำรศึกษำ
กำรศึกษำนี้กำหนดขอบเขตของกำรศึกษำออกเป็นสองด้ำน คือ
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1.6.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
เนื้อหำของกำรศึกษำครอบคลุมถึงกำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
สี่ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำกฎหมำยบริษัทจำกัด ด้ำนระบบกฎหมำย ด้ำนโครงสร้ำง
ของกฎหมำย และผลกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จที่จะได้รับจำกกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกั ด
โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบกับแนวทำงกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนของประเทศอุตสำหกรรม
ตะวันตกและเอเชีย ทั้งนี้ เพื่อที่จะโจทย์ของกำรวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะค้นหำระบบกฎหมำยบริษัทเอกชน
จำกัดแบบใหม่ (Modern Private Limited Company Law System) สำหรับเป็นเครื่องมือพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมกับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนำแล้ว
1.6.2 ขอบเขตด้ำนช่วงเวลำของข้อมูลของกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของ
ประเทศอุตสำหกรรมและของประเทศไทย
ข้อมูลในกำรศึกษำจะจำกัดอยู่แต่เฉพำะกำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชน
จ ำกั ดของประเทศอุต สำหกรรมตะวั นตกและเอเชีย ในช่ว งระหว่ ำงปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
ถึง พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และศึกษำข้อมูลกำรปฏิรูป กฎหมำยบริษัทจำกัดของไทยในช่วงระหว่ำง
พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ถึง พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

1.7 วิธีดำเนินกำรศึกษำ
กำรดำเนิ น กำรศึ กษำนี้ จ ะประกอบด้ว ยกิจ กรรมกำรออกแบบกำรศึกษำ กำรเก็ บข้ อมู ล
และกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลตำมลำดับ
1.7.1 กำรออกแบบกำรศึกษำ
ด้วยเหตุเหตุที่คำถำมของกำรศึกษำที่ตั้งไว้ข้ำงต้นเป็นคำถำมเปิด (Open –End Questions)
เพื่อค้น หำคำตอบหรือผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต จึงต้องใช้วิธีดำเนินกำรศึกษำเชิงคุณภำพ
(Qualitative Oriented Study) ด้วยวิธีศึกษำวิเครำะห์เอกสำร (Documentary Analysis)
ประกอบกับกำรสัมภำษณ์เชิง ลึก (In-Depth-Interview) กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนกระบวนกำร
กฎหมำยเปรียบเทียบ (Comparative Law Method) โดยเปรียบเทียบกฎหมำยบริษัทจำกัดของไทย
กับ กฎหมำยบริ ษั ทเอกชนจ ำกัดของประเทศต้น แบบ คื อ เยอรมนี ฝรั่ งเศส อังกฤษ สหรัฐ และ
ประเทศผู้ รั บ กฎหมำยจำกประเทศต้ น ก ำเนิ ด คื อ ญี่ ปุ่ น และจี น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง ปรั ช ญำ
แนวควำมคิด และแนวทำงในกำรปฏิรูป กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด รวมถึงควำมสำเร็จในกำรใช้
กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ประโยชน์ ข องกำรใช้ วิ ธี ก ำรศึ ก ษำเชิ ง คุ ณ ภำพจะสำมำรถท ำให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
(Empirical Evidences) จำกเอกสำรในรูปของข้อมูลในเชิงพรรณนำ (Descriptive Information)
และสถิติ (Statistical Information) ที่เก็บรวบรวมไว้ในสื่ อกำรบันทึ กในรูปแบบปกติและสื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ (Traditional and Electronic Fixation) รวมตลอดถึงทัศนคติหรือควำมเห็นของกลุ่ม
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บุ คคลที่ เกี่ย วข้องกับ กับ กำรใช้กฎหมำยและผู้ เชี่ ยวชำญ เพื่อให้ ได้ข้อมู ล ที่รอบด้ำนที่จะสำมำรถ
สนับสนุนและยืนยันผลกำรวิจัยตำมหลักทำงวิชำกำร
1.7.2 กำรเก็บข้อมูล
งำนวิจัยนี้จะใช้ประเภทของข้อมูลและวิธีกำรเก็บข้อมูลดังนี้
1.7.1.1 ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ ซึ่งหมำยถึงข้อมูลที่อธิบำยถึงลักษณะ
ของวัตถุ (Objects) และเหตุกำรณ์ (Incidents) ที่ศึกษำในงำนวิจัยนี้ ข้อมูลเชิงคุณภำพประกอบด้วย
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลปฐมภูมิหมำยถึงข้อมูลที่
ผู้วิจั ย เป็ นผู้ เก็บ ข้อมูล ด้ว ยตนเองจำกแหล่ งข้อมูล อำทิเช่นข้อมูล เกี่ยวกับกลุ่มประชำกร เป็นต้น
แต่ข้อมูลทุติยภูมิ หมำยถึงข้อมูลที่สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยบุคคลอื่นแล้วเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบต่ำง ๆ
หรือนำไปใช้อ้ำงอิงในกำรสร้ำงสรรค์งำนนิพนธ์รูปแบบต่ำง ๆ เช่น ตำรำ หนังสือ งำนวิจัย บทควำม
เป็นอำทิ
1.7.1.2 วิธีกำรเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1) วิธีกำรเก็บข้อมูล กำรเก็บข้อมูลจะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูล จำกเอกสำรที่
เผยแพร่ ในรู ปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้ว ย หนังสื อ ตำรำ วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย บทควำมกฎหมำย
บทควำมทำงวิชำกำร กฎหมำย และคำพิพำกษำ จำกแหล่ งข้อมูลในห้องสมุดและจำกฐำนข้อมูล
สำรสนเทศสำกล (Internet) ที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นกำรทำวิจัยในห้ องสมุด (Librarian Research
Method)
2) เครื่ องมือที่ใ ช้เก็บ ข้อมูล ประกอบด้ว ยอุปกรณ์กำรบันทึ กข้อมู ล ชนิ ด
ต่ำง ๆ และแบบสัมภำษณ์เชิงลึก
กำรเก็ บ ข้ อ มู ล จำกกำรสั ม ภำษณ์ ใ นเชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview)
จะสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยบริษัทเอกชนในสำขำต่ำง ๆ โดยแบ่งบุคคลที่จะสัมภำษณ์
ออกเป็นสี่กลุ่ม รวม 7 คน ดังนี้
กลุ่ มที่ห นึ่ ง นักวิช ำกำรซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชำญกฎหมำยบริษัทจำกัด จำนวน
2 คน
กลุ่มที่สอง เจ้ำพนักงำนผู้มีอำนำจและหน้ำที่พัฒนำและบริหำรกฎหมำย
ของกระทรวงพำณิชย์ จำนวน 1 คน
กลุ่ ม ที่ ส ำม นั ก วิ ช ำชี พ กฎหมำยบริ ษั ท ได้ แ ก่ ที่ ป รึ ก ษำกฎหมำยบริ ษั ท
จำนวน 2 คน
กลุ่ ม ที่ สี่ นั ก ธุ รกิ จ และอุ ต สำหกรรมหรื อ นั กวิ ส ำหกิ จ ได้แ ก่ ตั ว แทนของ
สถำบันธุรกิจ เช่น สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรม เป็นต้น จำนวน 2 คน
1.7.1.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จำกศึกษำเอกสำรจะนำไปจัดลำดับ แล้ว วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูล
นั้ น เพื่ อ ตอบค ำถำมกำรศึ ก ษำแต่ ล ะค ำถำมที่ ก ำหนดไว้ ข้ ำ งต้ น และใช้ ต อบวั ต ถุ ป ระสงค์ ทุ ก ข้ อ
โดยจะใช้วิธีวิเครำะห์เชิงตรรกะ (Logical Analysis) มำอธิบำยปรำกฏกำรณ์ (Phenomenon)
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รวมถึ ง ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ ท ำให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำกฎหมำยบริ ษั ท เอกชนจ ำกั ด ด้ ว ยใช้ ค ดี ศึ ก ษำและ
กรณีศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่ออธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรศึกษำวิเครำะห์
ในเชิ ง บู ร ณำกำรข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ำกแหล่ ง ต่ ำ ง ๆ เข้ ำ ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง ผลของกำรศึ ก ษำและ
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำในครั้งนี้

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ
กำรศึกษำนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1) ทำให้ได้แนวทำงในกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทย
2) ทำให้ได้รูปแบบระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดแบบใหม่ของประเทศไทย
3) ทำให้ได้ข้อเสนแนวทำงในกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทย

1.9 นิยำมศัพท์เฉพำะ
ในกำรศึกษำนี้ได้กำหนดนิยำมศัพท์เฉพำะไว้ดังนี้
“บริษัทเอกชนจำกัด ” หมำยถึง บริษัทจำกัดที่มีลักษณะไม่เปิดรับบุคคลทั่ว ไปเข้ำมำเป็น
ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีทำข้อตกลงของผู้ถือหุ้นจำกัดสิ ทธิในกำรโอนหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงเรียก
บริษัทเอกชนจำกัดว่ำบริษัทปิด (Close Company) มีผลให้บริษัทเอกชนจำกัดมีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่
มำกและผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกันได้แก่บุคคลในครอบครัว ญำติ หรือเพื่อน โครงสร้ำงวิธีจัดกำร
ในทำงปฏิบัติไม่มีกำรแยกผู้ถือหุ้นและผู้จัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพรำะผู้ถือหุ้นกับกรรมกำร
บริษัทเอกชนจำกัดส่ว นใหญ่เป็น คนกลุ่ มเดียวกัน ในปัจจุบัน มีบริษัทเอกชนจำกัดมีหลำยรูปแบบ
แพร่หลำยอยู่ในประเทศอุตสำหกรรมหลักในตะวันตกและเอเชีย
“ประเทศอุ ต สำหกรรม” หมำยถึ ง สหพั น ธ์ ส ำธำรณรั ฐ เยอรมนี สำธำรณรั ฐ ฝรั่ ง เศส
สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกเลือกมำ
ศึกษำ (Selected Countries)

1.10 โครงสร้ำงกำรนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำ
รำยงำนกำรศึกษำประกอบด้วยสำมส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนกลำง และส่วนท้ำย รวม 7 บท
ส่ ว นน ำได้แ ก่บ ทที่ 1 น ำเสนอหลั ก กำรและเหตุผ ลของกำรศึ กษำ (โจทย์วิ จัย) วั ตถุป ระสงค์ ของ
กำรศึกษำ กำรดำเนินกำรศึกษำ รวมถึงสมมุติฐำนกำรศึกษำ ส่วนกลำงได้แก่บทที่ 2 ศึกษำทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นฐำนทำงวิชำกำร
ของศำสตร์ที่ทำกำรศึกษำ อันเป็นหลักกำรที่สนับสนุนและยืนยันผลกำรศึกษำว่ำเป็นไปและถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร บทที่ 3 ศึกษำวิเครำะห์ระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศอุตสำหกรรม
หลักตะวันตกรวมสี่ ประเทศ คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นต้นแบบของ
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กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดที่แพร่หลำยอยู่ทั่วโลก เพื่อที่จะทรำบว่ำประเทศดังกล่ำวได้พัฒนำและใช้
กฎหมำยบริ ษัทเอกชนจ ำกัดอย่ ำงไรจึงทำให้ ประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ บทที่ 4
ศึกษำเครำะห์ระบบกฎหมำยบริษัทของประเทศอุตสำหกรรมหลักในเอเชียสองประเทศ คือ ญี่ปุ่นและ
จีน ซึ่งเป็นประเทศที่รับอิทธิพลกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดมำจำกประเทศอุตสำหกรรมตะวันตกมำ
ใช้จนทำให้เศรษฐกิจพัฒนำก้ำวหน้ำตำมประเทศต้นแบบ ในบทที่ 5 ศึกษำวิเครำะห์กฎหมำยบริษัท
จำกัดของไทยเพื่อให้ทรำบว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกกฎหมำยของบริษัทอุตสำหกรรมหลักในบทที่ 3
และบทที่ 4 อย่ำงไรและมีปัญหำอะไร เพรำะเหตุใด บทที่ 6 วิเครำะห์ปัญหำกำรศึกษำวิจัยโดยใช้
ข้อมูลที่ได้ศึกษำวิจั ย ในบทที่ 3 ถึง บทที่ 5 เป็นฐำน ส่ วนท้ำยได้แก่บทที่ 7 สรุปผลกำรวิจัยและ
ข้อเสนอแนะทำงนโยบำยและกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป
ดังนั้น ตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นไปจะนำเสนอข้อมูลกำรศึกษำ
บทที่ 2 นำเสนอภูมิหลังทำงวิชำกำรของกำรศึกษำ
บทที่ 3 น ำเสนอระบบกฎหมำยบริ ษั ท เอกชนจ ำกั ด ของประเทศต้ น ก ำเนิ ด กฎหมำย
บริษัทเอกชนจำกัด
บทที่ 4 นำเสนอระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศที่รับกฎหมำยบริษัทเอกชน
จำกัดจำกประเทศต้นกำเนิดมำใช้ปฏิบัติ
บทที่ 5 นำเสนอระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทย
บทที่ 6 นำเสนอกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ
บทที่ 7 นำเสนอบทสรุปของกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ

บทที่ 2
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และความเป็นมาของ
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ในบทที่ 1 ได้นำเสนอปัญหำที่วิจัย วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ขอบเขตกำรวิจัย วิธีวิจัย ในบท
นี้จะศึกษำและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ โดยจะศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และควำม
เป็นมำของกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด ซึ่งเป็นฐำนทำงวิชำกำร (Underpinning) ของกำรศึกษำนี้
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรศึกษำที่กำหนดไว้ดังกล่ำว จึงแบ่งหัวข้อกำรศึกษำดังนี้
2.1 กฎหมำยองค์กรธุรกิจกับกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
2.2 ควำมหมำยและควำมสำคัญของกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
2.3 ควำมหมำยและประเภทของบริษัทเอกชนจำกัด
2.4 แนวคิดของกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
2.6 สรุปท้ำยบท

2.1 กฎหมายองค์กรธุรกิจกับกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายองค์กรธุรกิจว่ามีขอบเขตเนื้อหาอย่า งไร และกฎหมายองค์กร
ธุรกิจกับกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้
ทราบแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายองค์กรธุรกิจ โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้
2.1.1 ความหมายและแนวคิดขององค์กรธุรกิจ
วิสำหกิจเป็นหน่วยของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ทำหน้ำที่ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรใน
สังคมทุกระดับ วิส ำหกิจจึงเป็น องค์ประกอบที่จำเป็นของระบบเศรษฐกิจ วิสำหกิจทำให้เกิดกำร
เคลื่อนไหวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ วิสำหกิจทำให้เกิดเจ้ำของผลประโยชน์ที่หลำกหลำย หำกเป็น
วิสำหกิจที่รัฐเป็นเจ้ำของ รั ฐเป็นผู้ ลงทุนโดยมีมหำชนเป็นเจ้ำของผลประโยชน์ วิส ำหกิจที่รัฐเป็น
เจ้ำของอำจมีเจ้ำของผลประโยชน์เป็นเจ้ำหนี้ด้วยก็ได้ วิสำหกิจที่เอกชนเป็นเจ้ำของผลประโยชน์
ประกอบด้วยผู้ลงทุน (เจ้ำของทุน) เจ้ำหนี้กำรค้ำ (ผู้ให้เครดิตทำงกำรค้ำหรือผู้ให้กู้ยืมเงิน) ลูกจ้ำง
(ผู้รับค่ำจ้ำงจำกบริษัท) และรัฐ (ผู้เก็บภำษีอำกร)
เกณฑ์กำรแบ่งประเภทวิสำหกิจมีอยู่หลำกหลำย เช่น หำกใช้เกณฑ์รัฐและเอกชนเป็นเจ้ำของ
ย่อมแบ่งวิสำหกิจออกเป็นวิสำหกิจที่รัฐเป็นเจ้ำของ (Publicly Owned Enterprises) เรียกว่ำ
รัฐวิสำหกิจหรือเรียกชื่ออย่ำงอื่นกับวิสำหกิจที่เอกชนเป็นเจ้ำของ (Privately Owned Enterprises)
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เรียกว่ำวิสำหกิจเอกชน หำกใช้เกณฑ์จำนวนบุคคลผู้เป็นเจ้ำของ ย่อมแบ่งวิสำหกิจออกเป็นวิสำหกิจที่
มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้ำของกับวิสำหกิจที่มีบุคคลหลำยคนเป็นเจ้ำของ เป็นต้น รูปแบบของวิสำหกิจ
ย่อมมีทั้งที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล และไม่มีสภำพเป็นนิติบุคคล แนวคิดดั้งเดิม ของวิสำหกิจที่มีสภำพ
เป็นนิติบุคคลจะต้องมีบุคคลหลำยคนเป็นเจ้ำของหรือสมำชิก เช่น ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท
ต้องมีบุคคลสองคนขึ้นไปเป็นสมำชิกหรือเจ้ำของ เป็นต้น กำรจัดรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจเป็นวิธีกำร
จัดองค์กรธุรกิจ (Business Organization)
ในหัวข้อนี้จะศึกษำควำมหมำย ลักษณะ และแนวคิด ขององค์กรธุรกิจ ดังนี้
2.1.1.1 ควำมหมำยและลักษณะขององค์กรธุรกิจ
องค์กรธุรกิจคืออะไร และมีลักษณะอย่ำงไร แยกพิจำรณำดังนี้
1) ควำมหมำยขององค์กรธุรกิจ จำกกำรศึกษำไม่พบว่ำกฎหมำยบริษัทของ
ประเทศต้นแบบบัญญัตินิ ยำมไว้ ว่ำองค์กรธุรกิจคืออะไร แต่เป็นที่เข้ำใจในควำมหมำยทั่ วไปได้ว่ำ
องค์กรธุรกิจหมำยถึงกำรจัดรูปแบบโครงสร้ำงด้ำนควำมเป็นเจ้ำของ กำรจัดกำร กำรเงินและบัญชี
ในกำรดำเนินวิสำหกิจ แต่ตำมกฎหมำยบริษัทแต่ดั้งเดิมองค์กรธุรกิจจะต้องประกอบด้วยผู้เป็นเจ้ำของ
หลำยคน (Multi-Owner) กำรจัดองค์กรธุรกิจอยู่บนหลักกำรที่หลำกหลำย ที่สำคัญได้แก่ควำมไว้เนื้อ
เชื่อใจของผู้ร่วมธุรกิจ กำรระดมทุน กำรกระจำยควำมเสี่ยง กำรจัดสรรประสบกำรณ์ที่ต่ำงกัน
ในทำงนิติศำสตร์และเศรษฐศำสตร์มีมุมมองเรื่ององค์กรธุรกิจต่ำงกันอย่ำงไร
แยกพิจำรณำดังนี้
(1) นิยำมขององค์ก รธุรกิ จในทำงนิติ ศำสตร์ นัก วิช ำกำรนิติ ศำสตร์
อธิบ ำยว่ำ องค์กรธุร กิจ หมำยถึง กำรรวมกลุ่ มอย่ำงเป็นระบบของปัจเจกบุคคลเพื่อกำรหวังผลใน
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือเพื่อกระทำกิจกำรแสวงหำกำไร ทั้งนี้ โดยวิธีหนึ่งในจำนวนวิธีทั้งหลำยตำมที่
กฎหมำยอนุญำตและวำงกำหนดกฎเกณฑ์เอำไว้6
(2) นิ ย ำมขององค์ ก รธุ ร กิ จ ในทำงเศรษฐศำสตร์ นั ก วิ ช ำกำร
เศรษฐศำสตร์อธิบำยว่ำองค์กรธุรกิจเป็น หน่วยเศรษฐกิจหนึ่งในระบบเศรษฐกิจทำหน้ำที่เคลื่อนย้ำย
ทรัพยำกรหรือปัจจัยกำรผลิตที่มีอยู่ให้มีค่ำสูงขึ้นโดยผ่ำนกระบวนกำรผลิต กำรให้บริกำร หรือการ
จาหน่ายแก่ผู้ผลิตที่นาไปใช้ผลิตสินค้าต่อ7
จะเห็นได้ว่ำในทำงนิติศำสตร์มีมุมมว่ำององค์กรธุรกิจ เป็นกำรร่วมกัน
ประกอบกิจกำรในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่มีกฎหมำยรับรอง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่ำกฎหมำย
องค์กรธุรกิจ (Business Organization Law) ได้แก่ห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ และองค์กรอื่น ๆ
ที่มุ่งแสวงหำกำไรมำแบ่งแก่สมำชิก อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดขององค์กรธุรกิจยุคใหม่ แม้กระทั่งบริษัทที่
ตั้งขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์แสวงหำกำไรมำแบ่งแก่สมำชิก (Non-Profit Corporation) ก็ถือว่ำเป็น
องค์กรธุร กิจในทำงกฎหมำย ทั้งนี้ เพรำะบริษัทประเภทนี้ต้องอยู่ภ ำยใต้หลั กเกณฑ์ของกฎหมำย
6

พิเชษฐ เมำลำนนท์, กฎหมายพาณิชย์ 4, พิมพ์ครั้งที่ 11 (นนทบุรี: มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช, 2557), หน้ำ 15.
7
สรยุทธ มีนะพันธ์, เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรธุรกิจ (กรุงเทพมหำนคร: สแตรทโท
โนมิคส์, 2556), หน้ำ 96.
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บริษัททั้ง กำรจัดตั้ง กำรดำเนินกิจกำร กำรเงินและบัญชี ตลอดทั้งกำรเลิกบริษัทและกำรชำระบัญชี
แต่ ในทำงเศรษฐศำสตร์ มี แนวคิ ดว่ ำองค์กรธุ รกิ จ เป็ นกำรก่อตั้ งหน่วยเศรษฐกิ จ (Formation of
Economic Unit) หรือหน่วยกำรผลิต (Firms) เพื่อทำหน้ำที่เคลื่อนไหวกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในลักษณะ
ต่ำง ๆ เช่น กำรผลิต กำรขำย เป็นต้น
กล่ำวโดยสรุป กฎหมำยองค์กรธุรกิจ หมำยถึง กฎหมำยก่อตั้งองค์กรธุรกิจ
ประเภทห้ำงหุ้นส่วน บริษัท และทรัสต์ในทำงพำณิชย์ และกฎหมำยองค์กรธุรกิจมีควำมสัมพันธ์กับ
กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
2) ลักษณะขององค์กรธุรกิจ จำกควำมหมำยขอองค์กรธุรกิจที่กล่ำวข้ำงต้น
สำมำรถสรุปได้ว่ำ องค์กรธุรกิจประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ น วิ ส ำหกิ จ คื อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ (Economic
Activity Unit) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำกำไรหรือแสวงหำรำยได้
(2) มีปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นเจ้ำของหรือ
ผู้ลงทุน
(3) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด ำเนิ น กิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ (Economic
Activities) ภำยใต้วัตถุประสงค์และชื่อเดียวกัน (In the Same Objects and the Same Name)
(4) มีสภำพเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล (Natural Person or
Juristic Person)
2.1.2 ความเป็นมาของแนวคิดกฎหมายองค์กรธุรกิจ
แนวคิดขององค์กรธุรกิจเริ่มก่อตัวขึ้น เมื่อไรไม่มีหลักฐำนยืนยัน แน่ชัด แต่มีรำยงำนวิจัยใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งศึกษำแนวคิดองค์กรธุรกิจยุคโบรำณพบว่ำ แนวคิดองค์กรธุรกิจประเภทห้ำงหุ้นส่วน
และบริษัทก่อตัวขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม (Concrete Idea) ในยุคโรมันโบรำณ (Ancient Roman)
ประมำณเจ็ดร้อยถึงสองร้อยปี ก่อนคริสตศักรำช กำรประกอบวิสำหกิจยุคโรมันดำเนินไปในรูปของ
วิสำหกิจในครัวเรือน มีหัวหน้ำครอบครัว ได้แก่บิดำหรือ นำยทำสเป็นผู้ควบคุมกำรดำเนินกิจกำร
แต่ ใ ห้ ส มำชิ ก ในครอบครั ว ได้ แ ก่ บุ ต รชำย หรื อ ทำสเป็ น ผู้ ถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น และด ำเนิ น กิ จ กำร
องค์ ก รธุ ร กิ จ ในยุ ค โรมั น โบรำณอยู่ใ นช่ ว งก่ อ ตั ว ของแนวคิ ด จึ ง ยั ง ไม่ เ ป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ส มบู ร ณ์
(Incomplete Business Organizations) แต่แนวคิดในยุคโรมันถือว่ำเป็นรำกฐำนของแนวควำมคิดที่
มีควำมสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐศำสตร์และกฎหมำย เพรำะได้เกิดกำรพัฒนำแนวคิดจนกลำยเป็นองค์กร
ธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ 8 จนกระทั่งเข้ำสู่ยุคโรมันยุคใหม่เมื่อเข้ำสู่คริสต์ศักรำช รูปแบบของวิสำหกิจได้

8

Henry Hansmann, Reinier Kraakman, and Richard Squire, Incomplete
Organizations: Legal Entities and Asset Partitioning in Roman Commerce, Working
Paper No. 271/2014 (Brussels: European Corporate Governance Institute, 2014), pp.
4-5.
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เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแปลงไปเป็นวิสำหกิจที่มีเจ้ำของหลำยคนในรูปของสมำคมหุ้นส่วน (Partnership
Association) และได้พัฒนำเป็นแนวควำมคิดของบริษัทตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกเป็นต้นมำ9
2.1.3 กฎหมายองค์กรธุรกิจยุคใหม่
หลังจำกกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมในภำคพื้นยุโรปและเกำะอังกฤษในต้นศตวรรษที่สิบเก้ำทำให้
รูปแบบของธุรกิจ และอุตสำหกรรมยุคใหม่ปรำกฏขึ้นโดยมีกฎหมำยรองรับอย่ำงชัดเจน กฎหมำยที่ใช้
บังคับ (Governing Law) แก่ห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทเรียกโดยรวมว่ำกฎหมำยองค์กรธุรกิจ (Business
Organization Law)
ห้ำงหุ้นส่วนถือว่ำเป็นองค์กรธุรกิจพื้นฐำนที่มีโครงสร้ำงไม่สลับซับซ้อน เพรำะพัฒนำมำจำก
วิสำหกิจครัวเรือน (Household Enterprises) และวิสำหกิจรำยบุคคล (Sole Traders) กฎหมำย
ห้ำงหุ้นส่วนจึงออกมำเพื่อใช้กับกิจกำรขนำดเล็กดังกล่ำว แต่กฎหมำยบริษัทร่วมทุน (Joint-Stock
Company Law) ออกแบบมำเพื่อใช้กับวิสำหกิจขนำดใหญ่ (Large Scale Enterprises) ซึ่งมักเป็น
วิสำหกิจที่ประกอบกิจกำรสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนของรัฐ เช่น กำรรถไฟ กำรผลิตไฟฟ้ำ กำรขุด
คลอง เป็นต้น ผู้ประกอบกิจกำรรำยย่อยไม่สำมำรถตั้งบริษัทได้ จึงมีกำรหลีกเลี่ยงกฎหมำยบริษัทด้วย
วิธีกำรสร้ำงผู้ถือหุ้นเทียม (Dummy Shareholders)
เพื่อส่งเสริมกำรจัดตั้งบริษัท SMEs ที่มีแพร่หลำยอยู่ในยุคปลำยศตวรรษที่สิบเก้ำ เยอรมนีจึง
ได้ตรำกฎมำยบริษัทเอกชนควำมรับผิดจำกัด (Private Limited Liability Companies: PLLCs)
ออกมำใช้บังคับ เพื่อเป็นองค์กรทำงเลือกสำหรับผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ไม่ต้องกำรประกอบกิจกำร
ในรูปห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทร่วมทุน
แนวคิดกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดเกิดจำกกำรนำเอำหลักกำรของห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท
ร่วมทุนมำผสมกัน รูปแบบของบริษัทเอกชนจำกัดปรำกฏขึ้นเป็นแห่งแรกในสหรัฐช่วงกลำงศตวรรษที่
สิบ เก้ำแต่ไม่เป็ นที่แพร่ห ลำย ปลำยศตวรรษที่สิ บเก้ำเยอรมนีได้ตรำกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
และได้กลำยเป็นแม่แบบของกฎหมำยบริษัทของอังกฤษและฝรั่งเศสในต้นศตวรรษที่ยี่สิบ10
2.1.3.1 กิจกำรเจ้ำของคนเดียว (Sole Proprietorships)
กิจกำรเจ้ำของคนเดียว (Sole Traders) เป็นองค์กรธุรกิจพื้นฐำนซึ่งมีบุคคลคน
เดียวเป็นเจ้ำของ (Single Owner) แนวควำมคิดดั้งเดิมวิสำหกิจเจ้ำของคนเดียวจะมีได้แต่เฉพำะ
บุคคลธรรมดำ แต่แนวคิดยุคใหม่วิสำหกิจเจ้ำของคนเดียวมีสภำพเป็นนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่
ปรำกฏแพร่หลำยในภำคพื้นยุโรปแล้วแพร่หลำยไปยังภูมิภำคต่ำง ๆ ตั้งแต่ช่วงปลำยศตวรรษที่ยี่สิบ
เป็นต้นมำทำให้เกิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว (Single Member Companies) หรือบริษัทบุคคลบุคคล
คนเดียว (One Man Companies)

9

Ibid.
Rebecca Spencer, Company Law and Structures (Oxford: Oxford
University, 2004), pp. 6-7.
10
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2.1.3.2 ห้ำงหุ้นส่วน (Partnerships)
กิจกำรที่มีผู้ประกอบกำรเจ้ำของรำยเดียวตั้งแต่สองคนขึ้นไปมำร่วมกันประกอบ
กิจกำรและบริหำรกิจกำร ก็จะเรียกองค์กรธุรกิจนั้นว่ำห้ำงหุ้นส่วน (Partnerships)
1) ควำมหมำยและประเภทของห้ำงหุ้นส่วน ห้ำงหุ้นส่วนคืออะไรและมีกำร
แยกประเภทไว้อย่ำงไร แยกพิจำรณำดังนี้
(1) ควำมหมำยของห้ ำ งหุ้ น ส่ ว น ในทำงกฎหมำยห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นเป็ น
ควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำระหว่ำงบุคคลสองคนขึ้นไปตกลงกันลงหุ้นเพื่อประกอบกิจกำรร่วมกันด้วย
ประสงค์จะนำกำไรที่ได้จำกกิจกำรนั้นมำแบ่งปันระหว่ำงกัน ดังนั้น จึงทำให้ห้ำงหุ้นส่วนประกอบด้วย
ลักษณะทั่วไปสำมประกำร คือ
ก. เป็นสัญญำร่วมลงทุนระหว่ำงบุคคลสองคนขึ้นไป
ข. เป็นสั ญญำที่มีวัต ถุประสงค์ร่ว มกันเพื่อแบ่งปัน กำไรที่ไ ด้จำก
กิจกำร
ค. เป็นองค์กรธุรกิจที่ผู้เป็นสมำชิกหรือหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิดำเนิน
กิจกำร
(2) ประเภทของห้ำงหุ้นส่วน กฎหมำยองค์กรธุรกิจทุกระบบแบ่ง ห้ำง
หุ้นส่วนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ (General Partnership) และห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด (Limited Partnership) ซึ่งมีหลักกำรและวิวัฒนำกำรทำงกฎหมำยแตกต่ำงกัน แนวคิดห้ำง
หุ้นส่วนมิใช่เป็นเรื่องใหม่ เพรำะปรำกฏแนวคิดตั้งแต่ยุคโรมันโบรำณ (Ancient Roman) แบ่งห้ำง
หุ้นส่วนเป็นสองประเภท คือ Societas และ Societas Publicanorum โดย Societas มีสภำพเป็น
ห้ำงหุ้น ส่วนสำมัญ แต่ Societas Publicanorum มีลักษณะเป็นห้ำงหุ้นส่วนจำกัด และในยุคกลำงก็
ปรำกฏรูปแบบของห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เรียกว่ำ Commenda รูปแบบของห้ำงหุ้นส่วนมีควำมสำคัญต่อ
กำรก่อให้เกิดแนวคิดบริษัทเอกชนจำกัด เพื่อหลีกหนีข้อด้อยของห้ำงหุ้นส่วน คือผู้เป็นหุ้นส่วนสำมัญมี
ควำมรับผิดไม่จำกัด และผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดควำมรับผิดไม่มีสิทธิร่วมจัดกำรห้ำงหุ้นส่วน
(3) แนวคิดทั่วไปของกฎหมำยห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
ตำมแนวควำมคิดของระบบซีวิลลอว์ และคอมมอนลอว์มีควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ในระบบซีวิลลอว์
แบบเยอรมั น ถื อ ว่ ำ ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นเป็ น นิ ติ บุ ค คลเกิ ด ขึ้ น โดยธรรมชำติ ขณะที่ แ นวควำมคิ ด ของ
คอมมอนลอว์มีแนวคิดว่ำห้ำงหุ้นส่วนเป็นนิติบุคคลเมื่อจดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยแล้ว เหตุผลที่
แนวควำมคิดทำงกฎหมำยแตกต่ำงกันเพรำะยึดถือทฤษฎีกฎหมำยแตกต่ำงกัน ในระบบวิลลอว์ยึดถือ
ทฤษฎีตัวตน (Entity Theory) แต่ระบบคอมมอนลอว์ยึดถือทฤษฎีรวมกลุ่ม (Aggregate Theory)11
2) ควำมเป็นมำของกฎหมำยห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กฎหมำยห้ำงหุ้นส่วนเกิดขึ้น
จำกควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรรำยบุคคลที่ต้องกำรจำกัดควำมรับผิด แนวคิดห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
เกิดขึ้นในยุคโรมันในรูปของ Societas Publicanorum ซึ่งแบ่งผู้ลงทุนออกเป็นสองกลุ่ม คือ ผู้ลงทุน
ที่มิได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกำรห้ำงหุ้นส่วน (Non-Active Partners) จำพวกหนึ่ง กับผู้ลงทุนที่เป็น
11

Frank Wooldridge, “The General Partnership in German Law,” Amicus
Curiae Review, 79 (June 2009): 6-11.

16
ผู้ดำเนินกิจกำรห้ำงหุ้นส่วน (Active Partners) อีกจพวกหนึ่ง ผู้ลงทุนที่มิได้เป็นผู้ดำเนิน กิจกำร
เป็นเพียงผู้ลงทุนทีอ่ ยู่นิ่งเฉย (Passive Investors) ผู้ลงทุนจำพวกนี้มีควำมรับผิดจำกัดเพียงทรัพย์สิน
ที่นำมำลงหุ้น ขณะที่ผู้ลงทุนที่เป็นผู้ดำเนินกิจกำร (Managing Partners) เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกำร
ของห้ำงหุ้นส่วน มีลักษณะเป็นผู้ลงทุนที่มีกำรเคลื่อนไหว ผู้ลงทุนประเภทนี้มีควำมรับผิดไม่จำกัด12
ต่ อ มำในยุ ค กลำงได้ เ กิ ด ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นจ ำกั ด เรี ย กว่ ำ Commenda มี ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นสองจ ำพวก
เช่นเดียวกับ Societas Publicanorum แต่ Commenda มีวัตถุประสงค์เฉพำะกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศทำงทะเล ผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัด ควำมรับผิดลงหุ้นด้วยเงินหรือสินค้ำมิได้เดินทำงไปกับเรือขน
สิ น ค้ ำ ทำงทะเล แต่ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ ล งหุ้ น ด้ ว ยแรงงำนเป็ น ผู้ เ ดิ น ทำงไปกั บ เรื อ เดิ น ทะเล (Ship
Traveler) และติดต่อค้ำขำยกับคู่สัญญำในต่ำงแดน ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทนี้จะลงหุ้นด้วยทักษะด้ำน
แรงงำน (Labor Skills) อำทิเช่น ทักษะในกำรเดินเรือ กำรค้ำขำย เป็นต้น และจะเป็นผู้เสี่ยงภัยใน
กำรเดินทำง13
2.1.3.3 บริษัทเอกชนจำกัด (Private Limited Companies)
บริ ษั ท เอกชนจ ำกั ด เป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ระบบมำกกว่ ำ องค์ ก รธุ ร กิ จ ประเภท
ผู้ประกอบกำรรำยบุคคล (Individual Entrepreneurs) และห้ำงหุ้นส่วน เพรำะกำรจัดตั้ง กำรดำเนิน
กิจ กำร และกำรเลิ กกิจกำร จะมีกฎหมำยกำหนดหลั กเกณฑ์ไว้อย่ำงชัดเจนเป็นระบบ ทำให้กำร
ดำเนินกิจกำรในรูปของบริษัทเป็นไปตำมระบบที่กฎหมำยกำหนดไว้ จึงทำให้บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่
ได้รับควำมนิย มอย่ำงแพร่หลำยทั่วโลก เพรำะมีข้อดีกว่ำกิจกำรเจ้ำของรำยเดียวและห้ำงหุ้นส่ว น
สำมประกำร ประกำรแรกควำมเป็นนิติบุคคลต่ำงหำกมีผลให้บริษัทตั้งอยู่อย่ำงต่ออย่ำงเนื่องแยก
ต่ำงหำกจำกผู้ถือหุ้นและกรรมกำร (Continuity of Fife and Legal Entity Separate From Its
Members) และมีผลให้บริษัทมีสิทธิและหน้ำที่แยกต่ำงหำกจำกผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมกำรซึ่งมีสภำพ
ผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้แสดงเจตนำ ประกำรที่สองผู้ถือหุ้นมีควำมรับผิดจำกัด ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับ
ผิดด้วยทรัพย์สินของตนเอง ประกำรที่สำมผู้ถือหุ้นมีสิทธิควบคุมบริษัทโดยยังคงมีควำมรับผิดจำกัดอยู่
1) ควำมนิยมแพร่หลำยของบริษัทเอกชนจำกัด จำกกำรศึกษำพบสถิติกำร
จดทะเบียนของประเทศอุตสำหกรรมและของประเทศไทยระบุตรงกัน ว่ำบริษัทเอกชนจำกัดได้รับ
ควำมนิยมแพร่ หลำยกว่ำห้ำงหุ้น ส่วนและบริษัทมหำชน ในประเทศอุตสำหกรรมแต่ละประเทศมี
จำนวนบริษัทเอกชนกว่ำล้ำน ขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนบริษัทเอกชนกว่ำสี่แสนรำย ปัจจัยดึงดูดให้
ผู้ประกอบวิสำหกิจจัดตั้งวิสำหกิจในรูปของบริษัทเอกชนจำกัดมีหลำยประกำร ดังนี้
(1) ควำมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำก (Separate Legal Entity) ทำให้
บริษัทมีสิทธิและหน้ำที่แยกต่ำงหำกจำกผู้ถือหุ้นและตั้งอยู่โดยไม่มีกำหนดเวลำ ทำให้เกิดควำมสะดวก
ในกำรทำนิติกรรม เช่น กำรถือครองทรัพย์สิน กำรทำสัญญำ กำรดำเนินกิจกำร เป็นต้น
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Henry Hansmann et al, Op. cit.
Avner Greif, “Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the
Maghribi Traders,” The Journal of Economic History 49, 4 (December 1989): 857882.
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(2) ผู้ถือหุ้นมีควำมรับผิด จำกัด (Shareholder’s Limited Liability)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่ำจำนวนเงินที่ชำระค่ำหุ้นไม่ครบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องวิตก
กังวลว่ำจะต้องรับผิดในหนี้สินของบริษัทด้วยทรัพย์สินส่วนตัว
(3) กำรจัดตั้งทำได้สะดวก (Easy to Access the Corporate Form)
เนื่ อ งจำกกฎหมำยของประเทศที่ เ ศรษฐกิ จ ที่ พัฒ นำแล้ ว อนุ ญ ำตให้ บุ ค คลคนเดี ย วก็ ตั้ง บริ ษั ท ได้
กำรจัดตั้งบริษัทมีพิธีกำรน้อยกว่ำกำรจัดตั้งบริษัทมหำชน
(4) กำรจัดกำรมีกำรแทรกแซงต่ำ (Minimum Interference with
Management) เพรำะกฎหมำยจะเข้ำไปแทรกแซงกำรจัดกำรภำยในไม่เข้มงวดเท่ำกับบริษัทมหำชน
จำกัด
(5) สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนในบริษัทได้รับควำมคุ้มครองอย่ำง
เหมำะสม (Appropriate Protection of Investor) เพรำะมีกฎหมำยจัดระบบกำรคุ้มครองผู้ถือหุ้น
ในเรื่องต่ำง ๆ เช่น สิทธิในกำรออกเสียง สิทธิในกำรได้รับเงินปันผล สิทธิในกำรโอนหุ้น สิทธิในกำร
ฟ้องกรรมกำรแทนบริษัท (Derivative Sue)
(6) มีเครดิตทำงธุรกิจ (Business Credit) เนื่องจำกกฎหมำยบริษัทจัด
โครงสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของ กำรจัดกำร และกำรเงินไว้เป็นระบบ ทำให้ได้รับควำมเชื่อถือทำงธุรกิจ
กว่ำห้ำงหุ้นส่วน เป็นผลให้บริษัทสำมำรถเข้ำถึงตลำดเงินและตลำดทุนได้ง่ำยกว่ำห้ำงหุ้นส่วน
1) ควำมส ำคัญของบริษัทเอกชนจำกัด กำรส่ งเสริมให้ ผู้ ประกอบกำรใช้
บริษัทเอกชนจำกัดหรือบริษัทปิดเป็นเครื่องมือในกำรดำเนินธุรกิจมีประโยชน์ต่อรัฐและเอกชนอย่ำงไร
แยกพิจำรณำได้ดังนี้
(1) ประโยชน์ต่อรัฐ ประกำรแรกทำให้รัฐสำมำรถจัดระบบข้อมูลธุรกิจ
ได้ง่ำย เนื่องจำกกฎหมำยบริษัทบังคับให้กำรตั้งและเลิกบริษัทต้องจดทะเบียน ประกำรที่สองทำให้รัฐ
สำมำรถมีรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีเงินได้นิติบุคคลและภำษีอื่น ๆ จำกบริษัท ประกำรที่สำมทำให้รัฐ
สำมำรถใช้ข้อมูลของบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนำเศรษฐกิจได้ข้อมูลกำรจดทะเบียนตั้งและเลิกบริษัทจะ
เป็นดัชนีหนึ่งที่สำมำรถบ่งชี้ว่ำเศรษฐกิจของประเทศขยำยตัว หรือหดตัว ประกำรที่สำมทำให้เกิดกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ เพรำะบริษัทเป็นแหล่งลงทุน กำรจ้ำงงำน และกำรผลิตและกำรขำย
(2) ประโยชน์ต่อเอกชน บริษัทเอกชนจำกัดมีประโยชน์ต่อเอกชนอย่ำงไร
แยกพิจำรณำเป็นสองกรณี ดังนี้
(1) ประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำร เพรำะกำรประกอบกิจกำรในรูปของ
บริษัทจำกัดทำให้ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์ อย่ำงน้อยสี่ประกำร คือ ประกำรแรกบริษัทมีสภำพ
นิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกผู้ถือหุ้น ทำให้กิจกำรดำรงอยู่ ได้แม้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น
หรือกรรมกำรบริษัท ประกำรที่สองผู้ถือหุ้นในบริษัทมีควำมรับผิดจำกัด ไม่ต้องรับผิดต่อเกินไปกว่ำ
ทรัพย์สินที่นำไปลงหุ้น ประกำรที่สำมผู้ถือหุ้นสำมำรถเป็นทั้งผู้ลงทุนและควบคุมกำรจัดกำร จะเห็นได้
จำกที่บริษัทปิดส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรมักเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ประกำรที่สี่ผู้ถือหุ้นสำมำรถทำ
สัญญำในรูปของข้อบังคับบริษัทปกป้องกันมิให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งหำกเป็นบริษัท
มหำชนไม่สำมำรถทำได้
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(2) ประโยชน์ต่อบุคคลภำยนอกผู้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จะทำให้
บุคคลภำยนอกได้รับผลของกำรดำเนินกิจกำรในรูปของบริษัท เพรำะสำมำรถตรวจสอบข้อมูลทำง
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทได้สะดวกจำกเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท อีกทั้งบริษัทตั้งอยู่โดยมี
ผู้แทนและตัวแทนในกำรดำเนินกิจกำร ทำให้บุคคลภำยนอกมีควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรกับ
บริษัท โดยสำมำรถติดต่อผ่ำนตัวแทนของบริษัทในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับผู้บริหำรจนถึงระดับ
ปฏิบัติกำรได้แก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท กำรตั้งอยู่ของบริษัทประกอบด้วยบุคคลสี่กลุ่ม คือ
ผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้จัดกำร และพนักงำน
บริษัทเอกชนจำกัด (Private Limited Company) เป็นองค์กรธุรกิจ
ลูกผสม (Hybrid Business Organization) ที่มีลักษณะอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท
ร่วมทุนจำกัด ทั้งนี้ เพรำะวิวัฒนำกำรแนวคิดบริษัทเอกชนเกิดจำกกำรนำเอำลักษณะของบริษัทร่วม
ทุน จ ำกัดกั บ ลั ก ษณะของห้ ำงหุ้ น ส่ ว นมำผสมกัน เพื่อ แก้ปั ญหำควำมต้องกำรของผู้ ประกอบกำร
รำยบุคคลสองประกำรที่ต้องกำรประกอบกิจกำรในรูปของนิติบุคคลและมีควำมรับผิ ดจำกัดโดย
ผู้ลงทุนที่รับผิดจำกัดสำมำรถเป็นผู้มีอำนำจควบคุมบริษัทได้
ลั ก ษณะของบริ ษั ท เอกชนที่ น ำมำจำกห้ ำ งหุ้ น ส่ ว น อยู่ บ นแนวคิ ด สอง
ประกำร คือ แนวคิดกำรเป็นทั้งผู้ลงทุนและผู้ควบคุมกิจกำร เพรำะห้ำงหุ้นส่วนเป็นองค์กรธุรกิจที่
ผู้เป็นสมำชิกเป็นผู้ลงทุนและควบคุมกิจกำร ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีอำนำจเป็นผู้จัดกำรหรือมอบอำนำจ
ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรและแนวคิดกำรเป็นองค์กรธุร กิจปิด
(Close Business Organization) ทั้งนี้ เพรำะห้ำงหุ้นส่วนมีแนวคิดมีข้อจำกัดในกำรโอนสิทธิในควำม
เป็นหุ้นส่วน คือ กำรโอนหุ้นต้องได้รับควำมยินยอมจำกสมำชิก เพื่อป้องกันมิให้บุคคลแปลกหน้ำเข้ำ
มำเป็นหุ้นส่วน และป้องกันมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีฐำนะดีกว่ำออกจำกห้ำงหุ้นส่วนได้ง่ำย ซึ่งจะทำให้
เกิดผลกระทบต่อเจ้ำหนี้ เพรำะหำกผู้เป็นหุ้นส่วนที่เหลืออยู่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจไม่มั่นคงย่อมจะทำ
ให้เจ้ำหนี้เสียเปรียบ
ลั ก ษณะของบริ ษั ท เอกชนที่ น ำมำจำกลั ก ษณะของบริ ษั ท ร่ ว มทุ น คื อ
บริษัทมีสภำพเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นมีควำมรับผิดจำกัด และกำรจัดกำรแบบรวมศูนย์
ด้วยลักษณะผสมดังกล่ำว จึงทำให้บริษัทเอกชนจำกัดมีลักษณะเป็นองค์กร
ธุรกิจแบบปิดทีป่ ระกอบด้วยลักษณะสี่ประกำร คือ
1) มีสภำพเป็นนิติบุ คคลแยกต่ำงหำกจำกผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทมีสิทธิและ
หน้ำที่เป็นของตนเองเกิดควำมสะดวกในกำรทำนิติกรรมและกำรถือครองทรัพย์สิน อีกทั้งยังทำให้
บริษัทตั้งอยู่ได้โดยไม่มีกำหนดเวลำ เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดว่ำให้บริษัทตั้งอยู่ในเวลำอันจำกัด
อย่ำงไรก็ตำม มีกฎหมำยบริษัทของบำงประเทศกำหนดให้บริษัทเอกชนจำกัดบำงประเภทตั้งอยู่โดยมี
เวลำจำกัด เช่น กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของฝรั่งเศสกำหนดว่ำให้บริษัทเอกชนจำกัดตั้งอยู่เป็น
เวลำไม่เกิน 99 ปี เป็นต้น
2) ผู้ถือหุ้นมีควำมรับผิดจำกัด เป็นแรงจูงใจให้มีกำรตั้งบริษัทเพรำะผู้ถือหุ้น
ไม่ต้องวิตกว่ำจะรับผิดไปถึงทรัพย์สินส่วนตัว
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3) ผู้ถือหุ้นเป็นทั้งผู้ลงทุนและผู้ควบคุมกิจกำร เพรำะบริษัทจำกัดมีกำรแยก
โครงสร้ำงกำรครอบงำกำรจัดกำรและกำรจัดกำรออกจำกกัน แต่กฎหมำยไม่ได้ห้ำมมิให้ผู้ถือหุ้นเป็น
กรรมกำรบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงสำมำรถเป็นกรรมกำรซึ่งเป็นผู้ควบคุมกำรจัดกำร
4) กำรโอนหุ้นไม่เป็นไปโดยเสรี (Non-Free Transferable Share)
เพรำะอำจมีข้อจำกัดในกำรโอนหุ้น (Restriction of Transferable Share)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทมหำชน และบริษัทเอกชน มีลักษณะร่วมกันบำง
ประกำรดังที่ปรำกฏในตำรำงเปรียบเทียบข้ำงใต้นี้
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบลักษณะของห้ำงหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัท
ลักษณะพื้นฐาน
นิติบุคคล
จำนวนสมำชิก

ห้างหุ้นส่วนจากัด
4

4

2 คน ขึ้นไป

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

กำรโอนหุ้น

มีข้อจำกัด

กำรจัดกำร

ผู้เป็นหุ้นส่วน

เยอรมนี อังกฤษ 1 คน ประเทศอุตสำหกรรม
ฝรั่งเศส 7 คน ขึ้นไป 1 คนขึ้นไป
ไทย 15 คน
ประเทศไทย 3 คนขึ้น
ไป
ทุกประเทศ
เยอรมนีกำหนดว่ำ
GmbH ต้องมีทุนจด
ทะเบียน 25,000 ยูโร
เสรี
จำกัดสิทธิกำรโอนหุ้น
ในข้อบังคับได้
ผู้ถือหุ้น/
ผู้ถือหุ้น/
บุคคลภำยนอก
บุคคลภำยนอก
ผู้ถือหุ้น/
ผู้ถือหุ้น/
บุคคลภำยนอก
บุคคลภำยนอก

กำรควบคุมกำรจัดกำร ผู้เป็นหุ้นส่วน

บริษัทมหาชนจากัด

บริษัทเอกชนจากัด
4

เหตุผลที่บริษัทเอกชนจำกัดได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยเพรำะเป็นองค์กรธุรกิจที่
ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์หลำยประกำร คือ
ประกำรแรก ในเรื่ อ งควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของลั ก ษณะขององค์ ก ร เพรำะควำมเป็ น
นิติบุคคลทำให้บริษัทมีสภำพเป็นบุคคลตำมกฎหมำย มีภูมิลำเนำ มีสิทธิและหน้ำที่เป็นของตนเอง
และตั้งอยู่อย่ำงต่อเนื่องไม่ผูกติดอยู่กับบุคคลผู้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำร
ประกำรที่สอง ในเรื่องกำรตั้งอยู่ ด้วยสภำพนิติบุคคลทำให้บริษัทตั้งอยู่อย่ำงต่อเนื่อง
กำรสิ้นสภำพนิติบุคคลไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลธรรมดำที่เป็นองคำพยพของบริษัท
ประกำรที่สำม ควำมรับผิดจำกัดของผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นซึ่งชำระค่ำหุ้นครบถ้วน
แล้วไม่ต้องรับผิดต่อเจ้ำหนี้ของบริษัท
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ประกำรที่สี่ ในเรื่ องควำมสะดวกในกำรโอนสิ ท ธิใ นควำมเป็ น เจ้ ำ ของในบริ ษั ท
เนื่องจำกผู้ถือหุ้นสำมำรถโอนหุ้นที่ตนถือได้
ประกำรที่ห้ำ ในเรื่องภำระภำษี บริษัทเสียภำษีในอัตรำเดียว ไม่เสียภำษีในอัตรำ
ก้ำวหน้ำอย่ำงบุคลธรรมดำ14 อย่ำงไรก็ตำมกำรเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลทำให้เกิดภำษีซ้อน เพรำะต้อง
เสียภำษีจำกเงินได้จำนวนเดียวกันสองทอด คือ บริษัทต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นต้อง
เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำบริษัทเอกชนจำกัดเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบควำมควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำรรำยเล็ก มีสภำพเป็นองค์กรธุรกิจทำงเลือก (Alternative Business Organization)
ของผู้ ป ระกอบวิ ส ำหกิ จ ที่ ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะด ำเนิ น กิ จ กำรในรู ป ของห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท มหำชน
เพรำะองค์กรธุรกิจทั้งสองรูปแบบดังกล่ำวไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรได้
ครบถ้วน จึงมีกำรออกแบบบริษัทเอกชนจำกัดให้เป็นองค์กรธุรกิจที่มีลักษณะผสมระหว่ำงห้ำงหุ้นส่วน
และบริ ษั ท มหำชน แต่ ต่อ มำได้ เ กิ ด บริ ษั ท เอกชนที่ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ กรธุ ร กิ จ ที่ ผ สมที่ มี รู ป แบบ
หลำกหลำยออกไป กล่ำวคือ องค์กรธุรกิจลูกผสมที่เกิดจำกกำรผสมลักษณะของบริษัทเอกชนกับห้ำง
หุ้นส่วนเข้ำด้วยกัน หรือผสมลักษณะของบริษัทเอกชนกับบริษัทมหำชนเข้ำด้วยกัน หรือผสมลักษณะ
ของกิจกำรเจ้ำของคนเดียวกับบริษัทเอกชนจำกัดเข้ำด้วยกัน

2.2 ความหมายและความสาคัญของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
กฎหมำยบริษัทคืออะไรและมีควำมสำคัญในทำงเศรษฐกิจอย่ำงไรแยกพิจำรณำได้ดังนี้
2.2.1 ความหมายและหลักการของกฎหมายบริษัท
ก่อนอื่นจะศึกษำควำมหมำยและหลักกำรทั่วไปของกฎหมำยบริษัทดังนี้
2.2.1.1 ควำมหมำยของกฎหมำยบริษัท
กฎหมำยบริษัท (Corporate Law หรือ Company Law) หมำยถึง กฎหมำยที่
กำหนดสภำพ วิธีกำรจัดตั้ง วิธีกำรจัดกำร วิธีบันทึกและกำรเปิดเผยข้อมูลกำรเงินและบัญชี กำรเลิก
และชำระบัญชีของบริษัท
2.2.1.2 หลักกำรของกฎหมำยบริษัท
กฎหมำยบริ ษั ท มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ ำ งลอย ๆ แต่ เ กิ ด ขึ้ น จำกหลั ก ำรทำงกฎหมำย
(Legal Principles) ดังนี้
1) หลั กควำมเป็น นิติบุคคลแยกต่ำงหำก (Separate Legal Entity)
กำหนดให้บริษัทมีสิทธิและหน้ำที่แยกต่ำงหำกจำกผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนและเจ้ำของหุ้น

14

สรำวุธ ปิ ติ ย ำศั ก ดิ์, “ลั กษณะของบริ ษัท ,” ใน กฎหมายพาณิ ช ย์ 4, พิ ม พ์ ค รั้ง ที่ 11
(นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2557), หน้ำ 351.
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2) หลักควำมรับผิดจำกัด (Limited Liability) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีควำมรับ
ผิดจำกัดไม่เกินเงินค่ำหุ้นที่ส่งใช้ไม่ครบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกล้ำเสี่ยงลงทุนเพรำะไม่กระทบต่อทรัพย์สิน
ส่วนตัวเมื่อบริษัทเป็นลูกหนี้
3) หลักกำรโอนหุ้น (Transferable Shares) เพื่อให้สำมำรถออกจำกกำรเป็น
หุ้ น ส่ ว นได้โ ดยวิธีโ อนหุ้ น ให้ บุ คคลอื่น แต่จะถอนหุ้ นโดยที่ไ ม่มีกำรเลิ กบริษัทไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม
ถ้ำเป็นบริษัทเอกชนอำจมีข้อจำกัดสิทธิ กำรโอนหุ้น (Restriction of Transferable Shares)
ไว้ในข้อบังคับ
4) หลักกำรมอบอำนำจให้จัดกำรภำยใต้โครงสร้ำงของกรรมกำร (Delegated
Management under Structure of Board of Directors) เนื่องจำกหลักกำรจัดกำรบริษัท
คือ หลักกำรแยกอำนำจกำรครอบงำหรือกำกับออกจำกอำนำจควบคุมกิจกำร หลักกำรนี้ทำให้เกิด
หลักศูนย์กลำงกำรจัดกำร (Centralized Management) คือ มีกรรมกำรเป็นฝ่ำยจัดกำร และผู้ถือ
หุ้นเป็น ฝ่ำยครอบงำกำรจั ดกำร ด้วยเหตุนี้กฎหมำยบริษัทจึงกำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรจึงแยก
บุคคลออกเป็น สองฝ่ำย คือ ฝ่ำยจัดกำร (กรรมกำรผู้จัดกำร) และฝ่ำยกำกับกำรจัดกำร (ผู้ถือหุ้น)
อย่ ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบั ติแล้ ว บริษัท เอกชนจำกัด ขนำดเล็ กไม่มีกำรแยกโครงสร้ำงกำรจัดกำร
ทั้งนีเ้ พรำะผู้ถือหุ้นกับกรรมกำรมักเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
5)หลั ก ผู้ ล งทุน เป็ น เจ้ ำ ของ (Investor Ownership) หลั กกำรนี้ ใ นทำง
เศรษฐศำสตร์ถือว่ำผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน จึงมีสภำพเป็นเจ้ำของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมหลักกำรในทำง
กฎหมำย ถือว่ำบริษัทซึ่งมีสภำพนิติบุคคลมีกำรถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสองชั้น ชั้นแรกถือโดยบริษัท
ชั้นที่สองถือโดย ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้ำของหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนแห่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถือกรรมสิทธิ์โดย
บริษัท15
กฎหมำยบริษัทมีสัญญำเป็นฐำน (Contract Base) เพรำะกฎหมำยบริษัทเป็นที่รวม
สัญญำประเภทต่ำง ๆ (Nexus of Several Contracts) อำทิเช่น สัญญำร่วมทุน สัญญำจัดตั้งองค์กร
สัญญำกำรจัดกำรองค์กร สัญญำกำรโอนหุ้น เป็นต้น นอกจำกนี้กฎหมำยบริษัทยัง เป็นศูนย์รวมของ
กฎหมำยเศรษฐกิจ (Economic Law) ฉะนั้น กฎหมำยบริษัทจึงเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกฎหมำยเศรษฐกิจ
ในสำขำต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กฎหมำยหลักทรัพย์ กฎหมำยกำรร่วมทุน กฎหมำยกำรเงินและ
บัญชี กฎหมำยภำษีอำกร และกฎหมำยล้มละลำย ทั้งนี้ เพรำะบริษัทเป็นศูนย์กลำงของผลประโยชน์
ของบุคคลหลำยกลุ่ม แม้กระทั่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมำยบริษัทจำกัดก็มี
ลักษณะดังกล่ำวเช่นกัน ดังที่ปรำกฏอยู่ในบทบัญญัติต่ำง ๆ อำทิเช่น มำตรำ 1096, 1097 กล่ำวถึง
กำรร่วมทุน นอกจำกนี้ยังมีหลำยมำตรำบัญญัติเกี่ยวกับหลักทรัพย์ คือ มำตรำ 1102 ห้ำมมิให้ชี้ชวน
ประชำชนให้ซื้อหุ้น มำตรำ 1129 ให้มีกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนหุ้นกันได้ มำตรำ 1229 ห้ำมออกหุ้นกู้
มำตรำ 1196 ถึง 1199 ให้บริษัทจำกัดต้องจัดทำบัญชีและงบดุล เป็นต้น ทั้งนี้ ดังที่แสดงไว้ในภำพ
ข้ำงใต้นี้
15

John Armour, Henry Hansmann, and Reinier Kraakman, , The Essential
Elements of Corporate Law: What Is Corporate Law? Discussion Paper No. 643,
(Massachusetts: Harvard University, 2009), pp. 2-14.
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กฎหมาย
การทุน
กฎหมาย
ภาษี

กฎหมาย
บริษทั

กฎหมาย
บัญชี

กฎหมาย
ล้มละลาย

ภาพที่ 2.1 กฎหมำยบริษัทกับกำรเป็นศูนย์กลำงของกฎหมำยเศรษฐกิจ
จำกภำพที่ 2.1 จะเห็ น ได้ ว่ ำ กฎหมำยบริ ษั ท เป็ น ศู น ย์ ก ลำงของกฎหมำยเศรษฐกิ จ
เพรำะกฎหมำยบริ ษัทเอกชนจำกัดมีควำมเชื่อมโยงกับกฎหมำยที่หลำกหลำยในมิติที่แตกต่ำงกัน
ออกไป คื อ ในมิ ติ ด้ ำ นกฎหมำยกำรลงทุ น กฎหมำยบริ ษั ท เป็ น พำหนะในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และ
อุตสำหกรรม ทำให้กฎหมำยบริษัทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
ผู้ประกอบกำรจึงนิยมลงทุนผ่ำนบริษัท ในมติของกฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยบริษัทเป็นศูนย์กลำง
ของกลุ่มผลประโยชน์ จึงมีรัฐประศำสโนบำยจัดเก็บภำษีเงินได้จำกบริษัททำให้บริษัทมีสภำพเป็น
หน่วยภำษี (Tax Unit) มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลและภำษีรูปแบบอื่นให้แก่รัฐ ในมิติของ
กฎหมำยบั ญชี บริษัทต้องดำเนิ นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจมีรำยรับรำยจ่ำย มีกำรถือครองทรัพย์สิ น
และมีกำรจ่ำยหรือโอนหรือจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นสมำชิก ดังนั้น กฎหมำยบริษัทจึงกำหนดให้
บริ ษัทต้องทำบัญชีและงบดุล ซึ่งเป็นผลให้ เกิดกฎหมำยบัญชี และในมิติ ของกฎหมำยล้ มละลำย
กฎหมำยบริษัทเป็นเครื่องมือจัดกำรกองทรัพย์สินที่มีผู้เป็นเจ้ำหนี้ของบริษัทและสมำชิกหรือผู้ถือหุ้นมี
ส่ ว นได้เสี ย ดังนั้ น เมื่ อบริ ษั ทล้ มละลำยกฎหมำยบริ ษัทจึง กำหนดให้ มี กำรช ำระบั ญชีบริ ษัทผ่ ำ น
กระบวนกำรล้มละลำยตำมกฎหมำยล้มละลำย
กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด (Private Limited Company Law)
หมำยถึงกฎหมำยซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ บริษัทซึ่งมิได้เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้น
กำรโอนหุ้นของบริษัทมิได้เป็นไปโดยเสรี เพรำะผู้ถือหุ้น อำจทำข้อตกลจำกัดสิทธิในกำรโอนหุ้นของ
บริษัท (Shareholder Agreement on Restriction of the Right to Transfer Its Shares) เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลแปลกหน้ำรุกรำนเข้ำมำถือหุ้นในบริษัทด้วยเหตุนี้จึงทำให้ บริษัทเอกชนจำกัดเป็น
บริษัทระบบปิด (Close Company) กฎหมำยจึงห้ำมมิให้บริษัทเสนอขำยหุ้นให้มหำชน ในทำงตรง
ข้ำมกับกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด (Public Limited Company Law) ซึ่งหมำยถึงกฎหมำยที่
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ บริษัทที่เปิดรับบุคคลทั่วไปให้เข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้น กำรโอนหุ้น ของบริษัท
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สำมำรถทำได้โดยเสรี (Freely Transferable Its Shares) บริษัทมหำชนจึงเป็นบริษัท ระบบเปิด
(Open Company) ที่หุ้นของบริษัทมีกำรเสนอขำยในตลำดหลักทรัพย์
2.2.2 ความสาคัญและบาทของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดมีควำมสำคัญและบทบำทอย่ำงไรแยกพิจำรณำ ดังนี้
2.2.2.1 บทบำทของกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดกับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หำกถำมว่ ำกฎหมำยบริ ษัท มีบ ทบำทในตลำดเศรษฐกิ จอย่ำ งไร อำจมี ค ำตอบที่
หลำกหลำยแล้วแต่มุมมองของนักวิชำกำรแต่ละสำขำ ตัวอย่ำงเช่น นักวิชำกำรกฎหมำยอำจมีมุมมอง
ด้ำนกฎเกณฑ์ที่เป็นเครื่องมือกำหนดรูปแบบของบริษัทและเป็นเครื่องมือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่ำง
ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้ นและเป็นเครื่องมือกำหนดโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับผู้จัดกำร
ตั ว อย่ ำ งเช่ น สร้ ำ งหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ก ำหนดรู ป แบบของบริ ษั ท เอกชนและบริ ษั ท มหำชน เป็ น ต้ น
นักเศรษฐศำสตร์อำจให้คำอธิบำยว่ำกฎหมำยบริษัทเป็นเครื่องมือสำหรับ กำรจัดกำรทุนเพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจ เพื่อนำมำแบ่งปันกันในระหว่ำงเจ้ำของทุน (Capital Ownership)
กับผู้ควบคุมทุน (Capital Control) ตัวอย่ำงเช่น ในยุคทศวรรษที่ 1932 Berle และ Means
นักเศรษฐศำสตร์ชำวอเมริกัน ได้ศึกษำพบว่ำบริษัทเป็นพำหนะทำงธุรกิจที่แพร่หลำยอยู่ทั่วโลกและมี
บทบำทต่อกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ ยิ่ งกว่ำองค์กรธุร กิจอื่น จึงกล่ ำวได้ว่ ำ บริษัท เป็น องค์กรธุ รกิจที่ มี
บทบำทส ำคัญ ในกำรขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่ำงประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุดเมื่อเทียบกับองค์กรธุรกิจอื่น ด้วยบทบำทที่สำคัญทำงเศรษฐกิจของบริษัทจึงทำ
ให้บริษัทกลำยเป็นสถำบันทำงเศรษฐกิจที่มีบทบำทในกระบวนกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจของประเทศ
Arthur A. Miller นักคิดและนักเขียนชำวอเมริกันกล่ำวถึงควำมสำคัญของบริษัทในทำงเศรษฐกิจและ
สังคมว่ำ “บริษัทเป็นเหตุผลหลักเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เศรษฐกิจของชำวอเมริกันบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน
เป็ น เศรษฐกิ จ ของชำติ บริ ษั ท เป็ น รู ป แบบของชุ ม ชนยุ ค ใหม่ เ ป็ น ที่ ร วมของควำมหลำกหลำย
ประสบกำรณ์และทุน เพรำะบริษัทเป็นศูนย์กลำงของกำรลงทุน และกำรจัดกำรธุรกิจ”16 Ronal H.
Coase ศำสตรำจำรย์เศรษฐศำสตร์แห่งมหำวิทยำลัยชิคำโก ได้ศึกษำพบว่ำธุรกรรมต่ำง ๆ เกิดขึ้นใน
หน่วยกำรผลิต (Firms) ต้นทุน ทำงเศรษฐกิจของบริษัทมีส่ว นสำคัญต่อประสิ ทธิภ ำพของธุรกรรม
บริษัทที่มีต้นทุนแตกต่ำงกันย่อมทำให้ธุรกรรมมีประสิทธิภำพที่แตกต่ำงกัน กฎหมำยบริษัทมีบทบำท
สำคัญต่อกำรสร้ำงประสิทธิภำพของต้นทุนบริษัท เพรำะหำกไม่มีต้นทุนกฎหมำยบริษัทก็ไม่มีบทบำท
อะไร แต่หำกมีต้นทุนกฎหมำยก็จะทำหน้ำที่ดังกล่ำว17 คำว่ำ “Firms” ย่อมรวมถึงบริษัท18
16

Arthur S. Miller, “A Modest Proposal for Helping to Tame the Corporate
Beast,” Hofstra Law Review 8 (September 1979): 84-86.
17
Ronald H. Coase, “The Nature of the Firm,” Economica 4 (November
1937): 386-388.
18
Patrick Bolton and David S. Scharfstein, “Corporate Finance, the Theory of
the Firm, and Organizations,” Journal of Economic Perspectives 12, 4 (Fall 1998):
95-96.
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จำกคำกล่ำวของนักคิดและนักวิชำกำรดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำพัฒนำกำรของกฎหมำย
บริษัทกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เดินคู่กัน สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจทำให้เกิด
บริษัท ขณะเดียวกันบริษัทก็ปรับตัวไปตำมสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จำกบริษัทในยุค
โรมันเป็นระบบครอบครัว ในยุคกลำงกฎหมำยบริษัทมีรูปแบบเป็นบริษัทที่ใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม
กำรกค้ำทำงทะเล ในยุ คทุน นิ ย มพ่อค้ำเป็นยุคล่ ำอำณำนิคมกฎหมำยบริษัทมีลั กษณะเป็นบริษัท
สัมปทำนที่ผูกขำดโดยรัฐ ยุคปฏิวัติอุตสำหกรรม มีลักษณะเป็นบริษัทร่วมทุนขนำดใหญ่เพื่อประกอบ
อุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต ยุ ค ใหม่ ยุ ค เศรษฐกิ จ เสรี หลั ง สงครำมโลกครั้ ง ที่ ส องกฎหมำยบริ ษั ท ให้
ควำมส ำคัญแก่กำรควบคุมกิจกำรที่ดี และยุคโลกำนุวัตรกฎหมำยบริษัทได้ถูกปรับเปลี่ ยนให้ เป็น
เครื่องมือรับใช้อุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดกลำง (SMEs)
จำกที่กล่ำวข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดมีบทบำทดังต่อไปนี้
1) บทบำทด้ ำ นกำรขยำยกำรลงทุ น แนวคิ ด พื้ น ฐำนของบริ ษั ท คื อ แนวคิ ด
กำรร่วมทุนของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป (Joint Stock) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีมำตั้งแต่ยุคโรมันโบรำณ
กำรที่บุคคลหลำยคนมำร่วมกันลงทุนประกอบกิจกำรภำยใต้วัตถุประสงค์และชื่อเดียวกันย่อมทำให้
เกิดกำรกระจำยทุนจำกบุคคลรำยเดียวไปยังบุคคลหลำยคน ส่งผลทำให้ฐำนกำรลงทุนขยำยกว้ำงขึ้น
ดังนั้น บริษัทจึงเป็นองค์กรธุรกิจที่มีกำรกระจำยทุนได้ดีกว่ำองค์กรธุรกิจอื่น เพรำะทุนของบริษัท
สำมำรถแบ่งออกเป็นหน่ว ยขนำดเล็กซึ่งเรียกว่ำหุ้น ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรที่มีเงินหรือทุนไม่
มำกสำมำรถร่ วมกัน ก่อตั้งกิจ กำรเพื่ อกำรผลิตและกำรบริกำรได้ มีนักวิช ำกำรหลำยคน อำทิเช่น
Colin Mackie ได้แสดงทรรศนะว่ำกฎหมำยบริษัทเอกชนหรือบริษัทปิดเป็นกำรเปิดช่องทำงในกำร
ลงทุน (Investment Outlet) สำหรับผู้ประกอบกำรรำยเล็กให้สำมำรถก่อตั้งธุรกิจ 19 หำกพิจำรณำ
กฎหมำยบริษัทในมิติของกำรลงทุน กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดย่อมมีสภำพเป็นกฎหมำยกำรลงทุน
เพรำะเป็นแหล่งลงทุนของผู้ประกอบกำร อีกทั้งกำรลงทุนในสำขำต่ำง ๆ มักระทำในรูปของบริษัท
กฎหมำยบริษัทจึงเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกฎหมำยกำรลงทุนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
2) บทบำทด้ำนระบบกำรเงินและบัญชี กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดได้วำงกำหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ กำรเงิน และบั ญชีของบริษัท ปิด ไว้อย่ำงเป็นระบบ แต่มีควำมเคร่งครัดน้อยกว่ำ
กฎหมำยบริ ษั ทมหำชน ทั้ง นี้ เพรำะบริษั ท เอกชนหรื อบริ ษัท ปิ ด เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ คคลกลุ่ ม เล็ ก ที่ มี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน จะเห็นได้จำกที่ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ลักษณะบริษัท กำหนดให้
บริษัทต้องจัดทำบัญชีและงบดุล ซึ่งเป็นเอกสำรกำรบันทึกข้อมูลกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทที่ผ่ำนมำ
ข้อมูลที่บันทึกไว้ คือ ข้อมูลกำรเงินและกิจกรรมของบริษัท จึงกล่ำวได้ว่ำกฎหมำยบริษัทเป็นกฎหมำย
กำรเงินและบั ญชีอยู่ในตัว กำรที่กฎหมำยบังคับให้ บริษัทต้องบั นทึกสถำนะทำงกำรเงินและบัญชี
มิได้เป็นประโยชน์เฉพำะผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น แต่ยังเป็นประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ในปัจจุบันและเจ้ำหนี้ในอนำคต
ของบริษัทด้วยที่จะสำมำรถทรำบสถำนะของบริษัทเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำให้เครดิตทำงกำรค้ำ
แก่บริษัท
19

Colin Mackie, “From Privilege to Right: Themes in the Emergence of Limited
Liability,” Judicial Review 4 (August 2011): 298 - 313.

25
3) บทบำทด้ำนกำรอำนวยรำยได้ ให้แก่รัฐ กฎหมำยภำษีอำกรของประเทศส่วน
ใหญ่กำหนดให้บริษัทเอกชนจำกัดต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT)
จำกกำไรสุทธิ ด้วยบัญญัติให้ กฎหมำยบริษัทเอกชนหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทต้อง
จัดทำงบกำรเงินส่งแก่หน่วยงำนของรัฐในรอบระยะเวลำบัญชีของปีกำรเงินที่ผ่ำนมำ ผลจำกกำรที่
กฎหมำยบริ ษั ท อ ำนวยควำมสะดวกในกำรก่ อ ตั้ ง และด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษั ท ย่ อ มจะท ำให้ มี
บริษัทเอกชนเพิ่มมำกขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจขยำยตัวและจะส่งผลให้รัฐมีรำยได้จำกภำษีทำงตรงและ
ทำงอ้อมจำกบริษัท ซึ่งจะเป็นกำรอำนวยรำยได้ให้แก่ รัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำษีเงินได้นิติบุคคลจะ
เป็นแหล่งรำยได้ที่สำคัญของรัฐอีกแหล่งหนึ่ง กรณีประเทศไทยจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำภำษีเงินได้ ที่
เก็บจำกธุรกิจประเภทบริษัทยังเป็นแหล่งรำยได้ในลำดับต้นของรัฐ
4) บทบำทด้ ำ นกำรเป็ น เครื่ อ งมื อ จั ด สรรผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
กฎหมำยบริษัทเอกชนของประเทศส่วนใหญ่กำหนดหลักเกณฑ์กำรชำระบัญชีของบริษัทไว้ โดยให้
เจ้ำหนี้มีอำนำจได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์นี้กำหนดขึ้นเพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรมให้แก่
เจ้ำหนี้ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนในบริษัททำงอ้อม เพรำะกำรที่เจ้ำหนี้ให้เครดิตแก่บริษัท โดยให้เครดิตในรูปของ
เงินกู้ยืมหรือกำรให้สินเชื่อ (Credit Loans) กำรให้เครดิตซื้อสินค้ำหรือวัตถุดิบ ซึ่งจัดเป็นเครดิตทำง
พำณิชย์ (Commercial Credit) ในกรณีเช่นนี้มีผลเท่ำกับว่ำเจ้ำหนี้ได้ลงทุนกับบริษัทอยู่ในตัว เจ้ำหนี้
กลุ่มนี้จะถูกจัดเป็นเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ (Account Payable) เมื่อชำระบัญชีจึงต้องให้เจ้ำหนี้ได้รับชำระ
หนี้ก่อนผู้ถือหุ้น แต่หำกบริษัทอยู่ในภำวะล้มละลำยกฎหมำยบริษัทก็ให้จัดกำรทรัพย์สินของบริษัท
ตำมกฎหมำยล้มละลำย คือ ให้ชำระบัญชีบริษัทภำยใต้กฎหมำยล้มละลำย ไม่ว่ำกำรชำระบัญชีบริษัท
จะดำเนินกำรตำมกฎหมำยบริษัทหรือกฎหมำยล้มละลำยก็อยู่บนหลักกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมหรือ
ควำมเท่ำเทียมแก่เจ้ำหนี้ (Pari Passu)
5) บทบำทด้ำนกำรสร้ำงฐำนข้อมูลธุรกิจ กำรก่อตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทจะต้อง
จดทะเบียนต่อหน่วยงำนของรัฐ กฎหมำยบริษัทกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จะจัดตั้ง
ได้แก่ชื่อ ที่ตั้ง ทุนจดทะเบียน ผู้เริ่มก่อกำรผู้ถือหุ้นและกรรมกำร รวมถึงข้อตกลงในกำรดำเนินกิจกำร
ของบริษัทในรูปแบบของข้อบังคับ ข้อมูลของบริษัทจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐสำหรับเป็นฐำนข้อมูลธุรกิจ
ที่ จ ะใช้ ใ นกำรวำงแผนด ำเนิ น นโยบำยทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศได้ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท เอกชนมี
ควำมสำคัญต่อประเทศ เพรำะเป็นดรรชนีชี้วัดกำรเติบโตหรือกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ เพรำะหำกมี
กำรจดทะเบี ย นตั้ งบริ ษั ทมำกกว่ำ กำรจดทะเบีย นเลิ กบริษั ท ย่อ มเป็ นสั ญญำณบ่ งชี้ แนวโน้ มของ
เศรษฐกิจว่ำเป็นอย่ำงไร ฉะนั้น ยิ่งมีกฎหมำยบริษัทส่งเสริมให้มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกชน
จะทำให้รัฐมีฐำนข้อมูลธุรกิจที่เป็นระบบ
2.2.2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินของบริษัทเอกชนจำกัด
ในแง่มุมด้ำนนิติเศรษฐศำสตร์ (Legal-Economics Dimensions) บริษัทเป็นสัญญำ
มำตรฐำน (Standard Contract) ที่แพร่หลำยไปทั่วโลก เพรำะรูปแบบของกฎหมำยบริษัทเป็นกำร
รวมเอำสัญญำต่ำง ๆ เข้ำไว้ด้วยกันเพื่อเป็นเครื่องมือ แก้ปัญหำพื้นฐำนที่กฎหมำยและทำงปฏิบัติของ
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงินและปัญหำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนในผลประโยชน์นั้น
ทั้งนี้ เพรำะหลักคิดของนิติเศรษฐศำสตร์ บริษัทเป็นเรื่องของกำรจัดกำรกองทรัพย์สินที่ถือกรรมสิทธิ์
โดยบริษัท (Stock of Company) โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกองทรัพย์สินนั้น แต่ผู้เป็น

26
เจ้ำของผลประโยชน์ในกองทรัพย์สิน ของบริษัทมิได้มีแต่เฉพำะผู้ถือหุ้นเท่ำนั้นยังมีบุคคลอื่น ๆ ได้แก่
เจ้ำหนี้ ซึ่งเป็นผู้ให้เครดิตทำงกำรค้ำหรือพำณิชย์แก่บริษัท รัฐผู้ซึ่งเก็บภำษีเงินได้นิติบุคคล และลูกจ้ำง
ผู้ ท ำงำนเพื่ อ แลกเอำค่ ำ จ้ ำ งหรื อ สิ น จ้ ำ งจำกบริ ษั ท บุ ค คลเหล่ ำ นี้ เ รี ย กรวมกั น ว่ ำ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholders) ดังนั้น จึงอำจแบ่งผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทเป็นสี่กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือส่วนได้เสียในกองทรัพย์สินและกิจกำรของบริษัทแตกต่ำงกันไป ดังที่แสดงในภำพข้ำงใต้นี้
ผู้ถือหุ้น
เจ้ าหนี้

บริษทั
รัฐ

ลูกจ้ าง

บริษทั

ภาพที่ 2.2 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
1) ผู้ ถื อ หุ้ น (Shareholder) เป็ น ผู้ ล งทุ น โดยตรงในบริ ษั ท ในกรณี ข อง
บริ ษัทเอกชนผู้ ถือหุ้ นอำจเป็ น ทั้งผู้ ล งทุนและผู้ บริห ำร แม้ในทำงเศรษฐศำสตร์ถื อว่ำผู้ ถือหุ้ นเป็น
เจ้ำของบริษัทก็ตำม แต่ในทำงกฎหมำยถือว่ำผู้ถือหุ้นเป็นเพียงเจ้ำของในทำงอ้อม เพรำะบริษัทกับ
ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่แยกต่ำงหำกจำกกันผู้ถือหุ้นมิได้เป็นเจ้ำของทรัพย์สินโดยตรง กฎหมำยได้สร้ำง
หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในบริษัทด้วยกำรถือหุ้น ผลประโยชน์โดยตรงที่ผู้ถือหุ้นได้รับจำก
บริ ษั ท รู ป ของเงิ น ปั น ผล (Dividends) แต่ จ ะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลด้ ว ยเงื่ อ นไขสองประกำร
คือ เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและเมื่อมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล ดังนั้น แสดงว่ำผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์หลังจำกผู้มีส่วนได้เสียคนอื่น ๆ เพรำะกำไรที่นำมำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำไร
หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยและเสียภำษีแล้ว จนเหลือเป็นกำไรสุทธิ (Net Profits) นอกจำกนี้ทรัพย์สินที่ถือ
โดยบริษัทจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ถือหุ้นเมื่อมีกำรชำระบัญชี (Liquidation) เมื่อเลิกบริษัทแล้ว
หลังจำกคืนกำไรและเหลือทรัพย์สินสุทธิจึงจะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมมูลค่ำของหุ้น ดังนั้น เมื่อจัดตั้ง
บริษัทแล้ว บริษัทก็จะตั้งอยู่แยกต่ำงหำกจำกผู้ถือหุ้นเพื่อขจัดปัญหำในกำรตั้งอยู่อย่ำงต่อเนื่องถำวร
ของบริษัท (Perpetual Existence) จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องสร้ำงกฎหมำยเพื่อเป็นเครื่องมือในรูป
ของสัญญำจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรถอนหุ้นหรือกำรเลิกบริษัท (Limiting Withdrawal) หรือกำร
เลิกบริษัท (Dissolution)
กำรที่มกี ฎหมำยจำกัดควำมรับผิดของผู้ถือหุ้นเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นมีควำมเสี่ยง
น้อยที่สุดในกำรลงทุนในบริษัท เพรำะสำมำรถลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยแต่จะได้ผลตอบแทนที่เกิด
จำกควำมเสี่ยงต่ำ และเมื่อเป็นผู้ถือหุ้นฝ่ำยข้ำงน้อยจึงอำจไม่ได้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรงำนของ
บริษัทเอกชนจำกัด จึงเป็นเพียงผู้ลงทุนที่อยู่นิ่งเฉยหรือผู้ลงทุนเงียบ (Silent Investors) ผู้ถือหุ้นชนิด
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นี้อำจถือหุ้นไว้เพื่อรับส่วนล้ำของทุน (Capital Gain) เมื่อขำยหุ้น แต่ไม่มีควำมสนใจที่จะเข้ำไปเป็น
ผู้บ ริ ห ำรหรื อควบคุมบริ ษัท ผู้ ถือหุ้ นกลุ่ มนี้จึงเป็นเพียงนักลงทุน (Investors) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผู้ถือหุ้นในบริษัทขนำดใหญ่ที่ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ ย่อมจะสำมำรถได้รับทุนคืน เร็วและมี
ต้นทุนถูก (Liquidate his investment quickly and cheaply) ด้วยเหตุที่ผู้ถือหุ้นมีควำมรับผิด
จ ำกั ด กฎหมำยจึ ง ยิ น ยอมให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ออกจำกกำรเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยกำรโอนหุ้ น ให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น
แต่ถ้ำผู้ถือหุ้นปรำศจำกควำมรับผิดจำกัดอย่ำงผู้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน กฎหมำยจะไม่ยินยอมให้
โอนหุ้นได้โดยง่ำย เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ทั้งนี้ เพรำะ
หำกกฎหมำยปล่อยให้โอนหุ้นได้เสรี เขำอำจโอนหุ้นให้คนที่มีควำมยำกจนกว่ำเขำซึ่งก็จะทำให้ผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ มี ควำมเสี่ ย งต่อควำมรั บ ผิ ดเพิ่มขึ้ น ดังนั้น หลั กกฎหมำยเรื่องควำมรับ ผิ ดจ ำกัดจึงเป็ น
เครื่องมือขจัดควำมเสี่ยงของผู้ประกอบกำรที่ล้มเหลวแต่โอนควำมเสี่ยงของตนไปยังเจ้ำหนี้ของบริษัท
โดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ20
2) เจ้ ำหนี้ (Creditors) “เจ้ำหนี้ ” ในที่นี้หมำยถึงเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำหรือ
เจ้ำหนี้เงินกู้ ซึ่งมีสถำนะเป็นเจ้ำหนี้เครดิต เป็นผู้ลงทุนในบริษัทโดยอ้อม เพรำะเจ้ำหนี้เครดิตเป็น
ผู้ลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือเงินในบริษัทเช่นกัน ได้แก่เจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ (Trade Account Payable)
และเจ้ำหนี้เงินกู้ (Lenders) อำทิเช่น ธนำคำรพำณิชย์ ผู้ซื้อหุ้นกู้ (Debentures) เป็นต้น
เจ้ำหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมเสี่ยงสูง เพรำะหำกบริษัทมีหนี้สินล้นพ้น
ตัวย่อมตกอยู่ในภำวะสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ลงทุนในบริษัท เจ้ำหนี้จึงไม่อำจโอนควำมเสี่ยงไป
ให้ผู้มีส่วนได้เสียคนอื่น ๆ แม้ในทำงเศรษฐกิจอำจถือว่ำเจ้ำหนี้มีควำมเสี่ยงที่จำกัด (Limited Risk of
Loss) ก็ตำม แต่ก็ถือได้ว่ำมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ในยุคโรมันจึงมีแนวคิดในกำรลดควำม
เสี่ยงของเจ้ำหนี้ด้วยให้ลูกหนี้ใช้หลักทรัพย์เป็นสิ่งหนุนหลังควำมเชื่อถือในควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้ในอนำคต ในยุคโรมันผู้ที่จะเข้ำทำสัญญำผูกพันกับบุคคลอื่นจะต้องมีทรัพย์สินที่เพียงพอที่จะชำระ
หนี้ในอนำคตได้ ดังนั้น ทรัพย์สินจึงเป็นหลักประกันของควำมเชื่อถือ (Credit Security)21 Frank H.
Easterbrook และ David R. Fischeltt กล่ำวว่ำแท้ที่จริงแล้วไม่มีผู้ใดมีควำมเสี่ยงเกินไปกว่ำสิ่งที่ตน
ลงทุน เพรำะเมื่อผู้ ใ ห้ กู้ไ ด้ให้ บ ริ ษัท กู้ยืมเงินไปหนึ่ง ล้ ำนดอลลำร์เ ขำก็มี ควำมเสี่ ย งเพี ยงหนึ่ งล้ ำ น
ดอลลำร์มิได้มีควำมเสี่ย งไปมำกกว่ำนั้น ดังนั้น ควำมรับผิด จำกัด จึงหมำยถึงว่ำ “ไม่ต้องรับผิดใน
ทรัพย์สินส่วนตัวเกินไปกว่ำสิ่งที่ลงทุนไป”22
เมื่อบริษัทเข้ำผูกพันทำงสัญญำกับเจ้ำหนี้ บริษัทจึงตกเป็นลูกหนี้ (Debtor)
จึงมีห นี้สิ น (Liabilities) ที่จ ะต้องชำระ ในทำงเศรษฐศำสตร์และทำงหลั กกำรบัญชี คำว่ำ “หนี้ ”
หมำยถึงพันธะผูกพันกิจกำรอันเกิดจำกรำยกำรค้ำ กำรกู้ยืมเงิน หรือจำกธุรกรรมอย่ำงอื่น ซึ่งจะชำระ
ให้ในภำยหลังด้วยทรัพย์สินหรือบริ กำร แนวควำมคิดทำงบัญชีถือว่ำหนี้สินเป็นกำรสละผลประโยชน์
20

Richard A. Posner, Economic Analysis of Law (New York: Wolters Kluwer
Law and Business, 2007), pp. 419-425.
21
Henry Hansmann et al, Op. cit., pp. 4-5.
22
Frank H. Easterbrook and David R. Fischeltt, “Limited Liability and
Corporation,” University of Chicago Law Review 52, 4 (Winter 1985): 89-117.
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ในเชิงเศรษฐกิจซึ่งอำจจะเกิดขึ้นในอนำคต อันเนื่องจำกภำระผูกพันในปัจจุบันของบริษัทในรูปของ
กำรโอนทรัพย์สินหรือกำรจัดหำบริกำรให้กับหน่วยงำนอื่น ๆ ในอนำคตอันเป็นผลเนื่องมำจำกรำยกำร
หรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น หนี้สินจึงเกิดผลกระทบต่อกิจกำรของบริษัท เพรำะหนี้สินเป็น
ส่วนที่ลดสินทรัพย์ของกิจกำร เป็นสิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์ของกิจกำร เป็นภำระผูกพันที่เกิดขึ้น
แล้วในอดีตและจะต้องชำระในปัจจุบันหรือในอนำคต 23 ดังนั้น ควำมเสี่ยงของเจ้ำหนี้จึงขึ้นอยู่กับว่ำ
บริษัทมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะชำระหนี้ในอนำคตได้หรือไม่ ตรำบใดที่ยังไม่ได้รับชำระหนี้เจ้ำหนี้ก็
ยังคงมีควำมเสี่ยง ฉะนั้น เจ้ำหนี้จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทุนหรือทรัพย์สินของบริษัท ด้วยเหตุผลนี้
กฎหมำยบริษัทของทุก ระบบจึงกำหนดให้บริษัทต้องดำรงทุน (Capital Maintenance) ไว้เสมอ
กฎหมำยบริษัทบัญญัติเกี่ยวกับกำรดำรงทุนไว้หลำยกรณี คือ กำรลดทุน ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์กำหนดลักเกณฑ์ไว้ว่ำจะลดทุนให้ต่ำกว่ำหนึ่งในสี่ของทุนเดิมไม่ได้ (มำตรำ 1225) และกำรลด
ทุนเจ้ำหนี้จะต้องไม่คัดค้ำน (มำตรำ 1226) บริษัทจะต้องมีเงินทุนสำรอง (Reserve) และกำรจ่ำยเงิน
ปันผลจะต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง (มำตรำ 1210) อย่ำงไรก็ตำมทุนเรือนหุ้นของบริษัทเอกชน
จำกัดในทำงควำมเป็นจริงอำจไม่สำมำรถเป็นหลักประกันของเจ้ำหนี้ได้ ทั้งนี้ เพรำะกฎหมำยบริษัท
ทุกระบบให้บริษัทจดทะเบียนด้วยทุนต่ำได้ กฎหมำยอังกฤษอนุญำตให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนด้วยทุน
หนึ่งปอนด์ กฎหมำยบริษัทของฝรั่งเศสอนุญำตให้บริษัทเอกชนจำกัด (Société À Responsabilité
Limitée: SARL) และบริษัท (Société par Actions Simplifiée: SAS) มีทุนจดทะเบียนหนึ่งยูโรขึ้น
ไป กฎหมำยบริ ษั ท เอกชนเยอรมั น อนุ ญ ำตให้ บ ริ ษั ท ผู้ ป ระกอบกำรหรื อ บริ ษั ท เอกชนขนำดจิ๋ ว
(Unternemergesellschaft: UG) มีทุนจดทะเบียนหนึ่งยูโรขึ้นไป และประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ให้บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียนขึ้นต่ำได้สิบห้ำบำท (มำตรำ 1097, 1100)
3) รั ฐ (State) “รั ฐ ” ถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ด้ ว ยเช่ น กั น
เพรำะบริษัทต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมประมวลรัษฎำกร ซึ่งมำตรำ 39 กำหนดให้บริษัทเป็น
หน่วยภำษีเงินได้นิติบุคคล และมีหน้ำที่ต้องเสียภำษีจำกกำไรสุทธิตำมรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งตำมปกติ
มีร อบระยะเวลำบั ญชีสิ บ สองเดือน เว้นแต่บริษัทที่ตั้ง ขึ้นใหม่ หรือขอเปลี่ ยนวันสุ ดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำบั ญ ชีห รื อเลิ ก กิจ กำรหรือควบเข้ ำกัน อำจมีรอบระยะเวลำบั ญชีน้ อยกว่ ำสิ บ สองเดือ น
ตำมมำตรำ 65 นอกจำกนี้รัฐยังจัดเก็บภำษีอื่น ๆ จำกบริษัทด้วย เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นต้น
4) ลูกจ้ำง (Employees) “ลูกจ้ำง” หรือ “พนักงำน” ของบริษัทถือว่ำเป็น
ผู้มีส่ วนได้เสี ยของบริ ษัทอีกกลุ่มหนึ่ง เพรำะบริษัทจะมีผ ลผลิตได้ต้องมี ลูกจ้ำงเป็นผู้ สร้ำงผลผลิ ต
ลูกจ้ำงตกลงทำงำนให้แก่บริษัทเพื่อรับค่ำตอบแทนในรูปของค่ำ จ้ำงและสวัสดิกำรอื่น ๆ บริษัท จึงมี
หน้ำที่ต้องจ่ำยค่ำจ้ำงหรือสินจ้ำงและต้องจัดสวัสดิกำรให้แก่ลูกจ้ำงตำมข้อบังคับกำรทำงำนและตำม
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน แม้ในกฎหมำยบริษัทจำกัดของไทยไม่ได้บัญญัติถึงควำมเกี่ยวพันระหว่ำง
บริษัทกับลูกจ้ำงก็ตำม แต่ลูกจ้ำงกับบริษัทก็มีควำมสัมพันธ์กันในทำงกฎหมำยสัญญำจ้ำงแรงงำน ใน
ระบบกฎหมำยบริษัทของเยอรมนี บัญญัติถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง เพรำะกฎหมำย
บริษัทของเยอรมนีมีแนวคิดในกำรคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยถือเอำ ผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นศูนย์กลำง ด้วยเหตุนี้กฎหมำยบริษัทของเยอรมนีจึงบัญญัติให้บริษัท มหำชนและบริษัทเอกชน
23
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ขนำดใหญ่ต้องมี คณะกรรมกำรสองชั้น (Two-Tier Board Systems) คือ คณะกรรมกำรกำกับ
(Supervisory Board) และคณะกรรมกำรบริหำร (Managing Board) ในคณะกรรมกำรกำกับจะมี
ลูกจ้ำงร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วยกฎหมำยกำหนดให้บริษัทมหำชนและบริษัทเอกชนที่มีลูกจ้ำงตั้ งแต่
ห้ำร้อยคนขึ้นไป บริษัทเหล็ก และเหล็กกล้ำ ต้องมีคณะกรรมกำรสองชุด 24 ระบบกรรมกำรสองชั้น
ของเยอรมนีมีอิทธิพลต่อกฎหมำยบริษัทมหำชนเกือบทั่วโลกเพรำะเป็นระบบที่มุ่งคุ้มครองผู้ มีส่วนได้
เสี ย ซึ่งเป็ น หลั กกำรบริ ษัทภิบ ำล (Corporate Governance) ที่มีควำมแพร่ห ลำยตั้งแต่ปลำย
ศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมำ
จำกข้อมูลที่กล่ำวถึงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยบริษัทมีควำมสัมพันธ์กับ
เศรษฐกิ จ และมี บ ทบำทส ำคั ญ ต่ อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ ตั้ ง แต่ ยุ ค อุ ต สำหกรรมเป็ น ต้ น มำ
Jacques Trellard นักวิชำกำรกฎหมำยชำวฝรั่งเศสได้กล่ำวถึงกำรปรำกฏขึ้นของบริษัทในยุคปฏิวัติ
อุตสำหกรรมว่ำ “บริษัทเป็นผลพลอยได้ของยุคเครื่องจักร” (Corporation is a by- product of
the machine age) ในฝรั่งเศสและเยอรมนีบริษัทร่วมทุนได้ปรำกฏขึ้นในปลำยศตวรรษที่สิบเก้ำ
เพรำะเกิดจำกควำมต้องกำรทุนขนำดใหญ่เพื่อลงทุนในอุ ตสำหกรรมก่อสร้ำงและรถไฟ ผู้ลงทุนทั่วไป
จึงซื้อหุ้น อันเป็น ผลมำจำกแรงดึงดูดที่หุ้นสำมำรถโอนได้และสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินด้วยกำรขำย
ณ สถำนที่แลกเปลี่ยนทุน (Stock Exchange) หรือที่อื่น25
ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจและกฎหมำยบริษัทไม่อำจแยกออกจำกกันได้ แต่เป็นสิ่ง
ที่ปรำกฏขึ้นและดำรงอยู่คู่กัน ฉะนั้น ในรำยงำนกำรศึกษำนี้จึงได้ศึกษำวิเครำะห์ทั้งกระบวนคิดทำง
นิติศำสตร์ และเศรษฐศำสตร์ควบคู่กันไปบนพื้นฐำนกระบวนคิดวิเครำะห์ ในเชิงนิติเศรษฐศำสตร์
(Legal Economic Analysis)
2.3 ความหมายและประเภทของบริษัทเอกชนจากัด
บริษัทเอกชนจำดัดคืออะไรและมีหลักเกณฑ์ในกำรแบ่งอย่ำงไร แยกพิจำรณำดังนี้
2.3.1 ความหมายของบริษัทเอกชนจากัด
ในหั ว ข้ อนี้ ผู้ เขี ย นจะศึ กษำวิเ ครำะห์ ควำมหมำยของบริษัท เอกชนจำกัด ทั้ งมิติทำงนิรุก ติ
ศำสตร์และทำงนิติศำสตร์ เพื่อจะทรำบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร และควำมหมำยของ
บริษัทมีควำมเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่ำงไร แยกพิจำรณำดังนี้
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2.3.1.1 ควำมหมำยในทำงนิรุกติศำสตร์ (Etymology)
ในทำงนิรุกติศำสตร์หรือศัพท์มูลวิทยำ (Etymology) คำว่ำ “บริษัท” มีรำกศัพท์มำ
จำกค ำว่ ำ “ปริ ษ ท” ในภำษำสั น สกฤต ตรงกั บ ค ำว่ ำ “ปริ ส ำ” ภำษำบำลี แปลว่ ำ หมู่ , คณะ26
ในภำษำอังกฤษ คำว่ำ “Corporation” มำจำกคำว่ำ “Corpus” ภำษำละติน แปลว่ำ นิติบุคคลที่
ประกอบด้วยบุคคลหลำยคนรวมตัวกันประกอบกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์และชื่อเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ใน
ภำคพื้นยุโรปจึงเรียกบริษัทว่ำ “Societas” ซึ่งหมำยถึงกำรเข้ำสมำคมกันประกอบกำรค้ำ 27 ดังนั้น
ควำมหมำยดั้งเดิมของบริษัทจึงหมำยถึงนิติบุคคลที่ประกอบด้วยบุคคลหลำยคน (Collective Body)
กล่ำวได้ว่ำบริษัทต้องมีสภำพเป็นนิติบุคคล แต่นิติบุคคลไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัท
ดังนั้ น กฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ จึงเรียกองค์กรธุรกิจประเภทนี้ว่ำบริษัททั้งสิ้ น ไม่ได้เรียกว่ำ
นิติบุคคล สำหรับคำว่ำ “Corporation” ที่ใช้ในสหรัฐ ย่อมแปลได้ว่ำบริษัทมิได้แปลว่ำนิติบุคคลตำม
ควำมหมำยในทำงศัพท์ แม้กระทั่งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวก็เรียกว่ำบริษัท เช่น A Single Member
Company หรือ One Man Company อย่ำงไรก็ตำม บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวนักวิชำกำรกฎหมำย
ไทยบำงฝ่ำยเรียกว่ำ นิติบุคคลคนเดียว28 นอกจำกนี้ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคล
คนเดียวก็ไม่ได้เรียกว่ำบริษัทเอกชนจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว โดยมำตรำ 3 บัญญัติว่ำ “นิติบุคคล”
หมำยควำมว่ำ นิติบุคคลคนเดียวซึ่งมีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้ำของและนำยทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ง
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ สำหรับควำมหมำยของบริษั ทเอกชนจำกัดในควำมหมำยทั่วไปย่อมหมำยถึง
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีกำรเสนอขำยหุ้นให้มหำชน ผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในวงแคบ
2.3.1.2 ควำมหมำยของบริษัทในทำงนิติศำสตร์ (Term of Art)
กำรกำหนดนิยำมของบริษัทในทำงนิติศำสตร์ ขึ้นอยู่กับกฎหมำยภำยในของแต่ละ
ประเทศว่ำจะกำหนดอย่ ำงไร ในงำนวิจัยนี้จะศึกษำนิยำมของกฎหมำยบริษัทตำมกฎหมำยของ
ประเทศอุตสำหกรรมและประเทศไทย ดังนี้
1) นิ ย ำมของบริ ษั ท ตำมกฎหมำยบริ ษั ท ของประเทศอุ ต สำหกรรม
จำกกำรศึกษำพบว่ำ กฎหมำยบริษัทของประเทศอุสำหกรรมส่วนใหญ่มิได้บัญญัตินิยำมว่ำเป็นสัญญำ
ตัวอย่ำงเช่น พระรำชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006 (Companies Act 2006) ของอังกฤษบัญญัติว่ำ
“บริษัท” หมำยถึง บริษัทที่จัดตั้งและ จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติบริษัท29 จะเห็นได้ว่ำกฎหมำย
ของอังกฤษมิได้บัญญัตินิยำมของบริษัทตำมควำมหมำยในทำงนิรุกติศำสตร์ แต่ได้เน้นถึงกำรจัดตั้ง
26
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27
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และกำรจดทะเบียนเป็นสำคัญ เหตุ ผลเพรำะว่ำบริษัทในระบบกฎหมำยของอังกฤษบุคคลคนเดียวมี
สิทธิจัดตั้งบริษัทเอกชนจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดได้
2) นิ ย ำมของบริษั ทตำมกฎหมำยบริษั ทเอกชนจำกัด ของประเทศไทย
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1012 บัญญัตินิยำมบริษัทว่ำ “บริษัท” เป็นสัญญำที่
ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งตกลงเข้ำกันเพื่อประกอบกิจกำรร่วมกันเพื่อประสงค์จะ
แบ่งปันกำไรที่ได้จำกกิจกำรที่ทำนั้น จะเห็นได้ว่ำในมุมมองของกฎหมำยไทยบริษัทต้องประกอบด้วย
บุคคลหลำยคนและต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำกำไร และมีมุมมองว่ำกำรตั้ งบริษัทเป็นสัญญำ
เช่ น เดีย วกั บ ห้ ำงหุ้ น หุ้ น นิ ย ำมบริ ษัท ตำมกฎหมำยไทยตรงกั บนิ ยำมบริษั ทในทำงศั พท์ ที่แ ปลว่ ำ
นิติบุคคลที่มีบุคคลหลำยคน
พอสรุปควำมได้ว่ำควำมหมำยดั้งเดิมของคำว่ำ “บริษัท” ทั้งในทำงนิรุกติศำสตร์และ
ในทำงนิติศำสตร์มีควำมหมำยไปในทิศทำงเดียวกันว่ำเป็นกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ร่วมกันทำ
กิจกรรมอย่ำงเดียวกัน แต่ในทำงนิติศำสตร์มุ่งไปที่ กำรทำสัญญำระหว่ำงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อ
ประกอบกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันและในชื่อเดียวกันโดยนำทรัพย์สินหรือแรงงำนมำลงทุนแยก
ทรัพย์สินส่วนตัวออกจำกทรัพย์สินของบริษัทอันเป็นผลมำจำกควำมเป็นนิติบุคคลของบริษัท
2.3.2 ประเภทของบริษัทเอกชนจากัด
จำกศึกษำพบว่ำทั้งสกุลกฎหมำยบริษัทภำคพื้นยุโรปและแองโกล-อเมริกันได้ จัดแบ่งหรือ
จำแนก (Classification) บริษัทจำกัด (Company Limited หรือ Corporation) ออกเป็นสอง
ประเภทใหญ่ คือ บริษัทจำกัดควำมรับผิดและบริษทั มหำชนจำกัด กำรแบ่งประเภทกฎหมำยบริษัทใน
ระบบกฎหมำยบริษัทเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ และไทยมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้
2.3.2.1 กำรแบ่งประเภทบริษัทตำมกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศ
อุตสำหกรรมและประเทศไทย
1) กำรแบ่งประเภทบริษัทตำมกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศ
อุตสำหกรรม
(1) กำรแบ่งประเภทบริษัทในระบบกฎหมำยบริษัทเยอรมัน นอกจำก
แบ่งบริษัทเอกชนออกเป็นสองประเภทใหญ่ คือ บริษัทเอกชนควำมรับผิดจำกัด (Gesellschaft mit
beschranter Haftung: GmbH) ซึ่งเทียบได้กับ Private Limited Company ในระบบของอังกฤษ
C Corporation ในระบบของสหรัฐ ต่อมำเมื่อปี ค.ศ. 2008 เยอรมนีได้ปฏิรูปกฎหมำยบริษัทเอกชน
จำกัด (GmbH) ด้วยกำรบัญญัติเพิ่มเติมเป็นกฎหมำยบริษัทผู้ประกอบกำรควำมรับผิดจำกัดเรียกว่ำ
(Unternehmergesellschaft: UG) ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Entrepreneurial Limited Liability
Companies หรือที่เรียกันทั่วไปว่ ำบริษัทเอกชนจำกัดขนำดจิ๋ว (Mini-GmbH) ซึ่งเทียบได้กับบริษัท
ขนำดจิ๋วของอังกฤษ (UK Small-Sized Companies)30
30
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2008): 1093-1094.

32
(2) กำรแบ่งประเภทบริษัท ในระบบกฎหมำยบริษัทฝรั่งเศส ก่อนปี
ค.ศ. 1994 ฝรั่งเศสแบ่งบริษัทออกเป็นสองประเภท คือ บริษัทมหำชน (Société Anonyme: SA)
และบริษัทเอกชนควำมรับผิดจำกัด (SARL) ในปี ค.ศ. 1994 ฝรั่งเศสตรำกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด
แบบง่ำย (Société Par Actions Simplifiée: SAS) ทำให้ฝรั่งเศสมีบริษัทสำมประเภท คือ SA SARL
และ SAS เหตุผลที่เรียก SAS ว่ำบริษัทมหำชนแบบง่ำย ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ำบริษัทประเภทนี้ตั้งได้
ง่ำยกว่ำบริษัทมหำชน เพรำะแต่เดิมกำรตั้งบริษัทมหำชนต้องมีผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยเจ็ดคน (ร่ำงกฎหมำย
ปี ค.ศ. 2014 ลดจำนวนเหลือ จำนวน 2 คน) มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 250,000 ฟรังค์ แต่ถ้ำเสนอขำย
หุ้นให้ประชำชนต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1,500,000 ฟรัง ค์ ขณะที่กำรจัดตั้ง SAS มีผู้ถือหุ้น
จำนวน 2 คนขึ้นไป และมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 170,000 ฟรัง SAS ได้ถูกออกแบบให้เป็นบริษัท
ลูกผสมที่มีลักษณะอยู่ตรงกึ่งกลำงระหว่ำง SA และ SARL อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบัน SARL มีผู้ถือหุ้น
1 คน แต่ไม่เกิน 100 คน และ SAS มีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นไป ทั้งนี้ SARL และ SAS สำมำรถจัดตั้งด้วย
ทุนจดทะเบียนหนึ่งยูโร31
แม้ SAS เรียกว่ำบริษัทมหำชนแบบง่ำยก็ตำม แต่ มีลักษณะใกล้เคียง
กับ GmbH ของเยอรมนี Co.,Ltd. ของอังกฤษ และ C Corporation ของสหรัฐ นอจำกนี้ฝรั่งเศสยัง
มีบริษัทผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Companies) แบ่งเป็นสองประเภท คือ วิสำหกิจที่เจ้ำของ
เป็นบุคคลธรรมดำมีควำมรับผิดจำกัด (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée:
EURL) ซึ่งมีสภำพเป็นบริษัทเอกชนจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดำ อีกประเภทหนึ่ง
เรียกว่ำบริษัทมหำชนแบบง่ำยที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดำ (Société Par Actions
Simplifiée Unipersonnelle: SASU) แม้กระนั้นก็ตำมกฎหมำยก็ไม่ถือว่ำองค์กรธุรกิจประเภทนี้
เป็นวิสำหกิจรำยบุคคล (Entreprise Individuelle) แต่ถือว่ำเป็นบริษัท (Société) และเป็นหน่วย
ภำษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกับ SARL หรือ SAS32
(3) กำรแบ่ ง ประเภทบริ ษั ท ในระบบกฎหมำยบริ ษั ท อั ง กฤษ
ในระบบกฎหมำยบริ ษั ท อั ง กฤษมี บ ริ ษั ท หลำยประเภทมี ทั้ ง บริ ษั ท จ ำกั ด ควำมรั บ ผิ ด โดยหุ้ น
บริษัทจำกัดควำมรับผิดโดยกำรรับประกัน หรือบริษัทจำกัดโดยคำมั่น บริษัทไม่จำกัด ควำมรับผิด
และบริษัทเพื่อประโยชน์ของสังคม แต่บริษัทจำกัดควำมรับผิดโดยหุ้นได้รับควำมนิยมมำกที่สุด ซึ่ง
แบ่งออกเป็นบริษัทมหำชนและบริษัทเอกชน ระบบบริษัทของอังกฤษเป็นแม่แบบของกฎหมำยบริษัท
ในอำณำนิ คมและเครื อจั กรภพ เช่ น ออสเตรเลี ย สิ ง คโปร์ อิ นเดี ย เป็ นต้ น และยั งมี อิท ธิพ ลต่ อ
กฎหมำยบริษัทจำกัดของไทยยุคร่ำงประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
31
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นอกจำกนี้อังกฤษยังแบ่งบริษัทเอกชนออกเป็นบริษัทจำกัดควำมรับผิด
และบริษัทไม่จำกัดควำมรับผิด กำรจัดแบ่งประเภทของบริษัทโดยทั่วไปแล้วจะใช้หลักเกณฑ์ลักษณะ
ของ ผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้น ควำมรับผิด และกำรแสวงหำกำไร กล่ำวคือ หำกแบ่งโดยถือเกณฑ์
ลักษณะของผู้ ถือหุ้ น แบ่งบริษัทเป็นบริษัทเอกชนกับบริษัทมหำชน หำกใช้เกณฑ์จำนวนผู้ ถือหุ้ น
จะแบ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวและผู้ถือหุ้ นลำยคน หำกใช้เกณฑ์ควำมรับผิด แบ่งเป็นบริษัทจำกัด
ควำมรับ ผิดและไม่จ ำกัดควำมรับ ผิด และหำกใช้เกณฑ์กำรแสวงหำกำไร แบ่งบริษัทเป็นบริษัทที่
แสวงหำกำไรและไม่แสวงหำกำไร
(4) กำรแบ่งประเภทบริษัทในระบบกฎหมำยตำมกฎหมำยบริษัทสหรัฐ
ในระบบกฎหมำยบริษัทสหรัฐ ซึ่งกฎหมำยบริษัทเป็นกฎหมำยระดับรัฐ (Sate law) รัฐส่วนใหญ่แบ่ง
บริษัทออกเป็นสองประเภท คือ บริษัทมหำชน (Publicly Held Corporations) และบริษัทเอกชน
(Privately Held Corporations) แต่บริษัทเอกชนจำกัดที่ปรำกฏอยู่ในกฎหมำยของรัฐต่ำง ๆ ใน
สหรัฐมีอยู่สำมรูปแบบ คือ C corporation, S corporation และ Limited Liability company
(LLC) บริษัทประเภทที่สองมีสภำพเป็นนิติบุคคลผู้ประกอบกำร (Proprietorship Entity) แม้ในอดีต
ศำลสหรัฐจะตีควำมว่ำ LLC เป็นสมำคมหุ้นส่วน (Partnership Association) ก็ตำมแต่ในปัจจุบัน
ถือว่ำ LLC เป็นบริษัทเอกชนจำกัดอีกรูปแบบหนึ่ง แต่บำงตำรำถือว่ำ C Corporations เท่ำนั้นที่มี
สภำพเป็นบริษัทเอกชนจำกัด (Private Limited Company) ที่ใช้ปฏิบัติในระบบกฎหมำยบริษัท
เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ แต่ข้อถกเถียงนี้ในปัจจุบันอำจมีน้อยลง เพรำะในระบบกฎหมำยบริษัท
ของเยอรมนี และอังกฤษ ก็ได้นำเอำลักษณะบำงประกำรของ LLC มำใช้ในกำรปฏิรูปกฎหมำยบริษัท
ในช่วงต้นของต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ในเอเชียมีบำงประเทศรับเอำแนวคิด LLC มำใช้ เช่น ญี่ปุ่นได้รับ
เอำแนวคิด LLCs มำใช้ในช่วงปฏิรูปกฎหมำยในปี ค.ศ. 2005
(5) กำรแบ่งประเภทบริษัทในระบบกฎหมำยบริษัท ญี่ปุ่น ในระบบ
กฎหมำยบริษัทญี่ปุ่นแบ่งบริษัทออกเป็นสองประเภท คือ บริษัทจำกัดโดยหุ้น (Kabushiki Kaisha:
KK) และบริษัทควำมรับผิดจำกัด (Goudou Kaisha: GK) KK จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนหรือ
บริษัทเอกชนก็ได้ มีลักษณะใกล้เคียงกับ Co., ltd. ของอังกฤษ และ Corporation ของสหรัฐ GK
เทียบได้กับ LLC ในระบบบริษัทสหรัฐ กล่ำวได้ว่ำญี่ปุ่นมีบริษัทเอกชนสองประเภท คือ KK และ GK33
(6) กำรแบ่งประเภทบริษัทในระบบกฎหมำยบริษัทจีน จีนแบ่งบริษัท
ออกเป็นสองประเภท คือ บริษัทควำมรับผิดจำกัดโดยหุ้น (Limited liability By Share Company)
มีสภำพเป็นบริษัทมหำชน และบริษัทเอกชนจำกัด (Limited Liability Company)34
2) กำรแบ่งประเภทบริษัทในระบบกฎหมำยบริษัทไทย ก่อนปี พ.ศ. 2521
ไม่มีกำรแบ่งบริษัทออกเป็นบริษัทมหำชนและบริษัทเอกชนมีแต่บริษัทจำกัด แต่มีลักษณะเป็นบริษัท
33

Nobou Nakamura, “The Revision of Japanese Company Law and its
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มหำชนเพรำะมีสิ ทธิออกหุ้น ขำยให้ ประชำชน บริษัทจำกัดของไทยในยุคนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับ
บริษัทมหำชนร่วมทุนในยุคศตวรรษที่สิบเก้ำในตะวันตก ประเทศไทยนำระบบบริษัทเอกชนมำใช้
ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมำ จึเป็นผลให้ประเทศไทยมีกฎหมำยบริษัทสองบับ คือ กฎหมำยบริษัทเอกชน
จำกัดและกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด ซึ่งเป็นผลเนื่องมำจำกกำรตรำพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกั ด พ.ศ. 2521 ท ำให้ บ ริ ษั ท ในประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิช ย์ มี ส ภำพเป็น บริ ษั ท เอกชน
พระรำชบัญญัติมหำชน พ.ศ. 2521 ต่อมำเมื่อประกำศใช้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535
กฎหมำยปี พ.ศ. 2521 กฎหมำยปี พ.ศ. 2535 มำตรำ 4 บัญญัติว่ำ “บริษัทเอกชน” หมำยควำมว่ำ
“บริษัทจำกัดซึ่ งตั้งขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ” หำกเทียบกับระบบกฎหมำยของ
ประเทศต้นแบบแล้ว จะเห็นได้ว่ำระบบกฎหมำยบริษัทของไทยมีกำรแบ่งประเภทของบริษัทโดย
คำนึงถึงสภำพของผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์ และหำกเทียบกับกำรแบ่งประเภทกฎหมำยของระบบเยอรมัน
ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ และญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่ำกฎหมำยบริษัทของไทยมีบริษัทเอกชนเพียงรูปแบบ
เดียวเช่นเดียวกับจีน อย่ำงไรก็ตำมจีนมีบริษัทเอกชนที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
2.3.2.2 หลักกำรแบ่งประเภทบริษัทเอกชนจำกัด
ในประเทศอุตสำหกรรมตะวันตกได้ปรำกฏรูปแบบบริษัทเอกชนจำกัดลูกผสมแบบใหม่
ขึ้นหลำยรูปแบบ ทำให้สำมำรถแบ่งบริษัทเอกชนจำกัดออกเป็นสองรูปแบบ คือ บริษัทเอกชนจำกัด
ธุรกิจรูปแบบหนึ่ง (Business Private Limited Companies) และบริษัทเอกชนจำกัดผู้ประกอบกำร
(Entrepreneurial Private Limited Companies) ซึ่งพัฒนำมำจำกผู้ประกอบกำรรำยบุคคลอีกรูปแบบ
หนึ่ง สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทผู้ประกอบกำร คงมีแต่บริษัทธุรกิจ

2.4 แนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ในหัวข้อนี้จะศึกษำแนวคิดบริษัท เอกชนจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลำยคน และมีผู้ถือหุ้นคนเดียว
ดังนี้
2.4.1 แนวคิดบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน
บริษัทเอกชนมีควำมเป็นมำของแนวคิดและมีแนวคิดอย่ำงไรแยกพิจำรณำดังนี้
2.4.1.1 ควำมเป็นมำของแนวคิดบริษัทเอกชนจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลำยคน
แนวคิดของกฎหมำยบริษัทจำกัดมีมำกว่ำสองพันปี เพรำะในยุคโรมันโบรำณได้
ปรำกฏรูปแบบขององค์กรธุรกิจทีมีลักษณะคล้ำยกับ บริษัทจำกัดเรียกว่ำ “Peculium” นักวิชำกำร
ชำวตะวั น ตกถื อ ว่ ำ กำรปรำกฏขึ้ น ขององค์ ก รธุ ร กิ จ ชนิ ด นี้ เ ป็ น กำรก่ อ ตั ว ของแนวคิ ด กฎหมำย
บริษัทเอกชน (Emergence of Private Corporate Law Conceptualization) และน่ำจะมีอิทธิพล
ต่อแนวคิดระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนในระบบซีวิลลอว์ ซึ่ง ปรำกฏขึ้นในช่วงปลำยศตวรรษที่สิบเก้ำ
แต่แนวคิดกฎหมำยบริษัทในระบบคอมมอนลอว์ พัฒนำมำจำกแนวคิดทรัสต์ (Trust) ซึ่งมีสภำพเป็น
กองทรัพย์สินที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ (Testator) โอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นให้ผู้จัดกำรทรัพย์สิน

35
หรือทรัสตี (Trustee) ครอบครองและจัดกำรทรัพย์สินนั้นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์จำก
กองทรัพย์สิน (Beneficiaries)35
Alastair Hudson ศำสตรำจำรย์กฎหมำยแห่งมหำวิทยำลัยลอนดอน อธิบำยว่ำ
บริ ษั ท จ ำกั ด ในระบบกฎหมำยบริ ษั ท ของอั ง กฤษพั ฒ นำมำจำกแนวควำมคิ ด ทรั ส ต์ ท ำงพำณิ ช ย์
(Commercial Trust) ที่อยู่บนแนวคิดกำรแยกสิทธิและหน้ำที่ของผู้เป็นเจ้ำของผลประโยชน์ในกอง
ทรั พย์ สิ น (Beneficiaries) ออกจำกสิ ทธิและหน้ำที่ของผู้ ควบคุม และบริหำรจัดกำรกองทรัพย์สิ น
(Trustee) เมื่อทฤษฎีควำมเป็นนิติบุคคลของบริษัท (Corporate Personality Theory) เกิดขึ้นทำให้
กฎหมำยบริษัทพัฒนำไปสู่ แนวควำมคิดพื้นฐำนที่สำคัญสำมเรื่อง ประกอบด้วยแนวควำมคิดเรื่อง
ควำมเป็ น นิ ติ บุ ค คล แนวควำมคิ ด ควำมรั บ ผิ ด จ ำกั ด และแนวคิ ด เรื่ อ งกำรเป็ น บริ ษั ท ระบบปิ ด
บริษัทเอกชนที่ใช้แพร่หลำยทั้งในระบบกฎหมำยบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐ36
ก่อนกลำงศตวรรษที่สิบเก้ำ เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ ใช้ห้ำงหุ้นส่วน
สำหรับวิสำหกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง (SMEs) ซึ่งมักเป็นกิจกำรในครอบครัว ในยุคดังกล่ำวมีเพียง
บริษัทร่วมทุน (JSCs) ซึ่งเป็นบริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น แล้วเสนอขำยหุ้นให้บุคคลทั่วไป บริษัทจึง
เป็นพำหนะในกำรประกอบกิจกำรขนำดใหญ่ที่มีผู้ร่วมลงทุนจำนวน จนกระทั่งปลำยศตวรรษที่ สิบเก้ำ
เยอรมันได้สร้ำงระบบกฎหมำยบริษัทเอกชน (GmbH) เพื่อรองรับบริษัทขนำดเล็ก เป็นผลให้เยอรมัน
เป็นระบบกฎหมำยบริษัทคู่ (Dual Legal Company System) คือ ระบบกฎหมำยบริษัท ร่วมทุน
และระบบกฎหมำยบริษัท เอกชน ต่อมำต้นศตวรรษที่ยี่สิบอังกฤษได้บัญญัติบริษัทเอกชนจำกัดไว้ใน
พระรำชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1907 (Companies Act 1907) ฝรั่งเศสบัญญัติกฎหมำยบริษัทเอกชนใน
ปี ค.ศ. 1925 หลังจำกนี้กฎหมำยบริษัทเอกชนได้แพร่หลำยไปยังภูมิภำคต่ำง ๆ ต่อมำในช่วงปลำย
ศตวรรษที่ยี่สิบได้เกิดบริษัทลูกผสมระหว่ำงบริษัทเอกชนกับห้ำงหุ้นส่วนในสหรัฐเรียกว่ำ Limited
Liability Company (LLC) และได้รับควำมนิยมแพร่หลำยในเวลำต่อมำ
สรุปได้ว่ำแนวควำมคิดบริษัทบริษัทร่วมทุนก่อให้เกิดบริษัทมหำชน แต่แนวควำมคิด
ของห้ำงหุ้นส่วนผสมกับบริษัทร่วมทุนได้ก่อเกิดบริษัทเอกชนจำกัด แต่บริษัทจำกัดควำมรับผิดจำกัด
เป็นแนวคิดที่เกิดจำกกำรผสมลักษณะของห้ำงหุ้นส่วนจำกัดเข้ำกับบริษัทเอกชนจำกัด
2.4.1.2 หลักกำรของบริษัทเอกชนจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลำยคน
กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดอยู่บนหลักกำรดังต่อไปนี้
1) แนวคิดควำมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำก (Separate Legal Entity
Concept) แนวควำมคิดเรื่องควำมเป็นนิติบุคคลของบริษัท มีมำตั้งแต่ยุคโรมัน ในสังคมโรมันมีระบบ
ครอบครัวเป็นศูนย์กลำงของทรัพย์สิน หัวหน้ำครอบครัวเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินแยกต่ำงหำกจำก
สมำชิกในครัว เรือน ทำให้มี ลักษณะคล้ ำยกับนิติบุคคลเอกชนถือครองทรัพย์สิ น แยกต่ำงหำกจำก
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Law of Trust, Retrieved March 17, 2014 from http://www.alastairhudson.com

36
ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นสมำชิก ซึ่งเป็นแนวคิดของระบบกฎหมำยบริษัทที่ปรำกฏขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้ำ
เป็นต้น มำ ควำมเป็นบุคคลของบริษัท มีกำรอธิบำยเหตุผลไว้ สองแนว โดยฝ่ำยซีวิลลอว์ อธิบำยว่ำ
แนวคิดนิติบุคคล (Legal Entity) มำจำกแนวควำมคิดของศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิกที่เกิด
ควำมยุ่งยำกในกำรถือครองทรัพย์สินของศำสนำโดยพระซึ่งมีอำนำจปกครองวัด หำกนำเอำระบบ
กรรมสิทธิ์รวมมำใช้ก็จะเกิดควำมยุ่งยำกตำมมำหลำยประกำร เช่นกำรถือครอง กำรจัดกำร กำรโอน
กรรมสิ ทธิ์ทรั พย์ สิน ของวัด เป็ น ต้น ซึ่ง เมื่อพระองค์นั้นตำยก็จะต้องหำคนใหม่มำทำหน้ำที่ต่อมำ
แต่ฝ่ำยคอมมอนลอว์อธิบำยว่ำแนวควำมคิดนี้มีรำกฐำนมำจำกปัญหำเรื่องทรัสตีที่ถือกรรมสิทธิ์กอง
ทรัพย์สินที่นำรำรวมกัน หำกให้บุคคลธรรมดำเป็นถือกรรมสิทธิ์ในฐำนะเป็นทรัสตีจะมีปัญหำยุ่งยำก
เพรำะบุคคลธรรมดำมีอำยุจำกัด และยังมีปัญหำยุ่งยำกในกำรทำนิติกรรมในนำมของตนเองต่ำงผู้ที่
นำเอำทรัพย์สินมำลงทุนร่วมกัน ต่อมำในศตวรรษที่สิบเก้ำนักปรัชญำชำวเยอรมันได้พัฒนำเป็นทฤษฎี
บุคคลสมมุติและทฤษฎีควำมเป็นบุคคลที่แท้จริง ในเวลำต่อมำได้นำทฤษฎีดังกล่ำวมำใช้กับบริษัท
ด้วย เหตุผลที่มีกำรคิดค้นให้บริษัทต้องมีสภำพเป็นนิติบุคคลก็เพื่อให้บริษัทมีสิทธิและหน้ำที่โดยชื่อ
ของตนเองอันมีผลสืบเนื่องมำจำกควำมไม่สะดวกที่เกิดจำกกำรที่มีบุคคลหลำยคนร่วมกันประกอบ
กิจกำร ผลจำกแนวควำมคิดควำมเป็นนิติบุคคลได้สร้ำงแนวควำมคิดทำงกฎหมำยให้บริษัทสำมำรถถือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและทำสัญญำได้ รับผิดทำงสัญญำ ละเมิด และรับผิดอำญำได้ บริษัทจึงสำมำรถ
เป็นโจทก์หรือจำเลยได้37
แนวคิดควำมเป็นนิติบุคคลของบริษัทได้ถูกอธิบำยด้วยทฤษฎีบุคคลสมมุติ
และทฤษฎีบุคคลที่แท้จริงว่ำกำรที่บุคคลหลำยคนรวมเข้ำกันเพื่อประกอบวิสำหกิจทำให้เกิดสภำพ
นิติบุคคลต่ำงหำกจำกผู้เป็นสมำชิกหรือไม่ ทฤษฎีบุคคลสมมุติได้ให้ข้อสรุปว่ำควำมเป็นนิติบุคคลรัฐ
เป็นผู้ให้ ขณะที่ทฤษฎีบุคคลที่แท้จริงสรุปว่ำกำรรวมตัวกันของบุคคลเพื่อประกอบกิจกำรร่วมกันทำ
ให้เกิดสภำพนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกผู้เป็นสมำชิก รัฐเพียงแต่ออกกฎหมำยมำรับรองควำมเป็น
นิติบุคคลเท่ำนั้น38
จำกแนวคิดของทฤษฎีนิติบุคคลของบริษัท (Corporate Legal Entity
Theory) ทำให้เกิดระบบกำรถือกรรมสิทธิ์สองชั้น (Double Form of Ownership) ชั้นแรกถือ
กรรมสิทธิ์โดยบริษัท ชั้นที่สองถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้น กำรถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ถือหุ้น
เป็นเพียงยงถือกรรมสิทธิ์โดยอ้อมในฐำนะที่เป็นเจ้ำของผลประโยชน์ แต่โดยหลักกำรของกฎหมำย
แล้วผู้ถือหุ้นมิได้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัท แต่ด้วยเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้ำของ
ผลประโยชน์ในบริษัทโดยตรงจึงถือว่ำผู้ถือหุ้นเป็นเจ้ำของบริษัท
2) แนวคิดควำมรับผิดจำกัด (Limited Liability) ควำมรับผิดจำกัดเป็น
หลักกำรพื้นฐำนอีกข้อหนึ่งของกฎหมำยบริษัทจำกัด คำว่ำ “ควำมรับผิด” (Liability) หมำยถึงควำม
เสี่ยงในกำรสูญเสียในทำงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพรำะในกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจไม่ว่ำในรูปแบบใด
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ย่อมมีควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจของ ผู้ลงทุน ดังนั้น หำกลงทุนในกิจกำรใดแล้วมีควำม
เสี่ยงต่อทรัพย์สินส่วนตัวเกินไปกว่ำเงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุน ผู้ลงทุนย่อมต้องกำรที่จะหลีกหนีให้พ้น
ควำมเสี่ยงนั้น วิธีกำรหลีกเลี่ยงโดยมีกฎหมำยมำรองรับ คือ กำรจำกัดควำมรับผิด ด้วยเหตุนี้จึงมีกำร
สร้ำงหลักกฎหมำยควำมรับผิดจำกัดเป็นพื้นฐำนของกฎหมำยบริษัท อย่ำงไรก็ตำมควำมรับผิดจำกัด
มิได้มีอยู่อย่ำงสมบูรณ์ เพรำะศำลอำจพิพำกษำให้ผู้ ถือหุ้น กรรมกำร และบริษัทร่วมกันรับผิดต่อ
เจ้ำหนี้หำกศำลพบว่ำผู้ถือหุ้นใช้บริษัทเป็นเครื่องมือกำบัง ควำมรับผิดจำกัดเพื่อแสวงหำผลประโยชน์
ส่วนตัว39 ในกรณีนี้ศำลในระบบคอมมอนลอว์และซีวีลลอว์ในภำคพื้นยุโรปนำหลักกำรเลิกม่ำนบริษัท
หรือหลักแทงทะลุผ้ำคลุมหน้ำหรือแทงทะลุม่ำน (Pierce the Corporate Veil) มำปรับใช้ แต่หลักนี้
ได้เจือจำงลงเมื่อแนวคิดนิติบุคคลคนเดียวเป็นเจ้ำของและผู้ดำเนินกำรได้เกิดกำรแพร่หลำย
หลักควำมรับผิดจำกัดในกฎหมำยบริษัทหมำยควำมว่ำผู้ลงทุน (Investors)
ในบริ ษั ทรั บ ผิ ดไม่เ กิน จ ำนวนเงิ น หรือ ทรั พย์ สิ น ที่ล งทุ น ควำมรั บผิ ดจ ำกัด ของผู้ ถือ หุ้ น ไม่ มีค วำม
แตกต่ำงอะไรไปจำกกำรลงทุนของบุคคลทั่วไป เพรำะบุคคลที่ลงทุนด้วยเงิน จำนวน 100 ดอลลำร์
เพื่อควำมเสี่ยงในกำรลงหุ้น ย่อมมีควำมเสี่ยงเพียง จำนวน 100 ดอลลำร์ หำใช่มำกกว่ำนั้น บุคคลที่
ซื้อหุ้นกู้ (Bond) มูลค่ำ 100 ดอลลำร์ หรือขำยสินค้ำเชื่อ (Credit) ให้บริษัทในรำคำ 100 ดอลลำร์
ย่อมมีควำมเสี่ยงในเงิน จำนวน 100 ดอลลำร์ มิใช่จำนวนที่มำกกว่ำ ผู้จัดกำรหรือลูกจ้ำงที่ทำหน้ำที่
ต่ำง ๆ ไม่ต้องรับผิดในสิ่งที่บริษัทก่อขึ้น (The company’s Deeds) จึงกล่ำวได้ว่ำไม่มีผู้ใดมีควำม
เสี่ยงเกินไปกว่ำที่ตนลงทุน40
อันที่จริงควำมรับผิดจำกัดมิได้มีอยู่แต่เฉพำะกำรลงทุนในบริษัทเท่ำนั้น ใช้
กับกำรลงทุนได้ทุกกรณี เพรำะเป็นกฎ (Rule) สมมุติว่ำธนำคำรให้ห้ำงหุ้นส่วนกู้ยืมเงิน 100 ดอลลำร์
ต่อมำห้ำงหุ้นส่วนมีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้ ดังนี้ ธนำคำรอำจสูญเสียเงิน 100 ดอลลำร์ ธนำคำรไม่ได้
สูญเสียเงินต้นเพิ่มขึ้น ควำมรับผิดของธนำคำรก็จำกัดเฉกเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในบริษัทควำม
รับผิดไม่จำกัด (Unlimited) อำจเกิดขึ้นได้ แต่มีเพียงไม่กี่กรณี หนึ่งในนั้น คือ กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน
สำมัญในห้ำงหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดเกินกว่ำสิ่งที่ตนลงทุน แต่ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะรับผิดเช่นนั้น
เมื่อทรัพย์สินของห้ำงหุ้นส่วนมีไม่พอที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ซึ่งเกิดต่กหนี้อันร่วมกันระหว่ำงผู้เป็น
หุ้นส่วน (Collective Debts)41
เจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ (Trade Payables) ในกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงในรูปของ
กิจกำรเจ้ำของรำยเดียว ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทย่อมมีควำมรับผิดจำกัดในเงินที่ตนลงทุน เจ้ำหนี้ตรำ
สำรทุน (Equity Creditors) มีควำมรับผิดจำกัดเฉกเช่นเดียวกับเจ้ำหนี้กำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมควำมรับ
ผิดของผู้ลงทุนทำงกำรค้ำจะถูกโยกย้ำยไปเป็นควำมเสี่ยงของผู้ลงทุนในหุ้น เพรำะหำกต้องชำระบัญชี
กิจกำรเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำย่อมได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้ำหนี้ผู้ลงหุ้น42
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แนวคิดทำงกฎหมำยเรื่องควำมรับผิดจำกัดของผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นในอังกฤษโดย
คำพิพำกษำของศำลหลังจำกที่ตรำกฎหมำยบริษัท ค.ศ. 1844 แต่ปรำกฏในกฎหมำยลำยลั ก ษณ์
อักษรเป็นครั้งแรกในประมวลกฎหมำยพำณิชย์ (Code de Commerce) ค.ศ. 1807 ของฝรั่งเศส
ต่ อ มำแนวคิ ด นี้ ไ ด้ รั บ กำรยอมรั บ จำกประเทศต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่ รั ฐ นิ ว ยอร์ ก ได้ อ อกกฎหมำยบริ ษั ท
ค.ศ. 1811 อังกฤษได้ตรำกฎหมำยควำมรับผิดจำกัด ค.ศ. 1855 เยอรมนีตรำกฎหมำยบริษัทใช้บังคับ
ค.ศ. 1861 ตำมลำดับ และแนวควำมคิดนี้ได้แพร่หลำยไปทั่วโลกในเวลำต่อมำ43
จำกข้อมูลกำรศึกษำข้ำงต้นทำให้เข้ำใจได้ว่ำหลักกำรและเหตุผลของควำม
รับผิดจ ำกัดมำจำกแนวคิด นโยบำยสำธำรณะประกำรหนึ่ง ที่รัฐต้องกำรจูงใจให้มีผู้ล งทุ นประกอบ
กิจกำรในรูปของบริษัทให้เข้ำใจว่ำ แท้ที่จริงแล้วกำรลงทุนในบริษัทในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นมีควำมเสี่ยงที่
จำกัดไม่มีควำมเสี่ยงเกินไปกว่ำเงินหรือทุนที่ตนลงไป (Additional Capital)
3) หลั กควำมเป็นบริษัท ปิด (Close Company) บริษัทปิดหมำยถึงถึง
บริ ษัท จ ำกัด ที่ไม่ เปิ ดรั บ บุ คคลทั่ว ไปเข้ำ มำเป็น ผู้ ถือหุ้ น ขณะที่บ ริษัทเปิ ด (Open Company)
เป็นบริษัทที่เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภำยนอกซึ่งแปลกหน้ำเข้ำมำ
ถือหุ้นในบริษัทได้โดยง่ำย และโดยที่บริษัทปิดถูกสร้ำงขึ้นเพ่อใช้กับ SMEs ซึ่งต้องกำรผู้ถือหุ้นจำนวน
ในวงแคบและเล็ ก น้ อ ย ดั งนั้ น กฎหมำยของบำงประเทศจึ ง ได้จ ำกั ดจ ำนวนผู้ ถือ หุ้ น ไว้ อำทิ เช่ น
พระรำชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1908 ของอังกฤษกำหนดจำนวนต้องมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชนจำกัดไว้
ไม่ เ กิ น ห้ ำ สิ บ คน โดยมำตรำ 121 บั ญ ญั ติ ว่ ำ บริ ษั ท เอกชนคื อ บริ ษั ท ที่ ข้ อ บั ง คั บ ก ำหนดว่ ำ (บี )
จำกัดจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทไว้ 50 คน44 ผลของกำรเป็นบริษัทปิดทำให้ผู้ถือหุ้นมักเป็นคนที่ใกล้ชิด
กัน ได้แก่คนในครอบครัว เพื่อน หรือหุ้นส่วนทำงธุรกิจ นอกจำกนี้ผู้ถือหุ้น กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่
บริหำรระดับสูง (Chief Executive Officer: CEO) ของบริษัทปิดมักเป็นคนกลุ่มเดียวกัน45
4) แนวคิดองค์กรธุรกิจลู กผสม (Hybrid Business Organization)
บริษัทเอกชนทุกชนิดเป็นองค์กรธุรกิจลูกผสมขององค์กรธุรกิจสององค์กร โดยนำเอำลักษณะเฉพำะ
ขององค์กรธุรกิจสององค์กรมำใช้สร้ำงให้เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบันมีสำม
รูปแบบ ดังนี้
(1) บริษัทจำกัดที่เกิดจำกกำรผสมระหว่ำงลักษณะของห้ำงหุ้นส่วนกับ
บริษัทมหำชนร่วมทุน เรียกว่ำบริษัทเอกชนจำกัด (Private Liability Limited Company: PLLC)
ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัดแบบดั้งเดิมหรือแบบมำตรฐำน ที่พัฒนำขึ้นในช่วงปลำยศตวรรษที่สิบเก้ำ
และแพร่หลำยตั้งแต่กลำงศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมำ
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(2) บริษัทจำกัดที่เกิดจำกกำรผสมระหว่ำงลักษณะของห้ำงหุ้นส่วนกับ
บริษัทเอกชนจำกัดเรียกว่ำบริษัทจำกัดควำมรับผิด (Limited Liability Company: LLC) มีต้นกำเนิด
ในรัฐไวโอมิ่ง สหรัฐอเมริกำ ในช่วงปลำยศตวรรษที่ยี่สิบ
(3) บริษัทจำกัดที่เกิดจำกกำรผสมระหว่ำงลักษณะของบริ ษัทเอกชน
จำกัด กับบริษัทมหำชนจำกัด ที่แพร่หลำยในฝรั่งเศสและในภำคพื้นยุโรปช่วงปลำยศตวรรษที่ยี่สิบเป็น
ต้นมำ เรียกว่ำบริษัทมหำชนแบบง่ำย (Simplified Public Limited Company)
2.4.2 แนวคิด ความเป็นมา สภาพของผู้ถือหุ้นและผลกระทบของกฎหมายบริษัทจากัด
ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วมี แ นวคิ ด ในทำงกฎหมำย และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทำง
กฎหมำยอย่ำงไร แยกพิจำรณำ ดังนี้
2.4.2.1 แนวคิดและควำมเป็นมำของกฎหมำยบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
แนวคิดบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว (Single Member Company) หรือบริษัท
คนเดียว (One Man Company) ได้ปรำกฏขึ้นในทำงควำมเป็นจริงมำนำนไม่น้อยกว่ำแนวคิดบริษัทผู้
ถือหุ้นหลำยคน แต่เหตุผลที่แนวคิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเพิ่งได้รับกำรยอมรับทำงกฎหมำยอย่ำงเป็น
รูปธรรมเมื่อช่วงปลำยศตวรรษที่ยี่สิบเมื่อกฎหมำยบริษัทของประเทศในภำคพื้นยุโรปอนุญำตให้บุคคล
คนเดียวตั้งบริษัทเอกชนจำกัดได้ ทั้งนี้ เพรำะแนวคิดบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลำยคนมีอิทธิพลสูง จะเห็นได้
จำกที่มี ก ฎหมำยกำหนดให้ บ ริ ษั ท ต้ องมี ผู้ ถือ หุ้ น หลำยคน อำทิ เ ช่ น กฎหมำยบริ ษั ท ของฝรั่ง เศส
ค.ศ. 1867 มำตรำ 23 บั ญญัติว่ำ “บริษัทไม่สำมำรถจัดตั้งได้ถ้ำจำนวนผู้ร่วมก่อตั้ง (Participants)
น้อยกว่ำเจ็ดคน” เป็ นต้น นอกจำกนี้กฎหมำยบริษัททุกระบบบัญญัติทำนองเดียวกันว่ำหำกหำก
จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทลดเหลือเพียงคนเดียวและไม่สำมำรถแก้ไขได้ให้ศำลสั่งเลิกบริษัท อย่ำงไรก็
ตำมศำลของประเทศต่ำง ๆ ก็มักไม่สั่งให้บริษัทเลิกบริษัทเพรำะมีผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงคนเดียว
แนวคิดที่ว่ำนิติบุคคลต้องประกอบด้วยบุคคลหลำยคนได้เกิด กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ศำลฎีกำของอังกฤษ (House of Lords) ได้สร้ำงหลักกฎหมำยเรื่องควำมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำก
(Separate Legal Entity) ในคดี Salomon v Salomon Co., Ltd. (1897) ว่ำ บริษัทที่จดทะเบียน
ตำมกฎหมำยโดยมีผู้ถือหุ้นที่แท้จ ริงเพียงคนเดียวก็ถือว่ำบริษัทนั้นเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำก
ผู้ถือหุ้น46 คดีนี้ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ Aron Salomon (Salomon) ประกอบธุรกิจเครื่องหนังใน
รูปแบบกิจกำรเจ้ำของคนเดียว (Sole Trader) ต่อมำได้จดทะเบียนตั้งบริษัท Salomon & Co.,
Ltd. โดยที่ The Companies Act 1862 กำหนดว่ำบริษัทจำกัดต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป ทำ
ให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทไม่ได้ นำยซำโลมอนจดทะเบียนตั้งบริษัทโดยนำชื่อบุตรและภรรยำมำเป็นผู้
ถื อ หุ้ น ให้ ถื อ หุ้ น คนละหนึ่ ง หุ้ น เพื่ อ ให้ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ครบ จ ำนวน 7 คน ตำมจ ำนวนผู้ ถื อ หุ้ น ขั้ น ต่ ำที่
Companies Act of 1862 กำหนด แต่นำยซำโลมอนเป็นผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมดและเป็นกรรมกำร
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British and Irish Legal Information Institute, Salomon v. Salomon Ltd.
[1897] AC 22, 66 LJCh 35, [1895-99] All ER 33, Retrieved from http://www2.le.ac.
uk/library/find/databases/b/britishandirishlegalinformationinstitutebailii
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ผู้มีอำนำจ หลังจำกตั้งบริษัทแล้วนำยเอรอน ซำโลมอนได้ขำยธุรกิ จกิจเครื่องหนังให้บริษัทซำโลมอน
แล้วชำระค่ำซื้อธุรกิจบำงส่วนเป็นเงินสด ส่วนที่เหลือได้ออกหุ้นกู้ให้แก่ตนเอง หลังจำกนั้นนำยแอรอน
ซำโลมอนได้จำนำหุ้นกู้ไว้กับนำยบรอเดริพ (Broderip) ต่อมำบริษัทซำโลมอนมีหนี้สินล้นพ้นตัวต้อง
เลิกและชำระบัญชี แต่มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้นำยบอเดริพได้ฟ้องบังคับให้นำยแอรอน ซำโลมอนซึ่ง
เป็นหุ้นส่วนและกรรมกำรรับผิดในหนี้สินของบริษัทเป็นส่วนตัว โดยมีข้ออ้ำงอันอำศัยเป็นหลักแห่ง
ข้ อ หำว่ ำ นำยแอรอน ซำโลมอนเป็ น ตั ว กำรและบริ ษั ท เป็ น ตั ว แทน นำยซำโลมอนใช้ บ ริ ษั ท เป็ น
เครื่องมือกำบังควำมรับผิดจำกัดของตน ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ตัดสินว่ำบริษัทซำโลมอนเป็น
เสมือนทรัสตีของนำยซำโลมอน จึงถือว่ำเป็นตัวแทนของนำยซำโลมอน พิพำกษำให้นำยซำลโลมอน
รับผิดในหนี้สินของบริษัทเสมือนเป็นตัวกำร แต่ศำลฎีกำ (House of Lords) พิพำกษำกลับด้วย
เหตุผลว่ำบริษัทซำโลมอนเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำก ผู้ถือหุ้น ฉะนั้น บริษัทซำโลมอน จึงไม่ใช่
ตัวแทนของนำยซำโลมอน นำยซำโลมอนในฐำนะกรรมกำรจึงมีสิทธิออกหุ้นกู้ให้ตนเองและเป็นเจ้ำหนี้
ของบริษัทซำโลมอนได้ คำพิพำกษำศำลฎีกำคดีนี้ทำให้เกิดผลในทำงกฎหมำยสองประกำร ประกำร
แรกทำให้เกิดหลักกฎหมำยควำมเป็นนิติบุคคลของบริษัทด้วยกำรจดทะเบียนโดยไม่ต้องคำนึงว่ำผู้ถือ
หุ้นแต่ละคนจะถือหุ้นคนละกี่หุ้น ประกำรที่สองทำให้เกิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในทำงควำมเป็นจริง
(De Facto One Man Company)47
โดยผลของคำพิพำกษำคดีนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงในทำงวิชำกำรอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ
จำนวนบุคคลหลำยคนมีควำมจำเป็นต่อกำรก่อตั้งและคงอยู่ของบริษัทหรือไม่ หำกคำตอบเป็นว่ำกำร
มีบุคลหลำยคนเป็นผู้ถือของบริษัทย่อมมีควำมจำเป็นก็จะเกิดข้อโต้แย้งขึ้นว่ำบริษัทที่ นำยซำโลมอน
ตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และแท้จริงเพียงคนเดียวก็ไม่อำจเกิดเป็นบริษัทและดำรงสถำนะควำมเป็น
บริษัทอยู่ได้ แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่ปรำกฏเช่นนั้น ด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดว่ำบุคคลเพียง
คนเดียวก็สำมำรถตั้งบริษัทได้เพรำะกำรตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งสภำพนิติบุคคลของบริษัท
มิได้เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของบริษัทแต่ประกำรใด แนวควำมคิดของบริษัทที่มี ผู้ถือหุ้นหุ้นคนเดียว
ได้แพร่หลำยในทวีปยุโรปมำนำนหลำยทศวรรษเนื่องจำกเมื่อ ค.ศ. 1989 ประชำคมยุโรป (European
Community: EC) ได้ออกข้อกำหนดรับรองให้รัฐสมำชิกต้องยอมรับให้บุคคลเพียงคนเดียวตั้งบริษัท
ได้ ยิ่งทำให้แนวควำมคิดว่ำบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลหลำยคนมิได้เป็นสำระสำคัญอีกต่อไป48
ผลจำกแนวคิดบริษัทต้องมีผู้ ถือหุ้นหลำยคนทำให้ เกิดข้อถกเถียงว่ำนิติบุคคลที่มี
บุคคลคนเดียว (One Person Entity) มีสภำพเป็นบริษัทหรือไม่ ทั้งนี้ เพรำะแนวคิดเรื่องบริษัทเป็น
เรื่องนิติบุคคลหลำยคน (Collective Legal Body) หำกพิจำรณำบนพื้นฐำนทฤษฎีบุคคลสมมุติ
(Fictitious Theory) ซึ่งมีแนวคิดว่ำนิติบุคคลเกิดขึ้นโดยอำนำจแห่งกฎหมำย ย่อมอธิบำยได้ว่ำหำก
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กฎหมำยกำหนดให้บริษัทเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลคนเดียวที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยบริษัทย่อมมี
สภำพเป็นบริษัทโดยผลของกฎหมำย แนวคิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวได้รับกำรยอมรับอย่ำงชัดแจ้งเมื่อ
House of Lords ตัดสินคดี Salomon v. Salomon Co., Ltd. เมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่แนวคิดบริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวได้รับกำรยอมรับอย่ำงเป็นรูปธรรมในยุโรปเมื่อสภำยุโรป (European Community
Parliament) ได้ออก Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21
December 1989 on Single-Member Private Limited Liability Companies (12th Company
Law Directive ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 1992 ซึ่งมีหลักกำรว่ำ บริษัทควำมรับผิดจำกัด
อำจมีผู้ถือหุ้นคนเดียวในเวลำที่จัดตั้ง หรือหลังจำกที่จัดตั้งเพรำะหุ้นของบริษัทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดีย ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนเดียวอำจเป็นบุคคลธรรมดำ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น
(ข้อบทที่ 2) เมื่อ 12th Company Law Directive ประกำศใช้บังคับรัฐสมำชิกของ EU ต้องแก้ไข
กฎหมำยบริ ษั ท ให้ บุ ค คลคนเดี ย วตั้ ง บริ ษั ท ได้ เยอรมนี แ ละอั ง กฤษให้ บุ ค คลคนเดี ย วมี สิ ท ธิ ตั้ ง
บริษัทเอกชนและบริษัทมหำชน แต่ฝรั่งเศสไม่อนุญำตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทมหำชน 49 ต่อมำ
แนวคิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ขยำยมำในเอเชีย มีหลำยประเทศรับเอำบริษัทผู้ถือหุ้น คนเดียวมำใช้
เช่น ญี่ปุ่น จีน ปำกีสถำน อินเดีย สิงคโปร์ เวียดนำม เป็นต้น ประเทศไทยก็มีแนวคิดที่จะนำเอำ
บริษัทรูปแบบนี้มำใช้ปฏิบัติ โดยอยู่ในระหว่ำงยกร่ำงกฎหมำยเพื่อนำเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
(สนช.) ตรำเป็นกฎหมำย
2.4.2.2 สภำพของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
สภำพของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่ใช้ปฏิบัติในประเทศอุตสำหกรรมมีทั้งบุคคล
ธรรมดำ และนิติบุคคล ทั้งนี้ เพรำะกฎหมำยของประเทศอุตสำหกรรมไม่ได้ห้ำมมิให้นิติบุคลจัดตั้ง
บริ ษั ท แต่ ก รณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น บุ ค คลธรรมดำ กฎหมำยของบำงประเทศ เช่ น เยอรมนี ฝรั่ ง เศส
ถือว่ำเป็นบริษัทผู้ประกอบกำร บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบริษัทถือว่ำเป็นบริษัทธุรกิจ
2.4.2.3 ผลกระทบในทำงกฎหมำยของบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
แยกเป็นสองกรณี คือ 1) ผลเกี่ยวกับควำมรับผิดจำกัด 2) ผลเกี่ยวกับกำรก่อให้เกิด
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทแม่กับบริษัทลูก
1) ผลเกี่ยวกับควำมรับผิดจำกัด (Consequence of Shareholder’s
Limited Liability) กำรอนุญำตให้บุคคลธรรมดำคนเดียวตั้งบริษัทจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทย่อม
ทำให้บุคคลนั้นมีควำมรับผิดจำกัดเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลำยคน ซึ่ง แนวคิดแต่เดิม
นั้นไม่ยอมรับให้บุคคลธรรมดำมีควำมรับผิดจำกัด กล่ำวได้ว่ำแนวคิดบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวได้
เปลี่ยนหลักกำรควำมรับผิดของบุคคลธรรมดำ
2) ผลเกี่ยวกับกำรก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยระหว่ำงบริษัทแม่กับ
บริษัทลูก (Consequence of Legal Relation Between Parent Company and Affiliate)
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กรณีที่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ย่อมทำให้ผู้ถือหุ้นมีสภำพเป็นบริษัทแม่ของ
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
2.4.3 หน้าที่ของกฎหมายบริษัท
กฎหมำยบริษัทยุคใหม่มีควำมสำคัญต่อมนุษยชำติอย่ำงไร มีนักวิชำกำรได้สะท้อนควำมเห็น
ไว้อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้
Baysinger and Butler กล่ำวไว้ในหนังสือชื่อ Anti-Takeover Amendments,
Managerial Entrenchment, and Contractual Theory of the Corporation ว่ำ “กฎหมำย
บริษัทจำกัดเป็นกำรค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เพียงสิ่งเดียวของยุ คใหม่ (The Most successful Inventions
in History) แม้กระทั่งพลังน้ำและไฟฟ้ำก็ยังมีควำมสำคัญน้อยกว่ำบริษัทจำกัดควำมรับผิด”50
N. Wolfson กล่ำวไว้ในหนังสือชื่อ The Modern Corporation: Free Markets Versus
Regulation (1984) ว่ำ บริษัทยุคใหม่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็ นนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งควำมสำเร็จทำง
ประวัติศำสตร์ (The most successful inventions in history) อย่ำงประจักษ์ชัดดังจะเห็นได้จำกที่
บริษัทได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงจนกลำยเป็นพำหนะในระดับต้นแห่งลัทธิทุนนิยมในศตวรรษที่
ผ่ำนมำ51
ค ำกล่ ำ วของนั ก วิ ช ำกำรดั ง กล่ ำ วแสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ กฎหมำยบริ ษั ท จ ำกั ด ควำมรั บ ผิ ด เป็ น
นวัตกรรมทำงกฎหมำยแห่งยุคใหม่ ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชำติอย่ำงอเนกอนันต์ทำให้ธุรกิจกำรค้ำมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ มีกำรใช้บริษัทเป็นพำหนะในทำงธุรกิจอย่ำงแพร่หลำยไปทั่วโลก แต่บริษัทจะ
พัฒ นำจนมี บ ทบำทส ำคัญจนกลำยเป็ นเครื่ องมื อและพำหนะที่ส ำคัญ ของธุ รกิจ กำรค้ ำไม่ ได้ ห ำก
กฎหมำยบริ ษัท มิได้ ทำหน้ ำที่ใ นกำรสร้ำ งองคำพยพของบริษั ท และเป็น เครื่อ งมือ ในกำรจัด สรร
ผลประโยชน์ระหว่ำงเจ้ำของธุรกิจกับด้วยกันเองและระหว่ำงเจ้ำของธุรกิจกับสำธำรณชน และโดยที่
กฎหมำยบริษัทสำมำรถทำหน้ำที่ดังกล่ำวได้ดีเสมอมำ อำจกล่ำวได้ว่ำควำมเติบโตของเศรษฐกิจโลก
เกิดจำกกำรสร้ำงโดยกฎหมำยบริษัท แม้กระทั่งนักเศรษฐศำสตร์ยังสร้ำงทฤษฎีเศรษฐศำสตร์บริษัท
(Economic Theory of the Firm) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เดินควบคู่กับทฤษฎีกฎหมำยบริษัท (Legal
Theory of Firm) ทำให้บริษัทกลำยเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก52
กฎหมำยบริษัทมีหน้ำที่สองประกำร ดังนี้
2.4.3.1 หน้ำที่สร้ำงอำนำจ (Enabling Function)
หน้ำที่กฎหมำยบริษัทในกำรสร้ำงอำนำจ หมำยถึงกฎหมำยให้อำนำจในกำรสร้ำง
สภำพนิติบุคคลของบริษัทแยกต่ำงหำก (Create a distinct corporate personality) ผลของกำร
เป็นนิติบุคคลของบริษัททำให้บริษัทมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมสำมำรถในกำรทำสัญญำเป็นของตนเอง
แยกต่ำงหำกจำกผู้เป็นสมำชิก บริษัทจึงฟ้องคดีและถูกฟ้องคดีได้ กำรเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกของ
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บริษัทได้ส ร้ำงประโยชน์อย่ำงน้อยสำมประกำร ประกำรแรกทำให้เกิดควำมสะดวกในกำรดำเนิน
ธุรกรรม ประมำรต่อมำทำให้เกิดควำมสะดวกในกำรฟ้องและต่อสู้คดี ประกำรที่สุดท้ำยทำให้เกิด
ควำมสะดวกในกำรถือ ครองทรั พ ย์ สิ น 53 แบบพิ ธีก ำรทำให้ บ ริ ษั ทเป็ นนิ ติ บุ คคลต้อ ง คือ กำรจด
ทะเบียน สภำพนิติบุคคลของบริษัทย่อมสิ้นสุดลงเมื่อจดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชี แบบพิธีกำร
ก่อตั้งสภำพนิติบุคคลของบริษัทด้วยกำรจดทะเบียนปรำกฏอยู่ในทุกระบบกฎหมำยในสกุลกฎหมำย
แองโกล-อเมริกัน โดยศำลฎีกำของอังกฤษได้รับรองไว้ในคดี Salmon & Salmon Co. ว่ำบริษัทที่จด
ทะเบียนตำมกฎหมำยย่อมมีฐำนะเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกผู้ถือหุ้น
2.4.3.2 หน้ำที่เป็นกฎเกณฑ์ (Regulatory Function)
กฎหมำยบริษัท เป็นกฎเกณฑ์กำหนดสภำพนิติบุคคลของบริษัทและเป็นกฎเกณฑ์
กำหนดควำมรับผิดของผู้ถือหุ้นว่ำผู้ถือหุ้นมีควำมรับผิดจำกัด และเป็นกฎเกณฑ์เพื่อปกป้องเจ้ำหนี้
ของบริษัทจำกอันตรำยอันเนื่องมำจำกควำมเป็นนิติบุคคลต่ำงหำกนั้นด้วย54
อย่ำงไรก็ตำม นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมำนักกฎหมำยของหลำยประเทศ
เห็นว่ำกฎหมำยไม่ควรสร้ำงกฎเกณฑ์มำกจนเกินไปเพื่อควบคุมบริษัท เพรำะแทนที่จะเป็นประโยชน์
แต่ กลั บกลำยเป็ น ข้อเสี ย ใน ค.ศ. 1971 มีนักกฎหมำยชำวแคนำดำกลุ่มหนึ่งนำโดย Robert
Dickinson, John Howard, Leon Getz and Robert Bertand ได้ร่วมกันทบทวนกฎหมำยบริษัท
ของแคนำดำแล้ ว ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ ำ กฎหมำยบริ ษั ท ของแคนนำดำมี กฎเกณฑ์ ม ำกจนเกิ น ไปและเป็ น
กฎหมำยที่มีควำมซับซ้อนยำกที่จะนำไปใช้บังคับกับบริษัทได้ทั่วทุกข้อ แล้วมีข้อเสนอให้มีกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำย เป็นผลให้ในปี ค.ศ. 1975 แคนำดำออกกฎหมำยบริษัทธุรกิจแคนำดำ (Canadian
Business Corporations Act 1975) แนวควำมคิดของนักกฎหมำยแคนำดำกลุ่มนี้ทำให้หลำย
ประเทศตื่น ตัว หัน มำพิจ ำรณำกฎหมำยของตนเอง เช่น อังกฤษได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยบริษัท
โดยออกฎหมำยบริ ษัท ค.ศ. 1985 ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อยุ่งยำกในกำรจัดตั้งบริษัท โดยมำตรำ 1
บัญญัติว่ำ “บุคคลใด ๆ สองคนหรือกว่ำนั้นขึ้นไปอำจตกลงร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้ว ย
กฎหมำย โดยเข้ำชื่อของตนในหนังสือบริคณห์สนธิและกระทำกำรอื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยนี้
อันเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่มีหรือไม่ควำมรับผิด ” ในเวลำต่อมำกฎหมำยอังกฤษได้
แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้มีหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมกำรจัดตั้งบริษัทและกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของ
บริษัท55
บทบำทหน้ ำ ที่ทั้ง สองประกำรของกฎหมำยบริษัท มีควำมส ำคั ญต่อ กำรก ำหนด
รูปแบบของกฎหมำยบริษัท อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดจะให้ควำมสำคัญแก่สัญญำของ
ผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เป็นลำดับแรก หำกสัญญำของบริษัทกำหนดไว้อย่ำงไรก็ต้อง
บั ง คั บ ไปตำมนั้ น หำกสั ญ ญำนั้ น ไม่ขั ด ต่ อ กฎหมำย แต่ ในกรณี ที่ สั ญญำไม่ ไ ด้ กำหนดในเรื่ อ งใดไว้
กฎหมำยบริษัท จะเข้ำมำทำหน้ำที่แทนสัญญำ (Default Rule) ดังนั้น กำรสร้ำงหลักเกณฑ์ของ
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กฎหมำยบริษัทเอกชนจะมีผลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัท กรรมกำร และผู้ถือหุ้น กำรออกแบบ
กฎหมำยในเรื่องใด ๆ จึงต้องพิจำรณำถึงธรรมชำติและลักษณะของบริษัทเอกชนจำกัดเป็นสำคัญ
แนวคิดในกำรออกแบบกฎหมำยบริษัทมหำชนและกฎหมำยเอกชนมีควำมแตกต่ำง
กัน กฎหมำยบริษัทมหำชนจะสร้ำงกฎเกณฑ์ที่ ซับซ้อนมำกกว่ำกฎหมำยบริษัทเอกชน และมีควำม
ยืดหยุ่นน้อยกว่ำกฎหมำยบริษัทเอกชน จะเห็นได้จำกกฎหมำยบริษัทร่วมทุนยุคต้นศตวรรษที่สิบเก้ำ
จะออกแบบมำเพื่อแก้ไขปัญหำตัวแทนซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัทด้วยกำรสร้ำงหลักกฎหมำยควบคุม
มิให้กรรมกำรทำนอกขอบอำนำจโดยกำรใช้หลัก Ultra Vires หลักคะแนนเสียงเอกฉันท์ หลักสิทธิ
ของเจ้ำหนี้ที่จะชำระบัญชีของบริษัทถ้ำทุนทุนของบริษัทลดลงต่ำกว่ำที่กฎหมำยกำหนดไว้ หลักกำร
เหล่ำนี้สร้ำงขึ้นมำเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเจ้ำหนี้เพื่อป้องกันปัญหำตัวแทนซึ่งเป็น
ผู้ครอบครองบริษัท แต่หำกนำหลักเหล่ำนี้มำใช้กับบริษัทเอกชน ซึ่งมีลักษณะของควำมสัมพันธ์ภำยใน
ที่ไม่เป็นทำงกำร ย่อมจะเกิดข้อขัดข้อง ประวัติศำสตร์กฎหมำยบริษัทได้เกิดปัญหำอันเนื่องมำจำก
กำรนำเอำกฎหมำยมหำชนบริษัทร่วมทุนมำใช้กับวิสำหกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง ในที่สุดจึงต้อง
ตรำกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดออกมำใช้บังคับ
2.4.4 แนวคิดการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัท
แนวคิดในกำรจัดเก็บภำษีเงินได้จำกบริษัทแยกพิจำรณำเป็นสองกรณี
2.4.4.1 แนวคิดกำรจัดเก็บภำษีเงินได้จำกบริษัทธุรกิจ
จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรจัดเก็บภำษีเงินได้จำกบริษัทธุรกิจของทุกระบบกฎหมำย
บริษัทจัดเก็บในรูปของภำษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) บนฐำนกำไรสุทธิ
(Net Profit Base) สำหรับอัตรำภำษีแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละประเทศ นอกจำกนี้บำงประเทศใช้
อัตรำภำษีแบบขั้นบันใด ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้อัตรำก้ำวหน้ำ (Progressive Rate) บำงประเทศใช้อัตรำ
คงที่ (Flate Rate) อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำในปัจจุบันประเทศต่ำง ๆ มีแนวโน้มที่จะลดอัตรำภำษีลงด้วย
เหตุผลหลำยประกำร เช่น เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในประเทศ เป็นต้น CIT ทำให้เกิดภำษีเชิงซ้อน
เพรำะมีกำรเก็บภำษีสองชั้น คือ เก็บจำกนิติบุคคลชั้นหนึ่ง เมื่อจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีเงินได้ก็
ต้องเสียภำษีอีกชั้นหนึ่ง
2.4.4.2 แนวคิดกำรจัดเก็บภำษีเงินได้จำกบริษัทผู้ประกอบกำร
จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรจัดเก็บภำษีเงินได้จำกบริษัทผู้ประกอบกำรมีแนวคิดที่
แตกต่ำ งไปจำกกำรจั ด เก็บ ภำษี เ งิน ได้ นิติ บุ คคลจำกบริษั ท ธุ รกิ จ ทั้ ง นี้ เพรำะมีแ นวคิด ว่ ำบริ ษั ท
ผู้ประกอบกำร ซึ่งมีบุคคลธรรมดำเป็นผู้ถือหุ้นมีลักษณะเป็นนำยจ้ำงของตนเอง ดังนั้น กฎหมำยของ
บำงประเทศจึงจัดเก็บภำษีเงินได้ในรูปของภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจำกผู้ถือหุ้น ส่วนองค์กรหรื อ
นิติบุคคลไม่ต้องเสียภำษี ทำให้ภำษีเงินได้ผ่ำนจำกนิติบุคคลไปยังผู้ถือหุ้น ซึ่งเรียกว่ำ Pass-Through
Tax Entity PTE) ระบบภำษี PTE ใช้ในสหรัฐ และบำงประเทศได้นำไปใช้ เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เป็นต้น
PTE มีผลดีที่ทำให้เกิดภำษีเชิงเดี่ยว คือ เสียภำษีในชั้นผู้ถือหุ้นเพียงชั้นเดียว ในเชิงหลักกำรแล้วทำให้
มีกำรเสียภำษีต่ำกว่ำ CIT
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2.4.5 สกุลและระบบกฎหมายบริษัทหลักของโลก
ผลของวิวัฒนำกำรของกฎหมำยและแนวคิดของกฎหมำยบริษัทที่แตกต่ำงกันทำให้เกิดสกุล
และระบบกฎหมำยบริษัทหลักขึ้นในโลก และมีอิทธิพลต่อกฎหมำยบริษัทของประเทศต่ำง ๆ
2.4.5.1 สกลุกฎหมำยบริษัทหลักของโลก
ในปัจจุบันยังไม่มีกำรแบ่งกฎหมำยบริษัทออกเป็นสกุลต่ำง ๆ มีแต่จัดแบ่งกฎหมำย
บริษัทออกเป็นระบบเท่ำนั้น ผู้วิจัยศึกษำงำนเขียนของ Alan Dignam และ Michael Galanis56
งำนเขียนของ Cagman Palmer57 และงำนเขียนของ Ruth V. Guilera and Gregory Jackson58
ได้ข้อสรุปว่ำกฎหมำยบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็นสองสกุล คือ สกุลกฎหมำยบริษัทภำคพื้นยุโรป
(Continental Company Law Family) และสกุลกฎหมำยบริษัทแองโกล-อเมริกัน (AngloAmerican Company Law Family) แยกพิจำรณำดังนี้
1) สกุลกฎหมำยภำคพื้นยุโรป (Continental Company Law Family)
พัฒนำขึ้นในภำคพื้นยุโรป โดยมีเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ทั้งสองประเทศอยู่ในสกุลกฎหมำย
โรมำโน-เยอรมนิค (Romano-Germanic Legal Family) จึงทำให้มีวัฒนธรรมกฎหมำยร่ วมกัน
แนวคิดกฎหมำยโรมันมีอิทธิพลต่อประเทศดังกล่ำวเป็นอย่ำงมำก ทั้งเยอรมนีและฝรั่งเศสต่ำงเริ่มต้น
ด้วยกำรตรำกฎหมำยบริษัทไว้ในประมวลกฎหมำยพำณิชย์ แม้ต่อมำจะตรำกฎหมำยบริษัทในรูปของ
รัฐบัญญัติ (Act) ก็ตำมแต่ประมวลกฎหมำยพำณิชย์ก็ยังเป็นกฎหมำยบริษัททั่วไป
กฎหมำยบริ ษั ท เยอรมนี แ ละฝรั่ ง เศสสร้ ำ งระบบทุ น จดทะเบี ย นขั้ น ต่ ำ
โดยกำหนดให้บริษัทมหำชนและบริษัทเอกชนต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองเจ้ำหนี้
ของบริษัท
แนวคิดของกฎหมำยองค์กรธุรกิจยุคโรมันมีอิทธิพลต่อแนวคิดกฎหมำย
บริษัทของเยอรมนีและฝรั่งเศสหรือไม่ ผู้ วิจัยไม่พบว่ำมีรำยงำนวิจัยในเรื่องนี้ แต่จำกกำรสังเกตจำก
รูปแบบของกฎหมำยบริ ษัทของประเทศดังกล่ ำวมีแนวคิดดั้งเดิมว่ำบริษัท (Corpus) มีส ภำพเป็น
สมำคมธุรกิจ (Business Association) ทำนองเดียวกับแนวคิดของกฎหมำยองค์กรธุรกิจ ในยุคโรมัน
โบรำณ ซึ่งเรียกวิส ำหกิจเจ้ ำของหลำยคนว่ำ Societas นอกจำกนี้แนวคิดของกฎหมำยโรมันก็ให้
ควำมสำคัญแก่ผลประโยชน์ของเจ้ำหนี้ ดังจะเห็นได้จำกที่โรมันเป็นต้นแบบของกฎหมำยล้มละลำยที่
ปกป้องผลประโยชน์ของเจ้ำหนี้อย่ำงยิ่งยวด หลักฐำนดังกล่ำวบ่งชี้ว่ำกฎหมำยบริษัทของเยอรมนีและ
ฝรั่งเศสได้รับแนวคิดกฎหมำยองค์กรธุรกิจของโรมันยุคโบรำณ
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2) สกุลกฎหมำยบริษัทแองโกล-อเมริกัน (Anglo-American Company
Law Family) กฎหมำยเกิดจำกจำรีตประเพณีที้เกิดจำกกำรปฏิบัติของศำล (Common Law) โดยมี
อังกฤษเป็นแม่แบบตั้งแต่กลำงศตวรรษที่สิบห้ำ ต่อมำในศตวรรษที่สิบแปดกฎหมำยบริษัทของอังกฤษ
ได้ขำยได้ขยำยอิทธิพลไปยังสหรัฐเมริกำทำให้เกิดสกุล กฎหมำยแองโกล-อเมริกัน (Anglo-American
Legal Family) ซึ่งศำลเป็นผู้พัฒนำหลักกฎหมำย สำหรับกฎหมำยบริษัทในสกุลกฎหมำยแองโกลอเมริกันมีแนวคิดทำงนิติบัญญัติคล้ำยกัน คือ มีกำรบัญญัติกฎหมำยบริษัทในรูปของกฎหมำยเฉพำะ
โดยมิได้แยกกฎหมำยบริ ษัทมหำชนออกจำกกฎหมำยบริษัทเอกชนเป็นกฎหมำยคนละฉบับ คือ
อังกฤษบัญญัติกฎหมำยบริษัทในรูปของพระรำชบัญญัติบริษัท (Companies Act) เช่น Companies
Act 2006 เป็นต้น และรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอมเมริกำจะบัญญัติกฎหมำยบริษัททั่ว ไปไว้ในประมวล
กฎหมำยหรือกฎหมำยรวม เรียกว่ำกฎหมำยบริษัททั่วไป (General Corporation Law) ตัวอย่ำงเช่น
Delaware General Corporation Law เป็นต้น
2.4.5.2 ระบบกฎหมำยบริษัทหลักของโลก
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 Alfred F. Conard ศำสตรำจำรย์กฎหมำยแห่งมหำ
วิทยำลัยมิชิแกน ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Corporations in Perspective ได้แบ่งกฎหมำยบริษัทของโลก
ออกเป็น 5 ระบบ ประกอบด้วยระบบกฎหมำยบริษัท 5 ระบบ คือ ระบบกฎหมำยบริษัท เยอรมัน
(German Corporate Law System) ระบบกฎหมำยบริษัทฝรั่งเศส (French Corporate Law
System) ระบบกฎหมำยบริษัทอังกฤษ (British Corporate Law System) ระบบกฎหมำยบริษัท
อเมริกัน (American Corporate Law System) และระบบกฎหมำยบริษัทประชำคมเศรษฐกิจยุโรป
(European Community Corporate Law)59 อย่ำงไรก็ตำม Conard ไม่ได้ศึกษำลึกลงไปถึงระบบ
บริ ษั ท เอกชนจ ำกั ด ว่ ำ จ ำแนกอย่ ำ งไร จนปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ พ บว่ ำ มี นั ก วิ ช ำกำรคนใดได้ ศึ ก ษำระบบ
บริษัทเอกชนจำกัดไว้ แต่เมื่อศึกษำจำกวิวัฒนำกำรของบริษัทเอกชนจำกัดยัง พบว่ำเยอรมนี ฝรั่งเศส
อังกฤษ และสหรัฐ อเมริกำ เป็นต้นแบบของ นอกจำกนี้สหภำพยุโรปก็มีกฎหมำยระดับสหภำพก็อำจ
นับเนื่องได้ว่ำเป็นระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนอีกระบบหนึ่ง แต่วิทยำนิพนธ์นี้จะกล่ำวถึงเฉพำะเรื่องที่
เกี่ยวข้อง
1) ระบบกฎหมำยบริษั ท เอกชนจำกัด ของเยอรมนี (German Private
Limited Company Law System) เยอรมนีบัญญัติกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด (Gesellschaft
mit beschränkter Haftung: GmbH) ขึ้นใช้ในปี ค.ศ. 1892 ถือว่ำเป็นต้นแบบของกฎหมำย
บริษัทเอกชนจำกัดยุคใหม่ ซึ่งมีสภำพเป็นบริษัทปิด (Close Company ซึ่งเป็นบริษัทลูกผสมระหว่ำง
ห้ำงหุ้นส่ วนกับบริ ษัทร่ วมทุน ลักษณะเฉพำะตัว ของบริษัทเอกชนจำกัดของเยอรมนี คือ มีทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ำเช่นเดียวกับบริษัทมหำชน GmbH ได้กลำยเป็นแม่แบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
ของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ และญี่ปุ่นได้นำไปใช้ในช่วงปลำยของต้นศตวรรษที่
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ยี่สิบ60 ต่อมำในปี ค.ศ. 2008 เยอรมนีได้พัฒนำบริษัทผู้ประกอบกำร (Unternehgesellschaft: UG)
ขึ้นใช้บังคับทำให้เยอรมนีมีบริษัทเอกชนจำกัดสองรูปแบบ คือ GmbH และ UG61
2) ระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนของฝรั่งเศส (French Private Limited
Company Law System) ฝรั่งเศสได้พัฒนำระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1925
โดยตรำกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด (Société À Responsabilité Limitée: SARL) ด้วยกำรนำเอำ
ลักษณะของ GmbH ของเยอรมนี และ Private Limited Company ของอังกฤษมำผสมกัน โดยรับ
เอำแนวคิดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำมำจำกเยอรมนีและรับเอำแนวคิดในกำรจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้นมำจำก
อังกฤษ ทำให้ SARL เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยสองคนแต่ไม่เกินห้ำสิบคนและมี ทุนจดทะเบียน
ขั้นต่ำ ต่อมำในปี ค.ศ. 1986 ฝรั่งเศสได้พัฒนำบริษัทผู้ประกอบกำร (Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée: EURL) ขึ้นใช้บังคับ ซึ่งถือว่ำเป็นบริษัทที่อยู่กึ่งกลำงระหว่ำงบริษัทจำกัด
ที่มีสมำชิกในครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ถือหุ้นและในปี ค.ศ. 1994 ได้ตรำกฎหมำยบริษัทมหำชนแบบ
ง่ำย (Société Par Actions Simplifiée: SAS) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจลูกผสมระหว่ำงบริษัทหุ้นกับ
บริ ษั ท เอกชนจ ำกั ด กำรพั ฒ นำกฎหมำยบริ ษั ท ของฝรั่ ง เศสทั้ ง สำมยุ ค ท ำให้ ร ะบบกฎหมำย
บริษัทเอกชนจำกัดของฝรั่งเศสมีบริษัทเอกชนจำกัดสำมรูปแบบ คือ SARL, EURL และ SAS
3) ระบบกฎหมำยบริ ษัท เอกชนอัง กฤษ (British Private Limited
Company Law System) อังกฤษได้พัฒนำระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดควำมรับผิดโดยหุ้น
(Private companies limited by shares) ขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ซึ่งเป็นบริษัทหุ้น (Share
Companies) ที่ มี ข้ อ จ ำกั ด สิ ท ธิ ใ นกำรโอนหุ้ น และมี จ ำนวนผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย โดยตรำ
Companies Act 1907 (CA1907) ออกมำใช้บังคับ ถือว่ำเป็นปฏิวัติระบบกฎหมำยบริษัทเพื่อสร้ำง
ระบบบริษัทยุคใหม่ กฎหมำยบริษัทเอกชนของอังกฤษได้รับอิทธิพลแนวคิดจำก GmbH ของเยอรมนี
ที่แยกหลักเกณฑ์บ ริ ษัทเอกชนออกจำกบริษัทมหำชน รูปแบบดั้งเดิมของบริษัทเอกชนจำกัดของ
อังกฤษ คือ มีผู้ถือหุ้นสองคนแต่ไม่เกินห้ำสิบคน ทั้งนี้ เพื่อต้องกำรให้บริษัทเอกชนเป็นวิสำหกิจขนำด
เล็ ก แต่ มี ลั ก ษณะแตกต่ ำ งจำกห้ ำ งหุ้ น ส่ ว น แต่ โ ดยที่ อั ง กฤษบั ญ ญั ติ ก ฎหมำยบริ ษั ท มหำชนกั บ
บริษัทเอกชนไว้ในฉบับเดียวกัน (CA1907) จึงทำให้หลักเกณฑ์บริษัทมหำชนและบริษัทเอกชนในบำง
เรื่องมีลักษณะร่วมกัน62 นอกจำกนี้อังกฤษยังมีบริษัทเอกชนอีกสองประเภท คือ บริษัทจำกัดโดยกำร
รับประกัน (Companies Limited by Guarantee) และบริษัทไม่จำกัด (Unlimited Companies)
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the Facts: The GmbH, the SARL, and the Organization of Small Firms in
Germany and France, 1892-1930 (Connecticut: National Science Foundation and
the MacMillan Center, 2012), pp. 3-7.
61
Jessica Schmidt, Op Cit., pp. 1093-1096.
62 Simon Goulding, Company Law (London: Cavendish Publishing Limited,
1999), pp. 2-10.
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ซึ่งพัฒนำขึ้นภำยหลัง Private Limited by Share63 กล่ำวได้ว่ำระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
ของอังกฤษมีบริษัทเอกชนสำมรูปแบบ คือ บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น บริษัทจำกัดโดยกำรรับประกัน
และบริษัทไม่จำกัด
4) ระบบกฎหมำยบริษัทอเมริกัน (American Private Limited Company
Law System) กฎหมำยบริษัทของสหรัฐเป็นกฎหมำยระดับรัฐ จึงทำให้กฎหมำยบริษัทแตกต่ำงกัน
อย่ำงหลำกหลำย สมำคมเนติบัณฑิตอเมริกันได้ร่ำงกฎหมำยบริษัทธุรกิจแม่แบบ (MBCA) เพื่อให้รัฐ
ต่ำง ๆ นำไปใช้เป็นแนวทำงร่ำงกฎหมำยบริษัทภำยในเพื่อให้กฎหมำยบริษัทของแต่ละรัฐสอดคล้อง
กัน แต่มีประมำณสำมสิ บสองรัฐ ที่นำ MBCA ไปใช้ ลักษณะโดดเด่นอีกประกำรหนึ่งของระบบ
กฎหมำยบริษัทเอเมริกัน คือ มีกำรบัญญัติกฎหมำยไว้ในกฎหมำยรวมซึ่งเรียกว่ำประมวลกฎหมำย
บริษัททั่วไป แต่บำงรัฐแยกกฎหมำยบริษัทปิดออกมำอีกหมวดหนึ่ง เช่น กฎหมำยบริษัทรัฐเดลำแวร์
บำงรัฐบัญญัติรวมไว้ด้วยกัน เช่น รัฐมิชิแกน
รูปแบบบริษัทเอกชนจำกัดในระบบกฎหมำยบริษัท สหรัฐแบ่งออกเป็นสำม
รูปแบบ ประกอบด้วย C Corporations S corporations และ Limited Liability Companies
โดย C Corporations มีลักษณะเป็นบริษัทธุร กิจหรือบริษัททำธุรกิจ (Business Corporations)
เทียบได้กับบริษัท เอกชนจำกัดของเยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศส ขณะที่ S Corporations มีสภำพ
เป็นบริษัทผู้ประกอบกำร ซึ่งพัฒนำขึ้นในช่วง ค.ศ. 1946 เพื่อส่งเสริมวิสำหกิจที่ มีบุคคลธรรมดำซึ่งมี
สัญชำติอเมริกันหรือมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ เป็นเจ้ำของดังนั้นบริษัทจึงเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทประเภทนี้
ไม่ได้ สำหรับ Limited Liability Companies เป็นบริษัทที่พัฒนำขึ้นในรัฐไวโอมิ่ง (Wyoming)
ในช่วง ค.ศ. 1987 เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องของอันเกิดจำก C Corporations กับ S Corporations
โดยนำเอำลักษณะของห้ำงหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัทเอกชนธุรกิจมำผสมกัน
จำกข้อมูลเกี่ยวกับสกุลกฎหมำยบริษัทและระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัด
ทั้งสี่ระบบดังกล่ำวแบ่งกฎหมำยบริษัทออกเป็นสองสกุลและสี่ ระบบดังที่แสดงในแผนภำพในหน้ำ
ถัดไป

63 Robert R. Pennington, Company Law (London: Butterworths, 2001),
pp. 776-781.
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สกุลและระบบ
กฎหมายบริษัท
หลักของโลก

สกุลกฎหมาย
ภาคพืน้ ยุโรป

ระบบกฎหมาย
บริษัทเยอรมัน

ระบบกฎหมาย
บริษัทฝรั่งเศส

สกุลกฎหมายแอง
โกล-อเมริกัน

ระบบกฎหมาย
บริษัทอังกฤษและ
อเมริกัน

ภาพที่ 2.3 สกุลและระบบกฎหมำยบริษัทหลักของโลก

2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ในหัวข้อนี้จะศึกษำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย และกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในงำนวิจัยดังนี้
2.5.1 ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบและทฤษฎีกฎหมายบริษัท
ในหัวข้อนี้ศึกษำทฤษฎีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ โดยจัดแบ่งทฤษฎีกฎหมำยออกเป็น
สองกลุ่ม คือ ทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบ (Comparative Law Theories) กลุ่มหนึ่งกับ ทฤษฎี
กฎหมำยบริษัท (Company Theories) อีกกลุ่มหนึ่ง
2.5.1.1 ทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบ (Comparative Law Theories)
กฎหมำยเปรียบเทียบ (Comparative Law) เป็นศำสตร์ที่ว่ำด้วยระเบียบวิธีในกำร
เปรียบเทียบกฎหมำย กฎหมำยเปรียบเทียบจึงเป็น เครื่องมือสำคัญในกำรพัฒนำกฎหมำย ดังนั้น
ในวิทยำนิพนธ์นี้จึงต้องใช้ทฤษฎีกฎหมำยเพื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำยบริษัทที่ต่ำงระบบกันเพื่อ
ประโยชน์ในกำรหำข้อเสนอรูปแบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของ
ประเทศไทยขณะเดี ย วกั น ก็ ท ำให้ ก ฎหมำยไทยมี ค วำมทั น สมั ย และเป็ น สำกล ทฤษฎี ก ฎหมำย
เปรียบเทียบที่มีควำมเชื่อมโยงกันประกอบด้วยทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบของ Zweigert และ Kotz
ทฤษฎีกำรปลูกถ่ำยกฎหมำย (Theory of Legal Transplants) และทฤษฎีว่ำด้วยกำรแพร่หลำยของ
กฎหมำย (Diffusion of Law Theory) ทั้งสำมทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่ำกฎหมำยสำมำรถพัฒนำข้ำม
ประเทศ (Law Cross Boarder Development)
1) ทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบของ Zweigert และ Kotz (Zweigert and
Kotz Comparative Law Theory) อธิบำยถึงควำมสำคัญของกำรเปรียบเทียบกฎหมำยว่ำกำรยืม
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กฎหมำยของประเทศอื่น มำใช้จ ะต้องพิจ ำรณำถึงปัจจัย ในควำมส ำเร็จ ทั้งด้ำนผู้ ส่ งกฎหมำยและ
ผู้รับกฎหมำย กล่ำวคือ ต้องพิจำรณำว่ำประเทศที่เป็นต้นแบบของกฎหมำยสมำรถใช้กฎหมำยนั้น
ประสบผลสำเร็จหรือไม่ และต้องพิจำรณำด้วยว่ำ หำกจะนำกฎหมำยนั้นมำใช้กับอีกประเทศหนึ่งจะ
ประสบผลสำเร็จด้วยหรือไม่ 64 นักวิชำกำรกฎหมำยไทยบำงฝ่ำยได้อธิบำยถึงควำมสำคัญของกำร
เปรี ย บกฎหมำยว่ำปั จ จั ย ส่ ง เสริ มให้ จ ำเป็น ต้องเปรีย บเทีย บกฎหมำยเกิดจำกกระบวนกำรสร้ำ ง
กฎหมำยเพื่อให้มีควำมทันสมัยหรือให้เป็นสมัยใหม่ (Modern Law) มำกกว่ำจำกควำมรู้สึกนึกคิด
ของประชำชนซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมำยประเพณี (Customary Law) กำรเปรียบเทียบกฎหมำยในยุค
ใหม่เพื่อทำให้กฎหมำยให้สอดคล้องกับยุคโลกำนุวัตร65
ทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบของ Zweigert และ Kotz ชี้ให้เห็นว่ำกฎหมำย
สำมำรถพัฒนำข้ำมวัฒนธรรมกฎหมำย และข้ำมประเทศ หำกปัจจัยในประเทศต้นกำเนิดกฎหมำยกับ
ปัจจัยในประเทศผู้รับกฎหมำยมีควำมสัมพันธ์กัน
2) ทฤษฎีกำรปลูกถ่ำยกฎหมำย (Theory of Legal Transplants) Alan
Watson ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งำนเขียน เรื่อง กำรปลูกถ่ำยกฎหมำย: วิธีกำรทำงกฎหมำยเปรียบเทียบ
(Legal Transplants: An Approach to Comparative Law) เมื่อ ค.ศ. 1974 อธิบำยว่ำ
“ควำมเคลื่อนไหวของหลักกฎหมำยหรือระบบกฎหมำยจำกแห่งหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งแสดงให้
เห็นถึงรำกฐำนควำมงอกงำมของกำรพัฒ นำกฎหมำยซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกผลของกำรยืมกฎหมำย”
แนวคิดของวัตสันชี้ให้เห็นว่ำกฎหมำยสำมำรถปลูกถ่ำยหรือถ่ำยโอนจำกประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
หนึ่งได้66 Watson เห็นว่ำ “กำรยืมหลักกฎหมำยจะประสบควำมสำเร็จถ้ำควำมเกี่ยวพันทำงสังคม
เศรษฐกิจ ลักษณะทำงภูมิศำสตร์และสภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองของประเทศผู้รับแตกต่ำงจำก
ประเทศผู้ให้ระบบกฎหมำย” จำกสมมุติฐำนนี้ Watson จึงสรุปว่ำ “วัฒนธรรมทำงกฎหมำยเป็นพลัง
และเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลท ำให้ ก ฎหมำยเปลี่ ย นแปลง” 67 ในปี ค.ศ. 2006 Watson ได้ น ำ
ปรำกฏกำรณ์ของกำรปลู กถ่ำยกฎหมำยเอกชนในยุโรปว่ำเกิดขึ้นอย่ำงกว้ำงขวำงทำให้ เกิดระบบ

64 Ralf Michaels, The Functional Method of Comparative Law, pp. 360-364.
Retrieved April 12, 2015 from http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewconsent
cgi?article
65 พินัย ณ นคร, “กฎหมำยเปรียบเทียบ,” บรรยำยเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2549 ณ กรม
บังคับคดี กรุงเทพมหำนคร หลักสูตรกำรพัฒนำกฎหมำยภำครัฐระดับกลำง รุ่นที่ 2 ค้นเมื่อวันที่ 15
พฤษภำคม 2558 จำก http://www.led.go.th/train_law/2/231249m2
66
John W. Cairns, “Watson, And the History of Legal Transplants,” Georgia
Journal of International and Comparative Law 41 (November 2013): 637-660.
67
Nursel Atar, “The Impossibility of a Grand Transplant Theory,” Ankara Law
Review 4, .2 (Winter 2007): 185-186.
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ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ขึ้นในยุโรปหลังจำกที่ฝรั่งเศสได้สร้ำงระบบประมวลกฎหมำยแพ่ง
และประมวลกฎหมำยพำณิชย์แล้ว68
ทฤษฎีกำรปลูกถ่ำยกฎหมำยของ Watson ได้รับกำรสนับสนุนจำกนักวิชำ
กำรหลำยคน อำทิเช่น Sacco อธิบำยว่ำกำเนิดของหลักกฎหมำยใหม่หรือกำรปรำกฏขึ้นของสถำบัน
กฎหมำยมีน้อยมำก กำรยื มกฎหมำย (Borrowing Law) เป็นที่ มำส ำคัญของกำรเปลี่ ยนแปลง
กฎหมำย ควำมเห็นของนักวิชำกำรท่ำนนี้ ชี้ให้เห็นว่ำกำรพัฒนำกฎหมำยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรยืม
กฎหมำยของประเทศอื่นมำใช้
ทฤษฎีของ Watson ได้ชี้ให้เห็นว่ำกำรถ่ำยโอนกฎหมำยทำให้กฎหมำยเกิด
กำรแพร่หลำยในหลำยช่องทำง (Diffusion Channels) คือ ควำมร่วมมือทำงกฎหมำยและกำรให้
ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำกฎหมำย (Legal Cooperation and Development Aid) และกำร
เดินทำงของนักศึกษำ ช่องทำงแรกประเทศที่ส่งออกหรือให้กฎหมำย (Donor) และประเทศที่นำเข้ำ
หรือรับกฎหมำย (Donee หรือ Receiver) จะร่วมมือกันพัฒนำกฎหมำยภำยใน เช่น ในประเทศ
อังกฤษมีสถำบันให้ควำมช่วยในกำรพัฒนำกฎหมำยผ่ำนสถำบันกฎหมำยเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
แห่งประเทศอังกฤษ (British Institute of International Comparative Law: BIICL) เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษำในกำรพัฒนำกฎหมำยแก่ประเทศในเครือจักรภพ สำหรับกำรถ่ำยโอน
กฎหมำยผ่ำนช่องทำงกำรเดินทำงของนักศึกษำ (Student Migration) โดยมีนักศึกษำจำกประเทศ
หนึ่งเดินทำงเข้ำไปศึกษำกฎหมำยในอีกประเทศหนึ่ง นั กศึกษำเหล่ำนี้จะซึมซับเอำแนวคิดกฎหมำย
ของประเทศที่ เ ข้ ำ ไปศึ ก ษำแล้ ว น ำไปเผยแพร่ จ นอำจให้ ป ระเทศถิ่ น ที่ อ ยู่ ข องนั ก ศึ ก ษำเกิ ด กำร
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำกฎหมำยขึ้นได้69
จำกกำรศึกษำทฤษฎีกำรปลูกถ่ำยกฎหมำยได้ผลสรุปดังนี้
ก. ผลสรุ ปด้ ำนองค์ป ระกอบของกำรปลู กถ่ ำยกฎหมำย กำรปลู ก ถ่ำ ย
กฎหมำยมีองค์ประกอบสำมประกำรดังนี้
(1) ประเทศผู้ส่งออกกฎหมำย หมำยถึง ประเทศต้นกำเนิดกฎหมำยที่
ได้ พั ฒ นำแนวคิ ด และน ำแนวคิ ด นั้ น ไปสู่ ก ำรพั ฒ นำเป็ น กฎหมำย และใช้ ก ฎหมำยนั้ น มำจนเป็ น
ผลสำเร็จ
(2) ประเทศผู้ น ำเข้ ำ หรื อ รั บ เข้ ำ กฎหมำย อำจมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเทศ ผู้ส่งออกกฎหมำยหรือไม่ก็ได้ ประเทศที่เป็นอิสระก็อำจรับเอำกฎหมำยของประเทศอื่นมำ
เป็นแม่แบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำกฎหมำยก็ได้
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Alan Watson, Legal Transplants and European Private Law (Belgrade:
University of Beograd, 2006), pp. 1-12.
69
Holger Spamann, “Contemporary Legal Transplants: Legal Families and the
Diffusion of Corporate) Law,” Brigham Young University Law Review 6 (December
2009): 1844-1851.
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(3) ปัจจัยขับดันให้เกิดกำรปลูกถ่ำยกฎหมำย กำรถ่ำยโอนกฎหมำย
เกิดจำกแรงขับดัน (Driving Force) ที่เกิดจำกปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ปัจจัยควำมต้องกำรกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ กำรเมือง หรือสวัสดิกำรสังคมภำยใน เป็นต้น
จำกข้อสรุปดังกล่ำวสำมำรถสร้ำงเป็นผั งองค์ประกอบของกำรปลูกถ่ำย
กฎหมำยได้ดังที่แสดงไว้ในภำพข้ำงใต้นี้
ประเทศ
ส่งกฎหมาย

กฎหมายที่
ถ่ายโอน
ประเทศรับ
กฎหมาย

กระบวน
การปลูกถ่าย
กฎหมาย

ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบของกำรปลูกถ่ำยกฎหมำย
ข. ผลสรุปด้ำนผลสำเร็จกำรถ่ำยโอนกฎหมำย ข้อพิจำรณำว่ำกำรปลูก
ถ่ำยกฎหมำยเกิดขึ้นและเป็นผลสำเร็จแล้วจะพิจำรณำจำกปัจจัยดังต่อไปนี้
(1) มี กฎหมำยต้น แบบอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ตั ว อย่ ำงเช่ น
กฎหมำยควำมรั บ ผิ ดจ ำกัดเกิดขึ้น ในฝรั่ง เศส กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดปรำกฏขึ้นในเยอรมนี
เป็นต้น
(2) มีกฎหมำยต้นแบบปรำกฏอยู่ในกฎหมำยท้องถิ่น เช่น หลักควำม
รั บ ผิ ดจ ำกัดปรำกฏอยู่ ในกฎหมำยบริษัทจำกัดในอังกฤษ ค.ศ. 1855 อังกฤษรับเอำแนวคิดของ
กฎหมำยบริษัทเอกชนเยอรมนีมำใช้ในปี ค.ศ. 1907 และฝรั่งเศสบัญญัติกฎหมำยบริษัทเอกชนในปี
ค.ศ. 1925 ประเทศไทยบัญญัติกฎหมำยบริษัทจำกัดในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ในปี พ.ศ.
2468 เป็นต้น
3) ทฤษฎีควำมแพร่หลำยของกฎหมำย (Diffusion of Law Theory)
ทฤษฎีควำมแพร่หลำยของกฎหมำยจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบ
เพื่อใช้อธิบำยถึงปรำกฏกำรณ์ของกำรบรรจบกันของกฎหมำยและระบบกฎหมำย ทฤษฎีนี้มีแนวคิด
ว่ำ ในโลกยุ ค ใหม่ ควำมแพร่ ห ลำยของกฎหมำยเกิ ด จำกสองปั จจั ย หลั ก คื อ ปัจ จั ยของควำมเป็ น
โลกำนุวัตร (Globalization) หรือระบบเศรษฐกิจ ภูมิภำคนิยม (Regionalization of National
Economies) และปั จ จั ย ด้ ำ นกำรแสวงหำควำมร่ ว มมื อ เพื่ อ สร้ ำ งมำตรฐำนกฎหมำยร่ ว มกั น
(Common Standard of Law) กล่ำวได้ว่ำควำมแพร่หลำยของกฎหมำยในโลกยุคใหม่เกิดจำก
กระบวนกำรซึมซับกฎหมำยผ่ำนกิจกรรมเศรษฐกิจ ดังนั้น กำรแพร่หลำยของกฎหมำยจึงเกี่ยวข้องกับ
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กิ จ กรรมที่ ห ลำกหลำย ได้ แ ก่ ก ระบว นกำรถ่ ำ ย โ อน (Transplantation) กำรเปลี่ ย น ที่
(Transposition) กำรนำเข้ำ-ส่งออก (Import-Export) กำรรับเอำไว้ (Reception) กำรหมุนเวียน
(Circulation) กำรผสมผสำน (Mixing) และกำรเคลื่อนที่ผ่ำนพรมแดน (Transfrontier Mobility)70
Katharina Pistor และคนอื่นศึกษำพบว่ำกฎหมำยบริษัทมีกำรถ่ำยโอนข้ำมประเทศ
(Across Country)71 Timothy Guinnane และคนอื่นศึกษำพบว่ำกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของ
เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ เป็นที่มำของควำมแพร่ห ลำยของกฎหมำยบริษัทเอกชนใน
ภูมิภำคต่ำง ๆ อำทิเช่น ก่อนสงครำมโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจำกฎหมำยบริษัทของเยอรมัน
แต่ห ลั งสงครำมโลกครั้ งที่สองกฎหมำยบริษัทอเมริกันมีบทบำทต่อกำรพัฒนำกฎหมำยของญี่ปุ่น
เป็นต้น72 ขณะที่ผลกำรวิจัยของ Holger Spamann สรุปว่ำสำเหตุในกำรแพร่หลำยของกฎหมำย
บริษัทว่ำเกิดจำกควำมร่วมมือและกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำกฎหมำย และกำรย้ำยถิ่นของ
นักศึกษำ (Student Migration) จำกประเทศผู้รับกฎหมำยไปยังประเทศผู้ส่งออกกฎหมำย73
จำกทฤษฎี ก ฎหมำยเปรี ย บเที ย บทั้ ง สำมทฤษฎี ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ได้ บ่ ง ชี้ ว่ ำ
ควำมแพร่หลำยของกฎหมำยบริษัทเอกชนมีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบของกฎหมำยบริษัท ของประเทศ
ต้นแบบ และควำมแพร่หลำยของกฎหมำยบริษัท ปิดมำจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจและควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำกฎหมำยภำยในด้วยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของประเทศต้นกำเนิด
2.5.1.2 ทฤษฎีกฎหมำยบริษัท (Law Company Theories)
ทฤษฎีบริษัทปิด (Close Company Theory) เป็นที่แพร่หลำยในสหรัฐมำตั้งแต่
กลำงศตวรรษที่ยี่ สิ บที่อธิบ ำยถึงลั กษณะของบริษัทเอกชนจำกัดว่ำมีลั กษณะเป็นบริษัทระบบปิด
อยู่สมมติฐำนว่ำผู้ประกอบกำรรำยบุคคลมีควำมต้องกำรจะประกอบกิจกำรในรูปของบริษัทจำกัด
แต่ไม่ต้องกำรประกอบกิจกำรในรูปของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทมหำชน
ประกำรแรก สมมุติฐำนที่ว่ำผู้ลงทุนในบริษัทมีควำมต้องกำรคงสถำนะควำมเป็นทั้ง
ผู้ลงทุนและผู้ควบคุมกิจกำร (Ownership and Control) เช่นเดียวกับกำรประกอบวิสำหกิจ
รำยบุคคล
ประกำรที่สอง สมมุติฐำนที่ว่ำกฎหมำยห้ำงหุ้นส่วนและกฎหมำยบริษัทมหำชนไม่
เอื้ออำนวยต่ อกำรน ำมำใช้กับ วิ ส ำหกิจ รำยบุ คคล เพรำะองค์ก รธุรกิจ ทั้งสองประเภทมีข้ อจำกั ด
คื อ ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นสำมั ญ ในห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นมี ค วำมรั บ ผิ ด ไม่ จ ำกั ด และผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น
จ ำกัดควำมรั บ ผิ ดไม่มีสิ ท ธิเข้ำไปจัดกิจกำรของห้ ำง บริษัทมหำชนก่อตั้ งยำกและมีกฎระเบียบที่
เคร่งครัด เป็นทำงกำร และซับซ้อน (Restriction, Official and Complexity)
จำกสมมุติฐำนดังกล่ำวทำให้เกิดกฎหมำยบริษัทเอกชนในช่วงปลำยศตวรรษที่สิบเก้ำ
ในเยอรมนี และประเทศต้ น แบบอื่ น ๆ ในอั ง กฤษและฝรั่ ง เศสในยุ ค ต้ น ศตวรรษที่ ยี่ สิ บ
70 William Twinning, “Diffusion and Globalization Discourse,” Harvard
International law Journal 47 (Summer 2006): 507-513.
71 Katharina Pistor et al, op cit., pp. 791-871.
72 Timothy Guinnane, op cit., pp. 40-53.
73 Holger Spamann, op cit.
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ฉะนั้น จึงสรุปว่ำบริษัทเอกชนจำกัดมีลักษณะเป็นบริษัทปิด เพรำะไม่เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ำมำเป็น
ผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทปิดมีผู้ถือหุ้นจำนวนเล็กน้อยและผู้ถือหุ้นมีควำมใกล้ชิดกันและกำรโอนหุ้นของ
บริษัทอำจมีข้อจำกัดโดยควำมตกลงของผู้ถือหุ้น (Agreement of Shareholder) ภำยใต้หลักกำร
จำกัดกำรโอนหุ้น (Restrict of Transferable Share) ดังนั้น ข้อสรุปของทฤษฎีนี้จึงมีว่ำบริษัทปิด
เป็นบริษัททีผ่ ู้ถือหุ้นไม่สำมำรถโอนควำมเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในผลประโยชน์ในรูปของกำรถือ หุ้นได้
อย่ำงเสรี
จำกผลกำรวิเครำะห์ในเชิง ทฤษฎีข้ำงต้น ทำให้ได้ข้อสรุปถึงหลักกำรของบริษัทปิด
(Principles of Close Company) ดังนี้
1) หลักกำรจำกัดสิทธิในกำรโอนหุ้น (Principle of Restriction of Transferable
Shares) หลั ก กำรนี้ เ กิ ด ขึ้ น จำกควำมต้ อ งกำรของผู้ ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ปิ ด ที่ ต้ อ งกำรจะป้ อ งกั น มิ ใ ห้
บุคคลภำยนอกซึ่งเป็นคนแปลกหน้ำจู่โจมเข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำจะด้วยกำรโอนหุ้นหรือด้วยกำรออก
หุ้นขำยให้แก่บุคคลภำยนอกก็ตำม กฎหมำยบริษัทของประเทศต้นกำเนิดนำหลักนี้ไปบัญญัติไว้ใน
กฎหมำยทั้งสิ้ น โดยอนุ ญำตให้ ผู้ ถือหุ้ นทำสั ญญำในรูปของข้อบังคับบรรจุข้อ จำกัดกำรโอนหุ้ นไว้
คือ กำรโอนหุ้นต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทหรือจำกผู้ถือหุ้น
2) หลักควำมเป็นเจ้ำของและผู้ควบคุม (Principle of Ownership and Control)
กฎหมำยบริษัทของทุกระบบแยกโครงสร้ำงกำรกำรจัดบริษัทกำรออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนผู้มีอำนำจ
ครอบงำกิจกำร และส่วนผู้มีอำนำจจัดกำร แต่ในทำงปฏิบัติกลับปรำกฏว่ำ บริษัทปิดส่วนใหญ่ไม่มีกำร
แยกควำมเป็นเจ้ำของออกจำกผู้ควบคุม (Non-Separation Between Ownership and Control)
ตำมโครงสร้ำงที่กฎหมำยกำหนดไว้ เพรำะในทำงปฏิบัติแล้วผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทเอกชน
จำกัดเป็นคนเดียวกัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงเป็นทั้งเจ้ำของและผู้ควบคุ มบริษัท กฎหมำยของประเทศ
ต้นแบบได้ออกแบบโครงสร้ำงกำรจัดกำรด้วยกำรลดควำมเป็นพิธีกำรให้น้อยลง ให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิ
กำหนดวิธีกำรจั ดกำรได้ เอง เช่น กำรยกเว้นกำรจัดกำรโดยกรรมกำร กำรลงมติกำรประชุมทำง
เอกสำรกำรประชุมทำงออนไลน์ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังลดควำมเคร่งครัดด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลทำง
บัญชี เช่น ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบดุล ไม่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองงบดุล เป็นต้น
3) หลักควำมสัมพันธ์ภำยในแบบไม่เป็นทำงกำร (Principle of Unofficial Internal
Relations) ด้วยเหตุที่บุคคลที่ใกล้ชิดกันถือหุ้นหุ้นในบริษัทปิด (Close Company) และมีผู้ถือหุ้น
จำนวนไม่มำก จึงเป็นผลให้กำรติดต่อสัมพันธ์ภำยในระหว่ำงผู้ถือหุ้นและกรรมกำรเป็นไปอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรอย่ำงบริษัทมหำชนหรือบริษัทขนำดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ประเทศต้นกำเนิดจึงออกแบบกฎหมำย
บริษัทปิดให้มีหลักเกณฑ์ที่ไม่เคร่งครัดเท่ำกับบริษัทมหำชน ควำมสัมพันธ์ภำยในบริษัทปิดมีลักษณะ
คล้ำยกับควำมสัมพันธ์ภำยในห้ำงหุ้นส่วน ซึ่งอยู่บนหลักควำมเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์รวมและหลัก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ลงทุน ควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นในบริษัทปิดมีควำมใกล้ชิดกันมำกกว่ำผู้ถือหุ้น
ลงทุนตำมปกติ (Traditional Shareholder-Investors) ผู้ถือหุ้นในบริษัทปิดมีควำมสัมพันธ์กันโดย
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อำศัยควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อถือ (Trust and Confidence) อย่ำงไรก็ตำมควำมสัมพันธ์ในทำง
กฎหมำยระหว่ำงผู้ถือหุ้นมิได้เป็นตัวแทนร่วมกัน (Mutual Agency) อย่ำงผู้เป็นหุ้นส่วนสำมัญ74
4) หลักกำรจัดกำรโดยผู้ถือหุ้น (Principle of Managing Shareholder) ผลจำกำร
นำเอำแนวควำมคิดบริษัทจำกัดมำรวมเข้ำกับห้ำงหุ้นส่วนเพื่อสร้ำงเป็นกฎหมำยบริษัทปิด ยังผลให้
เกิดแนวคิดกำรจัดกำรบริษัทโดยผู้ถือหุ้น ดังจะเห็นได้จำกที่ผู้ถือหุ้ นและกรรมกำรของบริษัทปิดส่วน
ใหญ่เป็น คนกลุ่มเดียวกัน ไม่มีกำรแยกควำมเป็นเจ้ำของและกำรควบคุมออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
มีแนวโน้มว่ำหลักศูนย์กลำงกำรจัดกำร (Centralized Management) ของบริษัทเอกชนจำกัดจะลด
ควำมสำคัญลง แต่หลักกำรร่วมกันจัดกำร (Common Management) จะเข้ำมำมีบทบำทแทน
ดังจะเห็นได้จำกปรำกฏกำรณ์ในสหรัฐที่รัฐเดลำแวร์ได้แก้ไขกฎหมำยบริษัทอนุญำตให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ตกลงกันยกเว้นไม่ต้องจัดกำรโดยกรรมกำร แต่ให้จัดกำรบริษัทโดยผู้ถือหุ้นภำยใต้หลักกำรจัดกำรโดย
ผู้ถือหุ้น
2.5.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการศึกษา
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำทฤษฎีกฎหมำยข้ำงต้นเพื่อที่จะนำทฤษฎีมำเป็นเครื่องมือในกำร
อธิบำยถึงกำรปรำกฏขึ้นและกำรพัฒนำกฎหมำยบริษัทปิดในประเทศต้นกำเนิดและประเทศไทย
เพื่อตอบคำถำมวิจัยในข้อ 1.2.1 และ 1.2.2
2.5.2.1 ทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบ (Comparative Law Theories)
1) ทฤษฎีกำรปลูกถ่ำยกฎหมำย (Theory of Legal Transplants) ทฤษฎีนี้
ได้รับกำรพัฒนำขึ้นโดยอลัน วัตสัน ได้อธิบำยถึงกำรพัฒนำกฎหมำยข้ำมประเทศว่ำเกิดจำกที่ประเทศ
ผู้รับกฎหมำยรับเอำกฎหมำยของบริษัทต้นกำเนิดกฎหมำยไปประยุกต์ ใช้ ทำให้กฎหมำยของประเทศ
หนึ่งถ่ำยโอนไปยังอีกประเทศหนึ่ง กำรถ่ำยโอนกฎหมำยจึงเป็นเสมือนกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ ซึ่งทำให้
อวัยวะที่ปลูกถ่ำยนั้นสำมำรถทำงำนได้เหมือนกับสภำพเดิม จะใช้ทฤษฎีนี้กับวัตถุประสงค์ ข้อ 1.2.2
และคำถำมกำรศึกษำ ข้อ 2
2) ทฤษฎีกฎหมำยเปรียบเทียบของ Zweigert และ Koetz และทฤษฎีกำร
ถ่ำยโอนกฎหมำยอยู่บนสมมุติฐำนว่ำกฎหมำยสำมำรถถ่ำยโอนได้ กำรถ่ำยโอนกฎหมำยก่อให้เกิดกำร
พั ฒ นำกฎหมำย และท ำให้ ก ฎหมำยสอดคล้ อ งหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น ทฤษฎี นี้ จ ะใช้ อ ธิ บ ำยสภำพ
กำรพั ฒนำกฎหมำยบริ ษั ทของประเทศต้นก ำเนิ ดและประเทศไทยในอดี ตและแนวทำงกำรพั ฒนำ
กฎหมำยบริ ษั ทของไทยในอนำคต จะใช้ ทฤษฎี นี้ จะใช้ ตอบค ำถำมกำรศึ กษำ ข้ อ 2. และ 3 และ
วัตถุประสงค์ ข้อ 1.2.1, 1.2.2 และ 1.2.3
3) ทฤษฎีควำมแพร่หลำยของกฎหมำย (Legal Diffusion Theory) ทฤษฎีนี้
มีแนวคิดว่ำรูปแบบของกฎหมำยบริษัทมีควำมสัมพันธ์กับกำรถ่ำยโอนกฎหมำยของประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่งที่ต้องกำรพัฒนำกฎหมำย จะใช้ทฤษฎีนี้จะสมำรถอธิบำยถึงปรำกฏกำรณ์ในกำรพัฒนำและ
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ควำมแพร่หลำยของกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดตำมวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1, 1.2.2 และคำถำมกำรศึกษำ
ข้อ 1, 2
2.5.2.2 ทฤษฎีบริษัทปิด (Close Corporate Law Theories)
ทฤษฎีบริษัทปิดมีแนวคิดว่ำบริษัทปิดเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนเล็กน้อย ผู้ถือหุ้น
มีควำมใกล้ชิดกัน และกำรโอนหุ้นของบริษัทอำยมีข้อจำกัดโดยควำมตกลงของผู้ถือหุ้น (Agreement
of Shareholder) ทฤษฎีนี้อธิบำยถึงแนวคิดกำรจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรโอนหุ้น (Restriction
of Transferable Share) จะนำไปใช้ กับวั ตถุประสงค์กำรวิจัยหั วข้อ 1.2.2, 1.2.3 และคำถำม
กำรศึกษำ ข้อ 2. และ 3.

2.6 สรุปท้ายบท
จำกกำรศึกษำในบทนี้ไ ด้ข้อสรุปว่ำ กฎหมำยบริษัทเอกชนอยู่บนพื้นฐำนแนวคิดควำมเป็น
นิติบุคคล ควำมรับผิดจำกัด และควำมเป็นบริษัทปิด ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจำกกำรผสมผสมแนวคิด
ระหว่ำงบริษัทร่วมทุนเข้ำกับห้ำงหุ้นส่วนจำกัดทำให้เกิดรูปแบบองค์กรธุรกิจรูปผสมเพื่อใช้ส่งเสริม
วิสำหกิจเอกชนขนำดเล็กและขนำดย่อมที่ผู้ประกอบกำรไม่ต้องกำรจะประกอบวิสำหกิจในรูปห้ำง
หุ้นส่วนและไม่สำมำรถเข้ำถึงรูปแบบบริษัทมหำชน มูลเหตุที่กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดได้ปรำกฏ
ขึ้ น มำจำกแนวคิ ด ทฤษฎี ก ฎหมำยบริ ษั ท ได้ ห ล่ อ หลอมให้ เ กิ ด รู ป แบบของกฎหมำยและรู ป แบบ
บริ ษั ท เอกชนในแต่ ล ะห้ ว งเวลำ ทฤษฎี ก ฎหมำยเปรี ย บเที ย บสำมทฤษฎี ไ ด้ ยื น ยั น ถึ ง กำรพั ฒ นำ
กฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดข้ำมประเทศและข้ำมวัฒนธรรมกฎหมำยจนทำให้หลักกฎหมำยบริษัท
หลำยเรื่องได้บรรจบกันและมีมำตรฐำนบำงประกำรร่วมกัน
ในบทที่ 3 จะศึกษำวิเครำะห์ระบบกฎหมำยบริษัทเอกชนจำกัดของเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ
และสหรั ฐ ว่ำ ประเทศอั งกล่ ำวได้พั ฒ นำกฎหมำยบริษั ทเอกชนอย่ ำ งไร ได้รั บผลจำกกำรพั ฒ นำ
กฎหมำยอย่ ำ งไร และกฎหมำยบริ ษั ท แต่ ล ะระบบมี อิ ท ธิ พ ลระหว่ ำ งกั น เองและต่ อ ประเทศ
อุตสำหกรรมในเอเชียหรือไม่อย่ำงไร

บทที่ 3
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
บทที่ 2 ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ มีเนื้อหาประกอบด้วยแนวคิด
ทฤษฎี และความเป็นมาของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด จากการศึกษาพบว่าแนวคิดบริษัทเอกชน
จากัดเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ แต่บริษัทเอกชนยุคใหม่ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเยอรมนี
เมื่ อ ปลายศตวรรษที่ สิ บ เก้ า แล้ ว แพร่ ห ลายไปยั ง ประเทศต่ า ง ๆ ท าให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ เพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความก้าวหน้า แต่ด้วยที่กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดได้พัฒนาขึ้นใน
ประเทศตะวันตกที่มีวัฒนธรรมกฎหมายแตกต่างกันไปตามสกุลกฎหมาย ทาให้เกิดสกุลกฎหมาย
บริษัทหลักของโลกสองสกุล คือ สกุลกฎหมายบริษัทภาคพื้นยุโรปได้พัฒนาขึ้นภายใต้อิทธิพลแนวคิด
ของสกุลกฎหมายโรมาโน-เยอรมนิค (Romano-Germanic Legal Family) ขณะที่สกุลกฎหมาย
บริษัทแองโกล-อเมริกัน (Anglo-American Legal Family) ได้พัฒนาขึ้นภายใต้อิทธิพลแนวคิดสกุล
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) อย่างไรก็ตาม โดยที่ประเทศดังกล่าวได้พัฒนากฎหมายขึ้น
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่แตกต่างกัน จึงเป็นผลให้ บริษัทเอกชน
จากัดมีรูปแบบที่มลี ักษณะเฉพาะเป็นของตนเองจนทาให้เกิดระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดหลักสี่
ระบบ ประกอบด้วย ระบบเยอรมัน ระบบฝรั่งเศส ระบบอังกฤษ และระบบอเมริกัน และกฎหมาย
บริษัททั้งสี่ระบบได้พัฒนาข้ามประเทศ (Cross Border Development) จนกลายเป็นกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดต้นแบบ (Model Private Limited Company Law) ทั่วโลกตั้งแต่ปลายศตวรรษ
ที่สิบเก้าเป็นต้นมา
บทที่ 3 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของประเทศต้ น แบบ
(Model Countries) ประกอบด้วย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesrepublik Deutschland
หรือ Federal Republic of Germany) สาธารณรัฐฝรั่งเศส (République Française หรือ
French Republic) สหราชอาณาจักร (United Kingdom) และสหรัฐอเมริกา (United States of
America) ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรกเพราะเป็นประเทศต้นแบบกฎหมายบริษัทเอกชน
จ ากั ด ประการที่ ส องเพราะเป็ น ประเทศที่ใ ช้ ก ฎหมายบริ ษั ทเอกชนจ ากั ด เป็น เครื่อ งมื อพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากจนประสบความสาเร็จ ทาให้วิสาหกิจเติบโต ซึ่งประเทศไทยควรจะต้องเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมว่าดาเนินการอย่างไรจึงทาให้
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดมีความก้าวหน้านาพาการพัฒนาเศรษฐกิจให้รุ่งเรือง
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เพื่อให้การศึกษาในบทที่ 3 บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้แบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้
3.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(Bundesrepublik Deutschland หรือ Federal Republic of Germany)
3.2 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(République française หรือ French Republic)
3.3 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom)
3.4 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา (The United States of America)
3.5 สรุปท้ายบท

3.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนี)
โดยแยกหัวข้อการศึกษาดังนี้
3.1.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
3.1.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
3.1.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
3.1.4 รูปแบบที่มผี ู้ถือหุ้นคนเดียวของเยอรมนี
3.1.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
3.1.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
สหพัน ธ์รัฐ เยอรมนี ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1870 หลังจากนั้น เยอรมนีได้ตรากฎหมายบริษัทของ
สหพัน ธรั ฐ เยอรมั น (“เยอรมนี ”) ใช้ กับ รั ฐ สมาชิ ก ของสหพั นธ์ แ ละได้ พั ฒ นาจนกลายเป็น ระบบ
กฎหมายบริษัทหลักระบบหนึ่งของโลก71 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีได้กลายเป็น
แม่แบบของกฎหมายบริษัทเอกชนของอังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ
ในหัวข้อนี้จะศึกษาระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีในประเด็นดังต่อไปนี้
3.1.1.1 ความเป็นมาของระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
เยอรมนีเป็นประเทศแรกที่แยกกฎหมายบริษัทมหาชนและกฎหมายบริษัทเอกชน
ออกจากกัน ทาให้เยอรมนีเป็นต้นแบบกฎหมายบริษัทคู่ คือ กฎหมายบริษัททุน (Aktiengesetz: AG)
และกฎหมายบริษัทเอกชนความรับผิดจากัด (GmbH-Gesetz)72
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จากการศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในบทที่ 2 พบว่ากฎหมาย
บริ ษั ทเอกชนจ ากั ด ของเยอรมนี มี วิวั ฒ นาการมาตั้ง แต่ป ลายศตวรรษที่ สิ บเก้ า ในปี ค.ศ. 1892
เยอรมนีได้ตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung) เรียกบริษัทเอกชนว่า Gesellschaften mit beschränkter Haftung)
(GmbH) เรียกในภาษาอังกฤษว่า Act on Companies with Limited Liability มีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1892 กฎหมายฉบับนี้สร้างรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี GmbH
กลายเป็นต้นแบบให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสในเวลาต่อมา เมื่อปี ค.ศ. 2008 เยอรมนีได้ปฏิรูปกฎหมาย
GmbH โดยเพิ่มเติมบทบั ญญัติว่าด้วยบริษัทผู้ ประกอบการ (Unternehmergesellschaft: UG)
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนี้ ครั้งล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 2013 ในปัจจุบันกฎหมายมีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 85
มาตรา
นักวิชาการกฎหมายชาวเยอรมันให้ความเห็นว่าการตรากฎหมาย GmbH เป็นผลมา
จากการปฏิรูปกฎหมายบริษัท ค.ศ. 1884 ที่บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายพาณิชย์ เหตุผลที่ต้องตรา
กฎหมาย GmbH เนื่องจากกฎหมายบริษัทมหาชนหรือบริษัทร่วมทุน (AG) ไม่สามารถใช้กับ SMEs
ได้อย่างเหมาะสม จึงต้องพัฒนารูปแบบบริษัทเอกชนสาหรับเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการ SMEs
ด้วยกาหนดหลักการสาคัญของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดหรือ GmbH คือ หลักการนิติบุคคลที่มี
เจ้าของหลายคน (Principle of legal body with multi-owner) คือ บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจึง
จะมี สิ ท ธิ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท หลั ก การนี้ ท าให้ เ กิ ด นิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค คลหลายคน
(Collective Body) หลักความเป็นนิติบุคคลตั้งอยู่แยกต่างหาก (Separate entity with Perpetual
Existence) เป็นผลให้บริษัทตั้งอยู่โดยไม่มีกาหนดเวลา (Legal Body with Unlimited Life)
หลักการทุนจดทะเบียนขั้นต่า (Principle of Minimum Capital Requirement) กฎหมายกาหนด
ว่า GmbH ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า 20,000 มาร์ค มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ากว่า 500 มาร์ ค หลักการ
เป็นบิบริษัทปิด (Principle of Close Company) โดยกาหนดว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นให้ประชาชน
ไม่ได้ สัญญาโอนหุ้นต้องกระทาต่อหน้าโนตารีพับลิค หลักการรวมศูนย์การจัดการ (Principle of
Centralized Management) คือ บริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน กรรมการจะเป็นหรือไม่
เป็นผู้ถือหุ้นก็ได้73
กฎหมายบริ ษั ทเอกชนจากั ด ยุค ใหม่ ข องเยอรมนี บั ญ ญัติ อ ยู่ใ นรูป ของรั ฐ บั ญ ญั ติ
เรียกว่ารัฐบัญญัติว่าด้วยบริษัทความรับผิดจากัด (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung: GmbH-Gesetz) การตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเป็นผลให้มีการแยก
กฎหมายบริ ษัทเอกชนออกจากกฎหมายบริษัท มหาชน ทาให้เยอรมนีมีกฎหมายบริษัทสองฉบับ
นักวิชาการเยอรมนีมีความเห็นว่ากฎหมาย GmbH เลียนแบบแนวคิดมาจากกฎหมาย AG ด้วยเหตุนี้
จึงทาให้ลักษณะพื้นฐานบางประการร่วมกัน คือ มีสภาพเป็นนิติบุคคล และผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด
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การตรากฎหมาย GmbH ทาให้เกิดบริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อมขึ้นเป็นจานวนมาก เป็นผลให้การ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ AG ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1913 มีสัดส่วนของ GmbH หนึ่งใน
สามของนิติบุคคลพ่อค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 1912 เป็นต้นมาอัตราการขยายตัวของ
GmbH ต่าลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของนิติบุคคลธุรกิจที่จดทะเบียน ทั้งนี้ เพราะเป็นผลมาจาก
ทุนจดทะเบียนขั้นต่าทาให้การจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดมีต้นทุนสูงเพราะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ามี
จ านวนสู ง ถึ ง 20,000 มาร์ ค ผู้ ป ระกอบการรายเล็ ก ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะจดทะเบี ย นได้
แต่ในช่วงปี 1932 จานวน GmbH ได้เพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่งในสามของจานวนห้างหุ้นและบริษัทที่จด
ทะเบี ย นใหม่ และมี สั ด ส่ ว นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของจ านวนห้ า งหุ้ น และบริ ษั ท ทั้ ง หมดที่ ค งอยู่
แม้กระนั้น ก็ตามกลับ ปรากฏว่า มีบริษัทเอกชนจากัดในเยอรมนีเพียง จานวน 5,000 ราย ขณะที่
ฝรั่งเศสมีบริษัทเอกชนจากัด จานวน 13,000 ราย อังกฤษมีบริษัทเอกชนจากัด จานวน 63,000 ราย
และสหรัฐมีบริษัทเอกชนจากัด จานวน 250,000 ราย จานวนบริษัทในเยอรมนีที่มีจานวนน้อยกว่า
ประเทศอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
เป็นอุปสรรคในการก่อตั้งธุรกิจ74
3.1.1.2 แนวคิดของระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีอยู่บนแนวคิดหลายประการดังนี้
1) แนวคิดทุนจดทะเบียนขั้นต่า (Minimum Capital Requirement
Concept) ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า GmbH ได้พัฒนามาจากแนวคิดของ AG ดังนั้น จึงทาให้มีแนวคิด
บางประการเหมือนกัน โดยเฉพาะแนวคิดการคุ้มครองเจ้าหนี้ด้วยการกาหนดให้บริษัทต้องมีทุนจด
ทะเบียนขั้นต่า เหตุผลที่มีแนวคิดกาหนดให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนขั้นต่าเพราะผู้ถือหุ้นมีความรับผิด
จากัด ไม่ต้องรับผิดในหนี้สินของบริษั ทเป็นส่วนตัว ประกอบกับการควบคุมบริษัทอยู่ในอานาจของ
ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างสมมุติฐานว่าทุนจดทะเบียนขั้นต่าจะสามารถคุ้มครองผลประโยชน์
ของเจ้าหนี้ได้
2) แนวคิดความรับผิดจากัด (Limited Liability Concept) ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเอกชนจากัดในระบบกฎหมายเยอรมนีมีความรับผิดจากัดเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชน
(AG) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทโดยไม่ต้องกังวลว่าทรัพย์สินส่วนตัว
จะได้รับผลกระทบจากการบังคับชาระหนี้ของเจ้าหนี้บริษัท
3) แนวคิดการมอบอานาจให้จัดการ (Delegation of Management
Power) แนวคิดนี้ ได้ก่อให้ เกิดอานาจให้ ผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ควบคุมการจัดการบริษัท (Shareholders’
Supervision of Management) กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีตั้งแต่ยุคเริ่มแรกกาหนดไว้
ว่า บริษัทต้องมีผู้จัดการหรือกรรมการ (Gesellschaftsführer) อย่างน้อยหนึ่งคนมีอานาจและหน้าที่
ดาเนิ นกิจการของบริษัท ผู้จั ดการมีฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลของบริษัท ดังนั้น จึงต้องจดแจ้งชื่อ
ผู้จัดการไว้ในตราสารจดทะเบียนบริษัท ผู้ถือหุ้นมีอานาจตั้งและถอดถอนผู้จัดการ โดยหลักการที่
กฎหมายกาหนดไว้ว่าผู้จัดการมีอานาจควบคุมการจัดการบริษัท จึงถือว่าเจ้าของเป็นผู้ควบคุมบริษัท
(Ownership Control)
74

Ibid., pp. 17, 25-26.

61
4) แนวคิดการจากัดสิทธิในการโอนหุ้น (Share Transfer Restricted
Concept) เป็นแนวคิดทานองเดียวกับการโอนส่วนลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน แนวคิดการจากัดสิทธิในการ
โอนหุ้นอยู่บนเหตุผลสองประการ ประการแรกเพื่อจากัดจานวนผู้ถือหุ้นให้อยู่แต่เฉพาะผู้ที่มีความ
ใกล้ชิดกัน ประการที่สองเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกรุกรานเข้ามาครองครองบริษัท ได้โดยง่าย
แนวคิดในข้อนี้เป็นผลให้บริษัทเอกชนเป็นบริษัทระบบปิด
3.1.1.3 รูปแบบและลักษณะของบริษัทเอกชนจากัด
จากแนวคิดของบริษัทเอกชนจากัดดังกล่าวใน 3.1.1.2 เป็นผลให้ GmbH มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1) มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น
2) ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด
3) มีทุนจดทะเบียนขั้นต่า
4) มีวิธีการจัดการที่มีความยืดหยุ่นกว่า AG
5) มีข้อจากัดสิทธิในการโอนหุ้น
จะเห็นได้ว่า GmbH มีลักษณะผสมระหว่างบริษัททุน (Stock Company)
กับห้างหุ้นส่วนจากัด แต่โครงสร้างของกฎหมาย GmbH มีความโน้มเอียงไปในทางบริษัทร่วมทุน
เพราะมีลักษณะของห้างหุ้นส่ วนผสมอยู่เพียงสองประการ คือ การจัดการโดยเจ้าของและการมี
ข้อจากัดในการโอนหุ้น มีลักษณะในทางปฏิบัติที่เพิ่มเติมจากลักษณะที่กฎหมายกาหนด เหตุผลที่
โครงสร้างของ GmbH มีลักษณะโน้มเอียงไปในทางบริษัทร่วมทุน เพราะแนวคิดบริษัทร่วมทุนใน
ขณะนั้นยังมีบทบาทสาคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดขึ้นทาให้ GmbH
เข้ามามีบทบาทในการเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากแทนที่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทร่วม
ทุน อาจเป็นเพราะเยอรมนีประสบความสาเร็จในการใช้ GmbH เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ จึงทา
ให้อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นรับเอาแนวคิด GmbH ไปใช้
3.1.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
เยอรมนีได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดครั้งสาคัญหลายครั้ง ในแต่ละครั้งได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบบริษัทจนทาให้มีรูปแบบบริษัทที่แตกต่างกันไปแต่ละช่วงเวลา
ดังนี้
3.1.2.1 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีในยุคศตวรรษ
ที่สิบเก้า ในปี ค.ศ. 1884 เยอรมนีได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัททั่วไป (The General Corporate Law)
ด้วยการตรากฎหมายบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทหุ้น (Aktiengesellschaft: AG) ให้มีสภาพเป็นบริษัท
มหาชน ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เกิดบริษัท SMEs แพร่หลายทั่วไปในเยอรมนี โครงสร้างของ
กฎหมายบริษัทหุ้นมีความสลับซับซ้อนไม่สอดคล้องกับลักษณะของ SMEs ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจแบบ
ปิดและไม้ต้องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ รัฐ สภาจึงได้ตรากฎหมายพิเศษเรียกว่ากฎหมาย
เกี่ยวกับบริษัทเอกชนจากัด (Gazets uber die Getsellshaften mit benchrankter Haftung:
GmbH) มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น จานวน 78 มาตรา เพื่อใช้กับบริษัทขนาดเล็ก ถือได้ว่าเยอรมนีเป็นผู้สร้าง
หลัก “คิดเล็กก่อน” (Think Small First) เพื่อให้บริษัทขนาดเล็กพัฒนาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ใน
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อนาคต กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในเยอรมนีและต่างประเทศในเวลา
ต่อมา แม้รูปแบบของกฎหมายบริษัทเยอรมนีได้แพร่หลายไปในอังกฤษในต้นศตวรรษที่สิบเก้าก็ตา
แต่แนวคิดของเยอรมนีแตกต่างจากอังกฤษอย่างชัดเจน เพราะเยอรมนี แยกกฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดออกจากกฎหมายมหาชน ขณะที่ อังกฤษบัญญัติกฎหมายบริษัทเอกชนและกฎหมายบริษัท
มหาชนไว้ในกฎหมายฉบับ เดีย วกัน นักกฎหมายบางฝ่ ายจึงเรียกการบัญญัติกฎหมายบริษัทของ
อังกฤษว่าใช้กฎหมายบริษัทฉบับเดียวกับบริษัททุกขนาด (One size fits all company statute)75
นักกฎหมายเยอรมันได้อุปมาความแตกต่างระหว่าระบบกฎหมายบริษัทเยอรมันกับระบบกฎหมาย
บริษัทอังกฤษและสหรัฐอเมริกาว่า เยอรมันได้สร้างกฎหมายบริษัทสองฉบับเสมือนหนึ่งสร้างเสาหลัก
สองต้นรองรับเรือนที่มีขนาดและโครงสร้างแตกต่างกัน ขณะที่ตามระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกามีกฎหมายฉบับเดียวจึงเป็นเสมือนหนึ่งใช้เสาหลักต้นเดียวที่รองรับเรือนที่มีขนาด
และโครงสร้างต่างกัน76
AG เป็นรูปแบบบริษัทที่เกิดขึ้นก่อน GmbH ทานองเดียวกับ Public Company
Limited by Shares ของอังกฤษ และ SA ของฝรั่งเศส เหตุผลที่มีกฎหมาย AG เกิดขึ้น เพราะ
เยอรมนี ต้ องการส่ งเสริ ม ธุร กิจ ขนาดใหญ่ ใ นยุค ปฏิ วั ติอุ ต สาหกรรม รั ฐ บาลเยอรมนี ใ นยุ ค ปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมมีความต้องการสร้างแรงดึงดูดการลงทุนเป็นกลุ่มใหญ่โดยการร่วมลงทุนของนักลงทุน
รายเล็ก ๆ ให้มาเข้าหุ้นกัน จึงได้ตรากฎหมายให้ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัดเพื่อสร้ างเกราะกาบังให้
ผู้ลงทุนแต่ละรายให้พ้นจากความรับผิดเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาแหล่งเงินมาลงทุนในโครงการ
ระยะยาวสาหรับการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (To Finance
Project) เช่ น ระบบรถไฟ เป็ น ต้น แต่ป รากฏว่ามี นักลงทุนรายย่ อยจานวนมากมีความน้อ งการ
ประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทขนาดเล็ก แต่เนื่องจากกฎระเบียบที่สลับซับซ้อนและเข้มข้นที่ใช้กับ
AG ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้กับบริษัทเอกชนจากัดที่ (GmbH) ซึ่งไม่ต้องการระดมทุนจากตลาดทุน
(Capital Market) ฝ่ายนิติบัญญัติของเยอรมันจึงได้ออกฎหมายพิเศษเพื่อสร้างบริษัทบริษัทเอกชน
จากัดหรือ GmbH ซึ่งเป็นบริษัทรูปแบบใหม่ กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับในปี 1892 เรียกในภาษาภาษา
เยอรมันว่า Gesetz uber die Gesellschaften mit beschrankter Haftung (GmbHG) และเรียก
ในภาษาอังกฤษว่า Law Concerning the Private Limited Companies บริษัทเอกชนในรูปแบบ
ใหม่นี้ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในเยอรมนี และในประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ในยุโรป รวมถึงในอังกฤษ ด้วยเหตุที่แนวคิด GmbH ของเยอรมนีได้เกิดความแพร่หลายทาให้เยอรมนี
กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด77
3.1.2.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในยุคศตวรรษที่ยี่สิบ
ช่วงปี ค.ศ. 1933 พรรคนาซีเข้ามาปกครองประเทศ ได้มีความพยายามที่จะยกเลิก
กฎหมายบริษัท GmbH เพราะผู้มีอานาจมีความเห็นว่านักวิสาหกิจชาวอารยันผู้ซื่อสัตย์ไม่ควรซ่อน
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ตนเองอยู่ข้างหลังนิติบุคคล เหตุผลที่เกิดแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากผู้เป็นเจ้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็น
ชาวยิ ว แต่ความพยายามของรั ฐบาลพรรคนาซีไม่ประสบความส าเร็จ ต่อมาในช่ว งปี ค.ศ. 1960
และค.ศ.1970 รัฐบาลและกลุ่มนักวิชาการหนุ่มได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีบทบัญญัติ
เพิ่มเติมที่มีเนื้อหาทานองเดียวกับบริษัทมหาชน (AG) แต่แนวคิดดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองจาก
รัฐบาล จนกระทั่งในช่วงปี ค.ศ. 1980 จึงได้แก้ไขกฎหมาย GmbH เล็กน้อย โดยแก้ไขทุนจดทะเบียน
จาก 20,000 ดอยช์มาร์ค (ค.ศ. 2008 หนึ่งยูโรมีค่าเท่ากับ 10,000 ยูโร) เป็น 50,000 ดอยช์มาร์ค
(ค.ศ. 2008 มีค่าเท่ากับ 25,000 ยูโร)78 แม้ GmbH ถูกออกแบบมาใหมีลักษณะเฉพาะเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ SMEs ก็ตาม แต่รูปแบบของกฎหมาย GmbH มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับกฎหมาย
บริษัท AG เพราะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า และหากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการสองชั้น79
กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของเยอรมนี มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กฎหมายแรงงาน
ทาให้ลูกจ้างได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการจัดการบริษัท เอกชนจากัดขนาดใหญ่ ดังนั้น
แม้มีการแยกกฎหมายบริษัทเอกชนออกจากกฎหมายบริษัทมหาชน แต่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ก็มี
หลั ก เกณฑ์ พิ เ ศษแตกต่ า งไปจากบริ ษั ท ขนาดเล็ ก เป็ น ผลท าให้ บ ริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ขนาดใหญ่ มี
โครงสร้ างใกล้ เคียงกับ บริษัทมหาชน ผลจากที่กฎหมายบริษัทเยอรมนีมีหลักเกณฑ์ที่ซับซ้ อนและ
เข้มงวดเป็นผลให้บริษัท ตามกฎหมายบริษัทของเยอรมนี พัฒนาได้ช้ากว่าบริษัทในระบบกฎหมาย
บริษัทของอังกฤษและเมริกัน80
3.1.2.3 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในยุคต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
เมื่อ เข้าสู่ ศตวรรษที่ ยี่สิ บเอ็ด รูป แบบของกฎหมายบริษัท ของเยอรมนี ได้รั บการ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่กฎหมายบริษัทมีความเคร่งครัดยุ่งยากทา
ให้เยอรมนี ประสบกับปัญหาการแข่งขันทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเยอรมนียึดถือทฤษฎีสถานที่ตั้งบริษัท
(Real Seat Theory) ซึ่งมีแนวคิดว่ากฎหมายบริษัทของเยอรมนีจะใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนใน
เยอรมันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในเยอรมีก็จะไม่มีสภาพเป็นบริษัท ผู้ถือหุ้น และตัวแทน
ของบริ ษัท นั้ น จะต้อ งรั บ ผิ ด เป็ น ส่ ว นตั ว ด้ว ยแนวคิด นี้ ทาให้ บ ริษั ท ต่า งประเทศที่ เ ข้า มาตั้ ง สถาน
ประกอบการในเยอรมนี ต้ อ งจดทะเบี ย นบริ ษั ท ตามกฎหมายเยอรมนี (Re-Incorporation)
ทาให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทของอังกฤษที่ประกอบกิจการ
ในเยอรมนี ต่อมาได้เกิดคดี Centros Ltd v Erhvervs-og Selskabsstyrelsen ขึ้นในประเทศ
เดนมาร์ก ปรากฏข้อเท็จจริงว่า Centros Ltd. เป็นบริษัทจากัดจดทะเบียนในประเทศอังกฤษด้วยทุน
จดทะเบี ย นหนึ่ ง ปอนด์ และได้ขอจดทะเบี ยนสาขาในเดนมาร์ก เพื่อ ประกอบกิจการน าเข้ าไวน์
78

Ibid.
Rainer Kulms, Anglo-German Partnership and Regulatory Competition,
Retrieved October 20 2015, from http://www.isnie.org/ISNIE06/Papers06/08.5%20
(no%20discussant)/Kulmspaper
80
Jean J. du Plessis et al, An Overview of German Business or Enterprise
Law and One-Their and Two-Tier Board Systems Contrasted, Retrieved October
20, 2015 from http://www.springer.com/978-3-642-23004-2
79

64
แต่สานักงานทะเบียนบริษัทของของเดนมาร์กปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดยอ้างว่าบริษัทไม่ชาระทุน
จดทะเบียนขั้นต่า จานวน 125,000 โครน (Krone) ตามกฎหมายบริษัทของเดนมารก์ Centros
จึงฟ้องคดีต่อศาลโดยอ้างมูลเปตุแห่งการฟ้องร้องคดี (Cause of Action) ว่ารัฐบาลเดนมาร์กไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพในการจัดตั้งวิสาหกิจ ข้อ 52 และ 58 ของอนุสัญญาประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป ศาลเดนมาร์กได้โอนคดีให้ศาลยุติธรรมแห่งสภาพยุโรป (European Court of
Justice: ECJ) ในปี 1999 ECJ81 ECJ ตีความข้อบทของสนธิสัญญาประชาคมยุโรป (European
Community Treaty) เรื่องเสรีภาพในการจัดตั้งบริษัทความว่าบุคคลทางธุรกิจ (Business Persons)
มีสิ ทธิ ตั้งบริ ษัทเพื่อ ดาเนิ น ธุร กิจ ที่ช อบด้ว ยกฎหมายของตนในที่แห่ งใดแห่ งหนึ่งในสหภาพยุโ รป
คาพิพากษาของ ECJ ในคดีนี้ได้ยกเลิกข้อจากัดในการตั้งบริษัทโดยกฎหมายของรัฐสมาชิกซึ่งมี
แตกต่างกันไป กล่าวคือ บริษัทซึ่งจดทะเบียนในรัฐสมาชิกหนึ่ง แต่ไปดาเนินธุรกิจในอีกรัฐสมาชิกอีก
รัฐหนึ่งบริษัทนั้นมีสภาพเป็นนิติบุคคลและถือเป็นสาขาของบริษัทในรัฐสมาชิกที่จดทะเบียนบริษัทนั้น
นักวิชาการในยุโรปผู้หนึ่งได้ให้ความเห็นว่า คาพิพากษาของ ECJ ในคดี Centros มีผลเท่ากับบังคับ
ให้ศาลระดับสาธารณรัฐของเยอรมนีต้องเปลี่ยนแนววินิจฉัยคดีที่มีมาแต่เดิมที่ไม่รับรองบริษัทที่จด
ทะเบียนในต่างประเทศให้มีสภาพเป็นบริษัทตามกฎหมายบริษัทเยอรมนี อย่างไรก็ตาม หลังจากที่
ECJ ตัดสินคดี Centros ศาลท้องถิ่นหรือศาลระดับมลรัฐของเยอรมนียังคงใช้กฎหมายบริษัทภายใน
ควบคุมบริษัทจากัดความรับผิด ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น บริษัทที่จะทะเบียนในอังกฤษแล้ว
เข้ามาประกอบกิจการในเยอรมนีแต่ไม่เป็นไปตามกฎหมายบริษัทภายในถือว่า การจดทะเบียนบริษัท
ในต่างประเทศเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี จึงมีผลเท่ากับศาล
ของรัฐสมาชิกหลายรัฐได้ใช้กฎหมายภายในควบคุมบริษัทที่จดทะเบียนในรัฐสมาชิกอื่น ศาลของรัฐ
สมาชิ กอื่น ในภาคพื้น ยุ โ รปก็มีแ นวคิ ดทานองเดียวกั บศาลท้องถิ่นของเยอรมนี ตั ว อย่า งเช่ นศาล
เนเธอร์แลนด์ ดังจะเห็นได้จากที่เกิดคดี Inspire Art ศาล ECJ ก็ได้ปฏิเสธคาพิพากษาของศาล
ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ เ ช่ น เดี ย วกั บ คดี Centros โดยศาลวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ไม่ ป รากฏว่ า มี ก ารใช้ บ ริ ษั ท
ต่า งประเทศ (อัง กฤษ) เป็ น พาหนะเพื่ อ ก่อ ตั้ง ธุร กิจ ในเนเธอร์แ ลนด์ เพื่ อหลี ก เลี่ ย งไม่ป ฏิบั ติต าม
กฎหมายแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ คาพิพากษาของ ECJ คดี Centros และคดี Inspire Art ได้ยืนยัน
หลักเสรีภาพในการก่อตั้งบริษัทตามกฎหมายแห่งสหภาพยุโรปตลอดทั้งการเคลื่อนไหวธุรกรรมของ
วิสาหกิจภายในสหภาพยุโรป คาพิพากษาของ ECJ รับรองว่าสภาพนิติบุคคลของบริษัทย่อมเป็นไป
ตามกฎหมายของประเทศที่เป็นสถานจดทะเบียน เมื่อบริษัทนั้นเคลื่อนย้ายเข้าไปในประเทศสมาชิก
EU ใด ๆ ไม่ทาให้สภาพนิติบุคคลสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายบริษัทของประเทศซึ่งเป็นที่ ตั้งสถาน
ประกอบการ82
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คาพิพากษาของศาลในคดี Centros ได้สร้างความตกตะลึงแก่เยอรมนีและรัฐสมาชิก
อื่นที่ยึดถือ Real Seat Theory เพราะคาพาพิพากษาของ ECJ มีผลให้รัฐสมาชิกไม่สามารถใช้
กฎหมายบริษัทภายในกับบริษัทที่จดทะเบียนนอกดินแดนของรัฐสมาชิกนั้นได้อีกต่อไป หลังจากที่
ECJ ตัดสินคดีนี้แล้วทาให้มีผู้ประกอบการเข้าไปจัดตั้งบริษัทในประเทศอังกฤษเพื่อเข้าไปดาเนินธุรกิจ
ในประเทศสมาชิกอื่นของสหภาพยุโรปแม้ว่าไม่มีการทาธุรกิจในอังกฤษ เหตุผลที่มีการจดทะเบียน
บริษัทในอังกฤษเพราะกฎหมายบริษัทของอังกฤษไม่ได้บังคับว่าบริษัทต้องมีสถานประกอบการใน
ประเทศอังกฤษ ประกอบกับการจดทะเบียนบริษัททาได้โดยง่ายรวดเร็ว มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่มี
กฎหมายกาหนดให้ต้องมีทุนขั้นต่าอย่างเยอรมนีและประเทศในภาคพื้นยุโรป ทาให้อังกฤษเป็นแหล่ง
ดึงดู ดการจดทะเบี ย นบริ ษั ท เพราะท าให้ บริ ษัทสามารถแข่ งขัน ทางเศรษฐกิจ ในภูมิภ าคได้ดี กว่ า
กฎหมายบริษัทภายในของรัฐสมาชิกอื่น83
หลังจากที่ ECJ ได้ตัดสินคดี Centros นักวิชาการในเยอรมนีได้แสดงความเห็นถึง
อุปสรรคที่เกิดจากกฎหมายบริษัทของเยอรมนีว่าตามคาพิพากษาของ ECJ หมายความว่าเยอรมนีไม่
สามารถใช้กฎหมายภายในกีดกันประกอบกิจการของบริษัทต่างประเทศไม่ได้ อีกต่อไปเพราะสภาพ
นิติบุคคลของบริษัทต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่มีการจัดตั้งบริษัท และคาพิพากษาของ
EJC ได้เปิดประตูให้มีการเลือกกฎหมายการจัดตั้งบริษัทขึ้นในสหภาพยุโรป กฎหมายบริษัทของ
เยอรมนีกาหนดให้การจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดต้องมีทุนขั้นต่า ได้เป็นอุปสรรคในการแข่งขันของการ
จัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดในเยอรมนี เชื่อว่ารัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ยังมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้
ใช้กฎหมายภายในบังคับกับบริษัทต่างประเทศจะยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายในอีกไม่ช้า รัฐบาล
เยอรมนีควรให้ความสนใจในปัญหานี้84
มีปัจจัยสองประการที่กดดันให้เยอรมนีต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดครั้งสาคัญในช่วงปี ค.ศ. 2008 คือ ปัจจัยจากผลกระทบของคาพิพากษาของ ECJ คดี Centros
และคดีอื่น ๆ เนื่องจากการจดทะเบียนบริษัทในอังกฤษทาได้สะดวกกว่าในเยอรมนีซึ่งมีกฎระเบียบที่
ยุ่งยาก (Rigid Regulations) และบริษัทเอกชนต้องมีทุนจดทะเบียนสูง ทาให้นักธุรกิจชาวเยอรมันไป
จดทะเบียนบริษัทในอังกฤษแล้วเข้ามามีสถานประกอบการในเยอรมนี จากการสารวจในช่วงระหว่าง
ปี ค.ศ. 2006 ถึง 2007 พบว่ามีบริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษแต่มีสถานประกอบการในเยอรมนี
ประมาณ 60,000 บริษัท บริษัทเหล่านี้มีสภาพเป็นบริษัทเอกชนตามกฎหมายอังกฤษแต่มีส ถาน
ประกอบการที่แท้จริง (Real Seats) ในเยอรมนี85 ปัจจัยต่อมาในปี ค.ศ. 2001 สภาสหภาพยุโรป
(Council of the European Union) ได้ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างกฎหมายบริษัทเอกชนยุโรป
(Societas Privata Europaea: SPE) เพื่อส่งเสริม SMEs ซึ่งมีอยู่ทั่วสหภาพยุโรปกว่า 20.7 ล้านราย
ในการยกร่าง SPE คณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายบริษัทของอังกฤษช่วงระหว่าง
ปี ค.ศ. 1997 ถึง ค.ศ. 2005 โดยคาดหวังว่ากฎหมาย SPE จะสามารถลดความแตกต่างของกฎหมาย
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ภายในของรัฐสมาชิกได้ เยอรมนีจึงต้องปฏิรูปกฎหมายบริษัท GmbH เพื่อรองรับ SPE ที่จะออกมา
ใช้บังคับในอนาคต86 ในระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีไม่ได้กาหนดจานวนผู้ถือหุ้นขั้น
สูงสุดไว้อย่างระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส ทาให้บริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีมี
ผู้ถือหุ้นจานวนมากเท่าใดก็ได้
3.1.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของเยอรมนี
บริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ และการเงินที่มีลักษณะเป็น
ของตนเอง ดังนี้
3.13.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ในระบบกฎหมายบริษัทเยอรมนีไม่ว่า GmbH หรือ Mini GmbH จะตั้งขึ้นและคง
อยู่ด้วยจานวนผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ได้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชนจากัด
ของเยอรมนีมีลักษณะคล้ายกับบริษัทเอกชนจากัดในประเทศต้นแบบอื่น ๆ คือ มีจานวนผู้ถือหุ้นเพียง
เล็กน้อยและเป็นคนใกล้ชิดกัน ฉะนั้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น ของ GmbH จึงมีลักษณะไม่สลับซับซ้อน
การติดต่อสื่อสารภายในเป็นไปแบบไม่มีแบบพิธี87
3.1.3.2 โครงสร้างการจัดการ
ในระบบกฎหมายเยอรมันแบ่งโครงสร้างการจัดการออกเป็นสองส่วน คือ ผู้มีอานาจ
จัดการ และผู้มีอานาจครอบงาการจัดการ แยกพิจารณาดังนี้
1) ผู้ มี อ านาจจั ด การ หมายถึ ง ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท
(Control) บริ ษั ท จ ากั ด ในเยอรมั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บริ ษั ท ขนาดเล็ ก และขนาดกลางมี โ ครงสร้ า งไม่
สลับซับซ้อน บริษัทชนิดนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างบริษัทร่วมหุ้นกับห้างหุ้นส่วนจากัด 88 โครงสร้างการ
จัดการของบริษัทจากัด ของเยอรมันแบ่งออกเป็นสองส่วนเช่นเดียวกับบริษัท เอกชนจากัดในประเทศ
อื่น บริษัทชนิดนี้จะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และจะมีกรรมการ
อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) มีอานาจและหน้าที่จัดการบริษัท
อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีคณะกรรมการกากับ (Supervisory Board) ด้วยก็ได้ หากบริษัทมีกรรมการ
สองชุ ด คื อ กรรมการจั ด การและกรรมการก ากั บ โครงสร้ า งของกรรมการก็ จ ะมี ส องชั้ น
(Two-Tier Board) ใน ค.ศ. 1976 เยอรมนีได้ตรากฎหมาย Codetermination Act of 1976
กาหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2,000 คน ขึ้นไปต้องให้ลูกจ้างเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
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กากับ สมาพันแรงงานมักจะกดดันให้ลูกจ้างเป็นกรรมการในสัดส่วนร้อยละห้าสิบ กฎหมายนี้ใช้บังคับ
ถึงบริษัทหุ้น บริษัทจากัด และห้างหุ้นส่วนจากัด89
ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท จ ากั ด ที่ มี ลู ก จ้ า งเกิ น 500 คน ต้ อ งมี ก รรมการก ากั บ
(Supervisory Committee) ในกรณีนี้โครงสร้างการจัดการบริษัทประกอบด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรกมารจั ดการ และกรรมการกากับบริษัทจากัดมีกรรมการกากับ การออกเสี ยงลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของบริษัทมักจะไม่สามารถกาหนดทิศทางการจัดการบริษัทไปในทิศทางที่ตน
ต้องการได้อย่ างอิส ระ 90 ระบบกรรมการบริษัทขนาดใหญ่ในเยอรมันเป็นระบบกรรมการสองชั้น
(Two-Tier-Board Systems) ประกอบด้วยคณะกรรมการกากับ (Supervisory Board of
Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Management Board of Committee) โดยกรรมการ
กากับจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริหาร กรรมการกากับจะมีฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการด้วย ขณะที่สกุล
กฎหมายบริษัทแองโกล-อเมริกัน (Anglo-American Legal Family) เป็นระบบกรรมการชั้นเดียว
(One-Tier-Board system)91
2) ผู้มีอานาจครอบงากิจการ การครอบงากิจการ (Mandatory) เป็นวิธีการ
ก ากั บ และตรวจสอบการกระท าของฝ่ า ยจั ด การ อ านาจครอบง ากิ จ การตกเป็ น ของผู้ ถื อ หุ้ น
การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะกระทาผ่านการลงมติของผู้ถือหุ้น แต่ด้วยที่บริษัทเอกชนจากัดมีโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในไม่สลับซับซ้อนและไม่ต้องการแบบพิธี กฎหมายบริษัทจึงมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่
ยุ่งยาก กฎหมาย GmbH มาตรา 48 (1) บัญญัติว่าการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นให้กระทาในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่มาตรา 48 (2) ให้อานาจผู้ถือหุ้นกาหนดวิธีการลงมติเป็นอย่างอื่นได้ คือ การลงมติทาง
เอกสาร (Resolution or to Voting in Writing) หรือการลงมติด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอ
นิคส์ ตัวอย่างเช่น การประชุม ผ่ านเครือข่ายอินเตอร์เ น็ต (Virtual Shareholder Meeting)
การประชุมหรือการลงมติทางโทรศัพท์ (Telephone Conferences or Voting) หรือการลงมติผ่าน
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email Voting) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากทุนจดทะเบียนของบริษัท GmbH
ลดลงถึงกึ่งหนึ่ง กรรมกาจะต้องมีหนังสื อเรียกประชุมผู้ถือหุ้ น แต่กรณีนี้ไม่นาไปใช้กับ บริษัท UG
เพราะบริษัท UG มีทุนจดทะเบียนเพียงหนึ่งยูโร92
3.1.3.3 โครงสร้างการเงินและบัญชี
โครงสร้างการเงินและบัญชีของบริษัทเอกชนมีอยู่อย่างไรแยกพิจารณาดังนี้
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1) โครงสร้างการเงิน (Financial structure) โครงสร้างการเงินของบริษัท
เอกชนจากัด ในที่นี้หมายถึงโครงสร้างทุนจดทะเบียน
(1) ทุนจดทะเบียน (Registered capital) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ทุนเรือนหุ้น (Share capital) เยอรมนีแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทจากัดครั้งล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 2008
กฎหมายกาหนดว่าบริษัทบริษัทเอกชนจากัด (GmbH) จะต้องมีทุนเรือนหุ้น ขั้นต่า 25,000 ยูโร
และในวันจดทะเบียนมูลค่าหุ้นขั้นต่าจะต้องชาระไม่น้อยกว่า 5,000 ยูโร (เดิม 12,500 ยูโร) แต่หาก
เป็นบริษัทเอกชนขนาดจิ๋ว (UG) มีสิทธิจดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ยูโร ในระบบกฎหมาย
บริษัทเยอรมนีมีความเคร่งครัดในการลงหุ้นด้วยทรัพย์สิน (In kind contribution) เพราะจะต้องตี
ราคาทรัพย์สินให้เท่ากับมูลค่าหุ้น หากตีราทรัพย์สินไม่ตรงกับมูลค่าหุ้น และหากบริษัทมีหนี้สินล้นพ้น
ตัวผู้ถือหุ้นที่ลงหุ้นด้วยทรัพย์สินจะมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชาระเงินค่าหุ้นในส่วนที่ขาดไป 93 เป็นที่
สังเกตว่ากฎหมายของเยอรมันบัญญัติเกี่ยวกับการออกหุ้นของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวชัดเจนกว่า
กฎหมายบริษัทของอังกฤษที่ไม่มีบทบัญญัติใดกาหนดว่าบริษัทต้องออกหุ้ นกี่หุ้น เพราะกฎหมาย
เยอรมนีกาหนดว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวให้ออกหุ้นได้เพียงหนึ่งหุ้นมีมูลค่าเท่ากับทุนเรือนหุ้น
(2) การเงิน กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด กาหนดว่าหุ้ นของ GmbH
แบ่งออกเป็นหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้นละ 100 ยูโร ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีสิทธิออกหุ้น
โดยไม่กาหนดมูลค่า บริษัท GmbH ไม่ต้องออกใบหุ้น แต่กรรมการต้องยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นต่อนาย
ทะเบี ยน ผู้ ที่มีร ายชื่อในบัญชีผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงถือว่าเป็นผู้ ถือหุ้น ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในระบบ
กฎหมายบริษัทของเยอรมันบริษัทเอกชน (GmbH) มีสิทธิออกหุ้นกู้ (Bonds) ขายในตลาดทุนเฉพาะ
ซึ่งเป็นตลาดทุนของ SMEs94 ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัท GmbH ในปี ค.ศ. 2008 เยอรมนี ได้มีการ
นาเอาระบบทุนจดทะเบียนอนุญาต (Authorized capital) มาใช้ โดยมาตรา 55 กาหนดไว้ว่าภายใต้
ข้อบังคับของบริษัทกรรมการผู้จัดการมีสิทธิออกหุ้นจากทุนจดทะเบียนอนุญาตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ทุนจดทะเบียนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องออกหุ้นภายใน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หรือนับแต่วันจดทะเบียนข้องบังคับ (Authorized Issue) ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Does not require shareholder resolution) การนาระบบ Authorized Capital
มาใช้ ท าให้ ทุ น จดทะเบี ย นขั้ น ต่ ามี ค วามยื ด หยุ่ น และท าให้ เ กิ ด ความสะดวกในการบริ ห ารทุ น
จดทะเบียน แต่ในทางปฏิบัติจะนากฎหมายบริษัทมหาชนซึ่งมีความยืดหยุ่นมาใช้กับบริษัทเอกชน95
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Hamburg Chamber of Commerce, Limited Liability Company and
Entrepreneurial Limited Company, Retrieve February 5, 2013, from
http://hk24.de/en/starttup/point-single_contract/recent/348046/limited
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Micheal Beunskens and Urich Noach, “The Reform of German Private
Limited Company: Is the GmbH Ready for the 21st Century?,” German Law Journal
9, 9 (September 2008): 1075-1077.
95
Christian Tonys and Macro Eicmann, Modernising Companies Act,
Retrieved November 15, 2015 from http://www.lfr.com
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บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นคนเดียวจะมีการออกหุ้นเพียงหนึ่งหุ้นแต่
ผู้ถือหุ้นจะต้องชาระค่าหุ้นด้วยเงินอย่างน้อยร้อยละห้าสิบ หรือต้องชาระเต็มจานวนถ้าชาระค่าหุ้น
ด้วยทรัพย์สินอย่างอื่น เงินค่าหุ้นที่ยังชาระไม่ครบผู้ถือหุ้นต้องจัดหาหลักประกันสาหรับเงินค่าหุ้นที่ยัง
ขาดอยู่นั้นตามมาตรา 7 (2) แต่ถ้าหลังจากที่จดทะเบียนบริษัทแล้วสามปี จานวนหุ้นตกเป็นสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว หรือหุ้นตกเป็นของผู้ถือหุ้นและของบริษัทฝ่ายละครึ่ง ผู้ ถือหุ้นจะต้องชาระค่า
หุ้ น ที่ยั งค้ างช าระนั้ น ภายในสามเดื อนนับ แต่ วัน ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าว หากไม่ป ฏิบั ติต าม
บทบัญญัติดังกล่าว ก็จะต้องเลิกบริษัท อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกฎหมายกาหนดว่า ในกรณีที่บริษัท
จัดตั้งโดยมีผู้ถือหุ้นคนเดียว ผู้ถือหุ้นไม่จาเป็นจะต้องจัด หาหลักประกันสาหรับทุนเรือนหุ้นที่ชาระไม่
ครบ (ถ้าผู้ถือหุ้นไม่เลือกที่จะชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น) 96 ในวันจดทะเบียนจะต้องแสดงบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อมกับเอกสารการจดทะเบียน97 แต่การจัดตั้งบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนเดียวจะต้องมีทุนเรือนหุ้น
ขั้นต่า 25,000 ยูโร เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนแต่ออกหุ้นได้เพียงหนึ่งหุ้น
เท่ากับ ทุน เรื อนหุ้ น 98 ขณะนี้ EU อยู่ ในระหว่างยกร่างกฎหมายบริษั ทต้นแบบยุโ รป (European
Model Company Act: EMCA) มาตรา 8 ของ EMCA บัญญัติว่าหุ้นของบริษัทจะกาหนดมูลค่าขั้น
ต่าหรือไม่กาหนดมูลค่าขั้นต่าก็ได้ ในกรณีที่กาหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่า หุ้นแต่ละประเภทต้องมีมูลค่าหุ้น
ละเท่า ๆ กัน ฉะนั้น จึงมีแนวโน้มว่าในอนาคตเยอรมนีอาจแก้กฎหมายให้บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยไม่
กาหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่า (No-Par Value) เดินตามแนวทางของ EMCA
2) บัญชี กฎหมายเยอรมันกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับบริษัทจากัดขนาดเล็ก
และขนาดกลางไว้เช่นเดียวกับอังกฤษ บริษัทจากัดในเยอรมัน จะต้องจัดทาบัญชีและเก็บรักษาไว้ สิบปี
และทุกสิ้นรอบปีการเงินบริษัทต้องจัดทาบัญชีสินค้าคงคลังและงบการเงินเป็นภาษาเยอรมันและสกุล
เงินยูโรยื่นต่อสานักงานตรวจภาษี (Tax Authorities)99 บริษัทเอกชนที่มิใช่บริษัทขนาดเล็ก จะต้องมี
ผู้สอบบัญชี และหากเป็นกลุ่มบริษัทก็จะต้องมีผู้สอบบัญชีกลุ่มบริษัท (Audited Group Account)100
3.1.3.4 เปรียบเทียบโครงสร้างและระบบภาษีของ GmbH กับ UG
ในหัวข้อนี้เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของ GmbH กับ UG ว่ามีอย่างไร ดังนี้
1) เปรียบเทียบโครงสร้างและภาระภาษี GmbH และ UG เป็นบริษัทเอกชน
จากัด แต่มีโครงสร้างแตกต่างกันบางประการ ดังที่แสดงไว้ในตารารางในหน้าถัดไป
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Klaus J. Müller, The GmbH – A Guide to the German Limited Liability
Company (Munic: München Beck, 2009), p. 271.
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Federal Ministry of Economics and Technology, Limited Liability Company
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ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบ GmbH กับ UG
รูปแบบ

โครงสร้างผู้
ถือหุ้น

โครงสร้างวิธีการ
จัดการ

GmbH

1 คนขึ้นไป

UG

1 คนขึ้นไป

กรรมการ 1 คน
ขึ้นไป
กรรมการ 1 คน
ขึ้นไป

โครงสร้าง
การเงิน
(ทุนจดทะเบียน)
25,000 ยูโร

การจากัด
สิทธิ
การโอนหุ้น

ระบบภาษี
เงินได้

4

CIT

1 ยูโร แต่ตอ้ งสะสมทุน
ให้ถึง 25,000 ยูโร

4

CIT

ข้อมูลในตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าระบบโครงสร้างและระบบภาษีเงินได้
ของ GmbH และ UG มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่การจัดตั้ง UG สามารรถเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน
1 ยูโร แต่ต้องสะสมกาไรจนกว่าจะถึงจานวนทุนจดทะเบียนขั้นต่าตามกฎหมาย จานวน 25,000 ยูโร
แต่ไม่พบว่ากฎหมายบังคับว่าบริษัทจะต้องสะสมให้ทุนครบจานวนทุนขั้นต่าเมื่อใด ในระหว่างสะสม
ทุนขั้นต่า กฎหมายห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น แต่สามารถนากาไรไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ เหตุผล
ที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล เพราะต้องการเร่ง รัดให้บริษัทสะสมทุนจดทะเบียนขั้นต่าให้
ครบตามที่กฎหมายกาหนด สาหรับระบบภาษีเงินได้ของบริษัทเอกชน ใช้ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
(CIT) บริษัทเอกชนทั้งประเภท แต่ GmbH และ UG ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล GmbH มีระบบ
การเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เคร่งครัดกว่า UG เพราะ GmbH ต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลหาก
บริษัทเอกชนจากัดนั้น มีเงินได้เกิน 9,680,000 ยูโร มีมูลค่าสินทรัพย์ 4,840,000 ยูโร และมีลูกจ้าง
เกิน 50 คน101
3.1.3.5 เปรียบเทียบปัจจัยดึงดูดผู้ประกอบการให้จัดตั้ง GmbH กับ UG
ในหั ว ข้อนี้ จ ะวิเคราะห์ ว่ามีปัจจัยที่ ดึงดู ดให้ ผู้ ประกอบการจัดตั้งธุรกิจในรูป ของ
GmbH หรือ UG จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบธุรกิจในการ
เลื อกรู ป แบบบริ ษัท ประกอบด้ว ยปัจจั ยด้านความเป็นนิติ บุคคลแยกต่างหาก ความรับผิ ดจากั ด
โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการเงิน (ทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้) การจัดตั้งทาได้ง่ายและ
ภาระภาษีเงินได้ GmbH และ UG มีปัจจัยที่ดึงดูดแตกต่างกันดังที่ได้แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบใน
หน้าถัดไป
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Albert Over, SMEs Promotion and Development in Germany (New Delhi:
Deutsche Gesellschaft Fur International Zusammernarbeit, 2013), pp. 10-11.
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ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบปัจจัยดึงดูดให้จัดตั้ง GmbH กับ UG
รูปแบบ

นิติบุคคล

ความรับ
ผิดจากัด

GmbH
UG

4
4

4
4

ผู้ถือหุ้นขัน้ การจัดการ
ต่า 1 คน
ยืดหยุน่
4
4

4
4

ทุนจด
ทะเบียน
ขั้นต่า
1 ยูโร
4
4

เครื่องมือ
ระดมทุน
จาก
ภายนอก
4
4

กระบวนการ
จัดตั้งง่าย
4
4

ข้อมูลในตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่า GmbH มีปัจจัยดึงดูด 5 ข้อ (4) มีปัจจัยที่ไม่
ดึงดูด 2 ข้อ (4) UG มีปัจจัยดึงดูด 6 ข้อ (4) มีปัจจัยที่ไม่ดึงดูด 1 ข้อ (5) แต่ปัจจัยที่ไม่ดึงดูด
แตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านทุนจดทะเบียนขั้นต่า 1 ยูโร จะดึงดูดให้ผู้ประกอบธุรกิจก่อตั้ง UG แต่ UG
ไม่มีปัจจัยดึงดูดด้านเครื่องมือระดมทุนจากภายนอก แต่น้าหนักที่จะทาให้มีผู้ประกอบการรายย่อย
จัดตั้ง UG มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าการจัดตั้ง GmbH เพราะใช้ทุนจดทะเบียนสูง
เป็นที่สังเกตว่าระบบกฎหมายบริษัทเยอรมนีกาหนดให้บริษัทเอกชนจากัดเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล ย่อมทาให้มีภาระภาษีซ้อนสาหรับผู้ถือหุ้น เพราะต้องเสียภาษีสองต่อในเงินจานวน
เดียวกัน ทาให้รายได้ของผู้ถือหุ้นลดลง ฉะนั้น ปัจจัยด้านภาษีจึงมีแรงดึงดูดสูงจากผู้ลงทุนสูงเพราะ
ทาให้ผู้ลงทุนในบริษัทมีรายได้สูงขึ้ น บริษัท S Corporations หรือ LLCs สหรัฐที่เข้าไปประกอบการ
ในยุ โรป เช่น เยอรมนี อังกฤษ เป็นต้น มักจะอ้างสิ ทธิทางภาษีบนหลั กถิ่นที่อยู่ของบริษัทภายใต้
อนุสัญญาภาษีซ้อน (Tax Treaty) เพื่อต้องการที่จะเสียภาษีชั้น เดียวตามระบบภาษีเจ้าของกิจการ
(Pass-Through Enty Tax: PTE) ในสหรัฐ แต่ศาลท้องถิ่นในยุโรปตัดสินให้เสียภาษีตามหลักแหล่ ง
เงินได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2013 German Federal Fiscal Court (ศาลภาษี
เยอรมนี) ได้ตัดสินให้ S corporation ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐและมีแหล่งรายได้จากเงินปันผลใน
เยอรมนี แต่ถือหุ้นเกินร้อยละสิบของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทที่จดทะเบียนในเยอรมนี ต้องเสีย
ภาษีเงินได้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละห้าสิบตามกฎหมายเยอรมนี102
3.1.3.6 การจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด
การจัดตั้งบริษัท ในเยอรมนีค่อนข้างมีขั้นตอนที่ยุ่ งยากเมื่อเปรียบเทียบกับการจด
ทะเบียนบริษัทในอังกฤษ เพราะการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเยอรมนีประกอบด้วยหลายขั้นตอน
เริ่มต้นด้วยการจองชื่อบริษัทและการเสนอวัตถุประสงค์ให้การยื่นขอจดทะเบียนการเปิดบัญชีเงินฝาก
เพื่อรั บ ช าระเงิน ค่าหุ้ น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและกรรมการผู้ จัดการ การประกาศโฆษณา
การจดทะเบียนในหนังสือพิมพ์และในหนังสือราชกิจจานุเบกษาอิเล็คทรอนิคส์ นายทะเบียนแจ้งผล
ของการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ไปยัง โนตารีพับ หลังจากนั้นกรรมการบริษัทต้องยื่นเอกสารรายการ
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จดทะเบียนพาณิชย์ต่อเทศบาลที่บริษัทตั้งสานักงานใหญ่ 103 การจดทะเบียนจะเสร็จสิ้นจะใช้เวลา
ประมาณเจ็ดวันและกว่าจะสามารถดาเนินกิจการได้ต้องหลังจากจดทะเบียนแล้วสองถึงสามวันรวม
เวลาทั้งหมดประมาณหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง104 การจัดตั้งบริษัทในเยอรมนีมีขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
1) วิธีการจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด บริษัทเอกชนจากัดสามารถจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบกิ จ การที่แ สวงหากาไรหรื อไม่แ สวงหากาไรก็ไ ด้ การตั้ งบริษั ทเพื่ อประกอบกิ จการที่ไ ม่
แสวงหากาไรบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวย่อมเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะบริษัทเป็นนิติบุคคลแยก
ต่างหากจากผู้ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด อย่างไรก็ตาม บริษัทเอกชนจากัดที่เป็นบริษัท
ทางพาณิชย์ กฎหมายบริษัท GmbH มาตรา 13 ถือว่าเป็นพ่อค้า (Merchant) ตามประมวลกฎหมาย
พาณิชย์105
2) ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท (Incorporator) ในระบบกฎหมายบริ ษั ท เยอรมั น
ผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นผู้ริเริ่มและช่วยจัดตั้งบริษัท (Promotor) ตลอดถึงการเรียกให้ผู้จองชื่อซื้อหุ้นชาระ
ค่าหุ้นเป็นครั้งแรก ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ เพราะคาว่า “บุคคล”
ในกฎหมายบริ ษั ท หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล 106 สั ญ ญาที่ ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ท าก่ อ น
จดทะเบียนตั้งบริษัทผูกพันบริษั ทแม้มิใช่เป็นการกระทาของผู้แทนนิติบุคคล แต่ต้องเป็นสัญญาที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น ในกรณีนี้ศาลฎีกาของเยอรมนีนาหลักกฎหมายตัวแทน
มาใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการเป็นตัวแทนของบริษัท107
3) ข้อบังคับของบริษัท ในระบบกฎหมายบริษัทเยอรมนี การตั้งบริษัทไม่ต้อง
มี ห นั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แต่ ต้ อ งมี ข้ อ บั ง คั บ เรี ย กในภาษาเยอรมั น ว่ า “Gessellschaftsertrag”
แปลว่าสัญญาบริษัท (Company Agreement) ข้อบังคับของบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวก็เรียกว่าสัญญา
บริษัทเช่นกัน แม้ดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ยากก็ตาม แต่ก็อาจพอแปลได้เช่นนั้นหากหมายถึงข้อตกลง
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ระหว่างบริษัทกับกรรมการเกี่ยวกับการจัดการบริษัท 108 ข้อบังคับมีสภาพเป็นตราสารจัดโครงสร้าง
ของบริษัทเอกชนจากัด (Constitution) ซึ่งจะมีสาระประกอบด้วย ชื่อบริษัท (The Company's
Name) ที่ตั้งสานักงานของบริษัท (Its registered seat) จานวนทุนเรือนหุ้น (The amount of its
Share Capital) และจานวนกรรมการ (The Number of Members of Its Board of
Management) แต่ ห ากเป็ น บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ขนาดใหญ่ ก็ ต้ อ งระบุ ค ณะกรรมการก ากั บ
(Supervisory Board) การที่เยอรมนีมีข้อบังคับเป็นตราสารโครงสร้างแต่ไม่มีหนังสือบริคณห์สนธิทา
ให้เกิดระบบตราสารโครงสร้างเดี่ยว (Single Constitution) Companies Act 2006 ของอังกฤษ
มาตรา 17 ก็กาหนดให้เฉพาะข้อบังคับเท่านั้นเป็นตราสารจัดโครงสร้างบริษัท กล่าวได้ว่าปัจจุบันหลั ก
กฎหมายบริษัทเรื่องตราสารจัดโครงสร้างของบริษัทของอังกฤษเหลือเพียงฉบับเดียวเช่นเดียวกับ
เยอรมนี เมื่ อ แนวคิ ด นี้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จึ ง เป็ น ผลให้ ห ลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ ตราสารจั ด
โครงสร้างของบริษัทของกฎหมายอังกฤษกับเยอรมนีบรรจบกัน109
3.1.4 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวของเยอรมนี
บริ ษัทผู้ ถือหุ้ น คนเดีย ว (Einmanngesellchaft) แต่เดิ ม เกิด ขึ้นจากจานวนหุ้ นทั้ง หมดใน
บริษัทตกเป็นกรรมสิทธิ์และถือโดยผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว หรือมิฉะนั้นก็เกิดจากการจัดตั้งบริษัทด้วย
การสร้างผู้ถือหุ้นเทียม แต่ด้วยเหตุที่ศาลไม่บังคับใช้กฎหมายให้เลิกหรือปรับโครงสร้ างบริษัทเมื่อ
บริษัทมีผู้ถือหุ้นเหลือเพียงคนเดียวและศาลก็ไม่ได้พิพากษาว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเทียมเป็นบริษัทที่
จัดตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น จึงทาให้ตั้งแต่ ค.ศ. 1900 เป็นต้นมามีบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว
ในทางความเป็นจริงเกิดขึ้นในเยอรมนีอย่างแพร่ห ลาย โดยเฉพาะในช่วง ค.ศ. 1905 ในเบอร์ลิ น
บริษัทธุรกิจครอบครัว มักเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980
จึงมีกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดผู้ถือหุ้นคนเดียว และต่อมาเยอรมนีได้แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ
EEC Company Law Directive No. 12 ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 1989 110 ก่อนที่จะมีการแก้ไข
กฎหมายให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ กฎหมาย GmbH บัญญัติว่าถ้าจานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทลด
เหลื อน้อยกว่าสองคนจะต้องเลิ กบริษัทหรือมิฉะนั้นก็จะต้องปรับโครงสร้างบริษัท อย่างไรก็ตาม
ไม่ปรากฏว่า ศาลเยอรมนีพิพากษาให้บริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นเหลือเพียงคนเดียวต้องเลิกและชาระบัญชี
แสดงว่าศาลเยอรมนีรับรองให้มีบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวโดยปริยาย และเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบริษัท ผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริง 111 ในปี ค.ศ. 1980
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เยอรมนี แก้ไขกฎหมายบริ ษัทเอกชนจากัด (GmbH) อนุญาตให้ บุคคลคนเดียวจดทะเบียนจัดตั้ ง
บริษัท112
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีบัญญัติหลักเกณฑ์เฉพาะบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวไว้
ดังนี้
3.1.4.1 การจัดตั้ง
การเริ่มก่อตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว กฎหมาย GmbH มาตรา 1 บัญญัติว่า
“ภายใต้กฎหมายนี้ บริษัทจากัดความรับผิดอาจจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนก็ได้” และมาตรา 2 ของ AG บัญญัติว่า “บุคคลคนเดียวหรือหลายคนจะจัดทา
ข้อบังคับเพื่อจัดตั้งบริษัทก็ได้” จากบทบัญญัติกฎหมายบริษัททั้งสองฉบับจะเห็นได้ว่าบุคคลคนเดียวมี
สิ ท ธิ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด อย่ า งไรก็ ต ามมาตรา 7 ก าหนดว่ า
ผู้ถือหุ้นคนเดียวจะต้องชาระค่าหุ้นก่อนที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดความรับผิดตามที่กฎหมาย
กาหนด ผู้ก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ในการก่อตั้งบริษัทย่อม
มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพียงคนเดียว ในกรณีนี้ย่อมออกเพียงหุ้นเดียวซึ่งมีมูลค่าเท่ากับสิ่งที่นามาลงหุ้น 113
อย่างไรก็ตามมาตรา 7 กาหนดว่าผู้ถือหุ้นคนเดียวจะต้องชาระค่าหุ้นก่อนที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จากัดความรับผิดตามที่กฎหมายกาหนด114
3.1.4.2 วิธีการจัดการ
1) วิธีการจัดการ บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวก็ต้องมีข้อบังคับเช่นเดียวกับบริษัท
ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น หลายคน ข้ อ บั ง คั บ เป็ น ตราสารการจั ด โครงสร้ า งวิ ธี ก ารจั ด การบริ ษั ท ซึ่ ง มาตรา 6
ของกฎหมาย GmbH กาหนดว่า GmbH ต้องมีกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) หนึ่งคนขึ้น
ไปจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภายนอกก็ได้ตามที่ข้อบังคับกาหนด กรรมการผู้จัดการมีความสามารถจะ
เข้าทาธุรกรรมโดยไม่จากัด จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าผู้ถือหุ้นคนเดียวจะจัดการบริษัทด้วย
ตนเอง หรือจะมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการก็ได้
2) วิ ธี ก ารครอบง ากิ จ การ โดยหลั ก การแล้ ว เป็ น อ านาจของผู้ ถื อ หุ้ น
ได้แก่อานาจแต่งตั้งหรือถอนกรรมการ และอานาจในการไต่ถามถึงกิจการ ซึ่งกฎหมายกาหนดหน้าที่
ของกรรมการผู้จัดการไว้ว่าจะต้องรายงานกิจการให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า และจะต้องยินยอมให้
ผู้ถือหุ้นตรวจสอบสมุดบัญชีของบริษัท เว้นแต่สภาวะแวดล้อมเฉพาะ เช่น ผู้ถือหุ้นจะใช้ข้อมูลไป
ในทางที่จะเกิดความเสียหายแก่บริษัท กรรมการผู้จัดการก็ไม่มีหน้าที่ต้องอนุญาตดังกล่าว
กฎหมายของเยอรมันมิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
ต้องจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ แต่มาตรา 48 ของกฎหมายบริษัทจากัดความรับผิดกาหนดว่า
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การลงมติของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวต้องทาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นโดยไม่
ชักช้า
3.1.4.3 การเงิน
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นคนเดียวจะมีการออกหุ้นเพียงหนึ่งหุ้น กฎหมายบริษัท
ก่อนปี ค.ศ.2008 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นจะต้องชาระค่าหุ้นด้วยเงินอย่างน้อยร้อยละห้าสิบ หรือต้อ งชาระ
เต็ม จ านวน ถ้ าช าระค่า หุ้ น ด้ ว ยทรัพ ย์สิ นอย่างอื่น เงิ นค่ าหุ้ น ที่ยั งช าระไม่ ครบผู้ ถื อหุ้ นต้อ งจั ดหา
หลักประกันสาหรับเงินค่าหุ้นที่ยังขาดอยู่นั้นตามมาตรา 7 (2) แต่ถ้าหลังจากที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว
สามปี จานวนหุ้นตกเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว หรือหุ้นตกเป็นของผู้ถือหุ้นและของบริษัทฝ่าย
ละครึ่ง ผู้ถือหุ้นจะต้องชาระค่าหุ้นที่ยังค้างชาระนั้นภายในสามเดือ นนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ก็จะต้องเลิกบริษัท อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกฎหมาย
กาหนดว่า ในกรณีที่บริษัทจัดตั้งโดยมีผู้ถื อหุ้นคนเดียว ผู้ถือหุ้นไม่จาเป็นจะต้องจัดหาหลักประกัน
สาหรับทุนเรือนหุ้นที่ชาระไม่ครบ (ถ้าผู้ถือหุ้นไม่เลือกที่จะชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น) 115 แต่ระเบียบ
การจดทะเบียนบริษัทกาหนดว่าในวันจดทะเบียนจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมกับเอกสาร
การจดทะเบียน116 บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจะเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ยูโร ก็ได้ แต่ต้องสะสมทุน
เรือนหุ้นให้ครบทุนจดทะเบียนขั้นต่า จานวน 25,000 ยูโร เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้น
หลายคนแต่ออกหุ้นได้เพียงหนึ่งหุ้นเท่ากับทุนเรือนหุ้น และโดยที่กฎหมาย GmbH ได้บัญญัติรับรอง
หลัก Authorized Capital ดังนั้น การชาระค่าหุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวก็อยู่ภายใต้หลักดังกล่าว
เช่นกัน117
3.1.4.4 ระบบภาษีเงินได้ที่เก็บจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนจากัดในเยอรมนี
ระบบภาษีนิ ติบุ ค คลทางธุรกิ จของต่ างประเทศในระบบกฎหมายเยอรมนีตั้ งแต่
ค.ศ. 1930 เป็นต้นมาใช้หลักแหล่งจดทะเบียนว่านิติบุคคลนั้นรับผิดเสียภาษีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่ง
เรียกในภาษาเยอรมันว่า Reichsfinanzhof ซึ่งเป็นหลักที่ศาลภาษีได้สร้างขึ้น แต่นาหลักนี้มีผลในทาง
ทฤษฎียิ่งกว่าทางปฏิบัติ เพราะองค์กรธุรกิจบาประเภทไม่มีอยู่ ในระบบกฎหมายแพ่งและภาษีของ
เยอรมนี เช่น Trust ในระบบ Anglo-American เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่จะบ่งชี้ว่าองค์กร
นั้นเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในขอบข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่118
3.1.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
หลังจากที่ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป (ECJ) ตัดสินคดี Centros ทาให้ช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004
ถึง ค.ศ. 2008 ผู้ประกอบธุรกิจในเยอรมนีตั้งบริษัทเอกชนจากัดในอังกฤษ จานวน 48,022 ราย
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แล้วเข้าไปตั้งสถานประกอบธุรกิจในเยอรมนี ซึ่งตามกฎหมายถือว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทอังกฤษ
จึงเป็ นผลให้ เยอรมนีต้ องปฏิรู ปกฎหมายบริษัท เพื่อดึงนักลงทุนให้ เข้ามาจัดตั้งบริษัทในเยอรมนี
โดยลดทุนจดทะเบียนขั้นต่าและลดขั้นตอนการจัดตั้ง GmbH และได้ออกแบบบริษัท เอกชนจากัด
ขนาดจิ๋วหรือบริษัทผู้ประกอบการ (UG) ที่มีทุนจดทะเบียน 1 ยูโร ตามแบบอย่างบริษัทเอกชนขนาด
จิ๋วของอังกฤษที่มีทุนจดทะเบียน 1 ปอนด์ โดยบังคับใช้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดฉบับแก้ไขปรับ
ปรุงในปี ค.ศ. 2008 ผลปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจเยอรมนีเข้าไปจดทะเบียนบริษัทในอังกฤษลดลง
แต่การจดทะเบียน UG ในเยอรมนีมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยระหว่าง ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012
มีผู้จดทะเบียนจัดตั้ง UG กว่า 70,000 ราย ทั้งนี้ เพราะการเข้าถึงรูปแบบ UG ทาได้ง่ายไม่ต่างไปจาก
การจดทะเบียนบริษัทเอกชนในอังกฤษผลจากการที่มีการแก้ไขกฎหมายบริษัททาให้กฎระเบียบมี
ความสะดวกแก่นักลงทุน ทาให้อัตราการจัดตั้งบริษัทในเยอรมนีเพิ่มขึ้น119
กล่ า วได้ ว่ า การปฏิ รู ป กฎหมายในปี ค.ศ. 2008 ท าให้ เ กิ ด ผลดี แ ก่เ ยอรมนี ส องประการ
ประการแรกมีการจดทะเบียนบริษัท GmbH และ UG ในอัตราที่ก้าวหน้า ประการที่สองกฎหมาย
สามารถดึงดูดผู้ ป ระกอบการนอกประเทศเข้ามาสู่ ระบบบริษัทเยอรมนี ผลทั้งสองประการทาให้
เยอรมนีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น120
นับตั้งแต่ที่เยอรมนีปฏิรูปกฎหมายในปี ค.ศ. 2008 จนถึงปี ค.ศ. 2013 มีอัตราการบริษัท
จดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่มขึ้นและลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในยุโรป ดังที่แสดงไว้ในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 3.3 อัตราการจดทะเบียนบริษัทและบริษัทที่ตั้งอยู่ระหว่าง ค.ศ. 2008 – 2013
ปี
2008
2009
2010
2011
2012
2013

จานวนบริษัทจดทะเบียนตั้งใหม่
203,000
216,000
288,000
195,000
170,000
155,000

จานวนบริษัทจดทะเบียนคงอยู่
3,357,000
3,352,000
3,340,000
3,309,000
3,686,000
3,230,000

แหล่งที่มา: Center for European Economic Research121
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จากจานวนบริษัทที่ตั้งอยู่ทั้งหมด ร้อยละ 99.6 เป็น SMEs มีรายได้ 6,096,000 พันล้านยูโร
และมีการจ้างงานกว่า 26.91 ล้านคน 122 สถิตินี้แสดงให้เห็นว่าบริษัท SMEs ในเยอรมันมีบทบาท
สาคัญในระบบเศรษฐกิจ ทาให้เยอรมนีเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
สรุปได้ว่าจากข้อมูลที่ได้ศึกษากฎหมายบริษัทเยอรมนีข้างต้นพอสรุปได้ว่าเยอรมนีบัญญัติ
กฎหมายบริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนแยกอกจากกันโดยบัญญัติอยู่ในรูปรัฐบั ญญัติ (Act) รูปแบบ
กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของเยอรมนี ยุ ค ในปั จ จุ บั น แบ่ ง บริ ษั ท ออกเป็ น สองประเภทใหญ่
คือ บริษัทมหาชนหรือบริษัทหุ้น (AG) และบริษัทเอกชน (GmbH) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา
เยอรมนีได้บังคับใช้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดขนาดจิ๋วหรือ UG บริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีเป็น
บริษัทระบบปิด และต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า โดย GmbH เป็นบริษัทเอกชนทั่วไป UG เป็นบริษัท
ผู้ประกอบการ ซึง่ มีลักษณะตามที่ปรากฏในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
รูปแบบ
GmbH
UG

บริษัทเอกชน
จากัด นิติบุคคล
4
4

ความรับผิด
จากัด
4
4

จานวนผู้ถือหุน้
1 คนขึ้นไป
1 คนขึ้นไป

จานวน
กรรมการ
1 คนขึ้นไป
1 คนขึ้นไป

ทุนจดทะเบียน
ขั้นต่า
25,000 ยูโร
1 ยูโร แต่ต้อง
สะสมกาไรให้
ทุนจดทะเบียน
ครบ25,000 ยูโร

3.2 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ในหัวข้อนี้จะศึกษารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสาธารณรัฐ ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
แบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้
3.2.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส
3.2.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส
3.2.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของฝรั่งเศส
3.2.4 รูปแบบบริษัทมหาชนแบบง่ายของฝรั่งเศส
3.2.5 รูปแบบบริษัทที่มผี ู้ถือหุ้นคนเดียวของฝรั่งเศส
3.2.6 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส
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3.2.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส
ระบบกฎหมายบริ ษัท ฝรั่ งเศสจัดอยู่ในสกุล กฎหมายบริษัทภาคพื้นยุโ รป และเป็นระบบ
กฎหมายบริ ษัท ที่ มีอิ ทธิ พ ลอี ก ระบบหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง มีอิ ท ธิพ ลในอเมริก าใต้ แ ละอั ฟริ ก า
เพราะประเทศในภูมิภาคดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากระบบประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส123
ฝรั่งเศสเรียกบริษัทว่า “Société” เพราะฝรั่งเศสมีแนวคิดว่าบริษัท เป็นสมาคมของบุคคล
เพื่อประกอบธุรกิจการค้า ดังนั้น “Société” จึงเป็นบริษัททางพาณิชย์ (Société Commerciale)124
ฝรั่งเศสมีบริษัทเป็นสามประเภท คือ บริษัทมหาชน (Société Anonyme: SA) บริษัทมหาชนแบบ
ง่าย (Société par Actions Simplifiée: SAS) และบริษัทเอกชนจากัด (Société à Responsabilité
Limitée: SARL)125
3.2.1.1 ความเป็นมาของระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส
ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนยุคใหม่ของฝรั่งเศสเริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเมื่อ
ฝรั่งเศสได้ตรากฎหมาย SARL ออกใช้บังคับในปี ค.ศ. 1925 กฎหมายฉบับนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
ของกฎหมาย GmbH ค.ศ. 1892 ของเยอรมนี และจากกฎหมาย Private Company Limited
ที่บัญญัติอยู่ใน Companies Act 1907 ของอังกฤษ ฝรั่งเศสรับเอาแนวคิดทุนจดทะเบียนขั้นต่ามา
จากเยอรมนี ดังนั้น SARL และรับเอาโครงสร้างผู้ถือหุ้นมาจากอังกฤษ โดยกาหนดว่า SARL ต้องมี
ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 50 คน126 ในปี ค.ศ. 2003 แก้ไขจานวนทุนจดทะเบียนจาก 7,500
ยูโร เป็น 1 ยูโร และในปี ค.ศ. 2004 แก้ไขจานวนผู้ถือหุ้นสูงสุด จากไม่เกิน จานวน 50 คน เป็นไม่
เกิน จานวน 100 คน และอนุญาตให้ออกหุ้นกู้เพื่อขายในตลาดเฉพาะ 127 ใน ค.ศ. 1994 ฝรั่งเศสได้
ตรากฎหมายบริษัท SAS ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจลูกผสมระหว่างบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากกฎหมาย SA และ SARL128 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย SAS หลาย
ครั้งระหว่าง ค.ศ. 1999 ถึง ค.ศ. 2014129
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3.2.1.2 การจัดแบ่งองค์กรธุรกิจออกเป็นสองกลุ่ม คือ สมาคมผู้ประกอบการส่วน
บุคคล (Société de Personnes: Personal Association) และสมาคมผู้ประกอบการร่วมทุน
(Société de Capitaux) ดังนี้
1) สมาคมผู้ประกอบการส่วนบุคคล (Société de Personnes: Personal
Association) เป็นวิสาหกิจที่พัฒนามาจากวิสาหกิจรายบุคคล แล้ วได้ตกลงเข้ากันก่อตั้งองค์กรธุรกิจ
เพื่อประกอบกิจการร่วมกันในรูปของห้างหุ้นส่วนสองประเภท คือ
(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Société en Nom Collectif)
(2) ห้างหุ้นส่วนจากัด (Société en Commandite)
2) สมาคมผู้ประกอบการร่วมทุน (Société de Capitaux) เกิดจากบุคคล
กลุ่มหนึ่งก่อตั้งองค์กรธุรกิจแล้วระดมทุนจากบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
(1) บริ ษั ท ซึ่ ง มี ผู้ ถื อ หุ้ น สองประเภท คื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ความรั บ ผิ ด จ ากั ด
ผู้ถือหุ้นความรับผิดไม่จากัด (Société en Commandite par Actions) ซึ่งมีรูปแบบเป็นองค์กร
ธุรกิจที่ผู้ลงทุนซึ่งมิได้ร่วมจัดการมีความรับผิดไม่จากัด
(2) บริษัทมหาชนจากัด (Société par Actions)
ฝรั่ งเศสตรากฎหมายบริษัทมหาชน ซึ่งมีลั กษณะเป็นบริษัทร่ว มทุน (JSC)
ในปี ค.ศ. 1867 โดยได้ รั บ แนวคิ ด มาจากกฎหมายบริ ษั ท มหาชนของอั ง กฤษ ค.ศ. 1862
ซึ่งเป็ น บริ ษั ท ร่ ว มทุน ในยุ คปฏิวัติอุ ตสาหกรรมที่ระดมทุน จากสาธารณชน แต่ บริษัท ร่ว มทุ นของ
ฝรั่งเศสสามารถเป็นบริษัทระบบปิดได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1925 ฝรั่งเศสได้ตรากฎหมายบริษัทเอกชน
ออกมาใช้บังคับ มีสภาพเป็นบริษัทปิดอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะกฎหมายห้ามมิให้โอนหุ้น ซึ่งแตกต่าง
จากระบบกฎหมายบริษัทเอกชนของเยอในระบบกฎหมายบริษัทฝรั่งเศสมี การแยกหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายบริษัทเอกชนอย่างชัดเจน เพราะมีหลักเกณฑ์เฉพาะบริษัทเอกชน
ไม่เหมือนกับเยอรมนีที่มีหลักเกณฑ์ บางประการของกฎหมายบริษัทเอกชนร่วมกับบริษัทมหาชน 130
ระบบบริษัทปิดของเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐ มีข้อบังคับกาหนดข้อจากัดในการโอนหุ้น ที่เคร่งครัด
น้อยกว่าระบบบริษัทปิดของฝรั่งเศส131
ตั้งแต่ ศตวรรษที่ ยี่สิ บ เป็ นต้น มา ฝรั่ง เศสได้แ ก้ไขปรับ ปรุง กฎหมายบริษั ท
หลายครั้งด้วยหลักการและเหตุผลที่แตกต่างกันไป เช่นในปี ค.ศ. 1966 ได้ ปฏิรูปกฎหมายบริษัท
มหาชนและบริ ษั ท เอกชนที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ เ คร่ ง ครั ด เพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ คร่ ง ครั ด มากเกิ น ไป
อีกทั้ง เกิดจากแรงขับ ดัน มาจากที่สนธิสัญญายุโ รปกาหนดให้ รัฐสมาชิกประชาคมยุโรปต้องแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายบริษัทภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายบริษัทของสหภาพยุโรป อีกทั้งรัฐสมาชิกตก
อยู่ภายใต้ สภาวะการแข่งขันในภูมิภาคอันเนื่องมาจากหลักการเสรีภาพการตั้งบริษัทในรัฐสมาชิก
ฝรั่ ง เศสจึ งต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บรั ฐ สมาชิ ก ได้ ในปี ค.ศ. 1994
ได้ตรากฎหมายบริษัทมหาชนแบบง่าย (SAS) ในปี ค.ศ. 2001 ได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทเอกชน
ให้สามารถจดทะเบียนด้วยทุนจานวนหนึ่งยูโร (เดิมต้องมีทุนจดทะเบียน 7,500 ยูโร) ในปี ค.ศ. 2004
130
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ให้บริษัทเอกชนจากัดมีสิทธิออกหุ้นกู้ (Bonds) และในปีเดียวกันฝรั่งเศสได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดโดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นขั้นสูงสุดของบริษัทเอกชนจากัดจากจานวนไม่
เกิน 50 คน เป็ นจ านวนไม่เกิน 100 คน ในปี ค.ศ. 2012 ได้ แก้ไขปรับปรุง หลักเกณฑ์ทางบัญชี
รายงานประจาปี และการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีของบริษัท เอกชนจากัด การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ในครั้งหลังเป็น ผลให้ กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศสมีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทเอกชน
ขนาดจิ๋ว (UG) ของเยอรมนี และใกล้เคียงกับบริษัทเอกชนจากัดขนาดเล็กของอังกฤษ132
กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด ค.ศ. 1867 มาตรา 23 บัญญัติว่าบริษัทจะ
สมบูรณ์ไม่ได้ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ถึงเจ็ดคน เหตุผลที่บัญญัติกฎหมายไว้เช่นนี้เพราะฝรั่งเศสได้รับแบบอย่าง
มาจากกฎหมายบริษัทมหาชนของอังกฤษ ค.ศ. 1862 ที่กาหนดให้บริษัทร่วมทุนต้องมีผู้ถือหุ้นอย่าง
น้อยเจ็ดคน การตรากฎหมายบริษัทร่วมทุนความรับผิดจากัดเป็นประโยชน์ต่อ SMEs ให้สามารถ
ก่อตั้งบริษทั มหาชนขนาดเล็ก แนวคิดบริษัทมหาชนขนาดเล็กได้นาไปสู่การตรากฎหมายบริษัทเอกชน
ความรับผิดจากัด (SARL) ในปี ค.ศ. 1925 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่บริษัทเอกชนในเวลา
นั้นก็ยังไม่ได้รับความนิยมหรือเข้ามามีบทบาทแทนที่บริษัทมหาชน ทั้งนี้ เพราะบริษัทมหาชนขนาด
เล็ กยั งไม่ส ามารถขายหุ้ น ในตลาดหลั กทรัพย์ได้ จึงทาให้ บริษัทมหาชนขนาดเล็ กไม่แตกต่างจาก
บริษัทเอกชนเพราะเป็นบริษัทระบบปิดเช่นกัน133
บริ ษัทมหาชนสามารถออกใบหุ้ นได้สองชนิด คือ ใบหุ้ นที่ออกโดยระบุชื่อ
ผู้ถือหุ้นและใบหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ ดังนั้น จึงทาให้มีผู้ถือหุ้นสองจาพวก คือ ผู้ถือหุ้นที่โอนหุ้นได้และ
ผู้ถือหุ้นที่โอนหุ้นไม่ได้ จึงทาให้บริษัทมหาชนมีลักษณะกึ่งบริษัทระบบปิด (Quasi-Close Company)
มาตรา 50 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถทาสัญญาในรูปของข้อบังคับบริษัทจากัดการโอนหุ้นได้ว่า
การโอนหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเรียก
เอกสารนี้ว่า “ข้อตกลง” (Clause d’arrement) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ใช้กับบริษัทครอบครัวที่ต้องการ
ปกป้ องมิใ ห้ บุ ค คลภายนอกเข้า มาถื อหุ้ นในบริ ษัท แนวคิ ดนี้ ทาให้ เ กิด ระบบบริษั ทมหาชนกึ่ งปิ ด
(Public Quasi-Close Company) ได้ก่อให้เกิดบริษัทเอกชนในอีกห้าห้าสิบแปดปีต่อมากฎหมาย
ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนโอนหุ้นให้บุคคลทั่วไปโดยเด็ดขาด มีสิทธิโอนให้เฉพาะคนใกล้ชิด134
3.2.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส
บริษัทเอกชนจากัด (SARL) มีวิวัฒนาการ แนวคิด และลักษณะอย่างไร แยกพิจารณา ดังนี้
3.2.2.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (SARL)
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาข้างต้นพบว่า ฝรั่งเศสตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดความ
รับผิด (SARL) ขึ้นใช้บังคับในปี ค.ศ. 1925 เทียบได้กับ GmbH 1892 ของเยอรมนี และ Private
Limited Company ขององอังกฤษ ค.ศ. 1907 (CA 1907) โดยกาหนดให้ SARL มีทุนจดทะเบียน
ขั้นต่าตามแบบอย่างเยอรมนี แต่กาหนดให้ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 50 คน
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ตามแบบอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศสตรากฎหมาย SARL เพื่อใช้กับธุรกิจครอบครัว (Family Business)
และต้องการให้เป็นบริษัทระบบปิด (Close Company) โดยกฎหมายกาหนดไว้ว่าห้ามมิให้โอนหุ้น
ให้แก่บุคคลทั่วไปยกเว้นโอนให้สมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด
3.2.2.2 แนวคิดของ SARL
กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ( SARL) คื อ กฎหมาย SARL
และประมวลกฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code) SARL เป็นบริษัทระบบปิด แต่บริษัทปิดของ
ฝรั่งเศสมีรูปแบบที่แตกต่างจากบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐ ในปัจจุบันสอง
ประการ ประการแรกบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศสมีการจากัดจานวนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน แต่
ไม่เกิน 100 คน ทาให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SARL คล้ายกับกับ S Corporation ในระบบกฎหมาย
บริษัทสหรัฐ ในอดีต แต่ในปัจจุบั นกฎหมายบริษัทของหลายรัฐ ในสหรัฐไม่ได้จากัดจานวนผู้ถือหุ้ น
ประการที่สองระบบระบบเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐ เกิดจากดุลพินิจหรือข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เปิด
ช่องให้ทาข้อตกลงในการจากัดสิทธิในการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้น แต่ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ของฝรั่งเศสเกิดจากบทบัญญัติกฎหมาย ถือกันว่าเป็นแม่แบบของบทบัญญัติห้ามการโอนหุ้น ทั้งนี้
เพราะกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ค.ศ.1925 มาตรา 22 ห้ ามมิให้ ผู้ถือหุ้นโอนหุ้ น ตามมาตรานี้
ผู้ถือหุ้น ต้องผู กพัน ในข้อห้ ามการโอนหุ้ นให้ แก่บุคคลภายนอกหรือคนแปลกหน้า (Strange) ย่อม
หมายความว่ากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศสได้เน้นย้าแนวความคิดของบริษัทระบบปิด
อย่างแข็งขัน (Emphasizes the Close Corporate Concept Strongly) ทั้งนี้ เพราะกฎหมาย
ต้องการให้บริษัทเอกชนจากัดเป็นบริษัทระบบครอบครัวหรือเครือญาติหรือมิตรสหายอย่างแท้จริง
แนวคิดนี้นับว่าสอดรับกับสังคมฝรั่งเศสดังจะเห็นได้จากที่มีบริษัทเอกชนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่
มีผู้ถือหุ้นไม่เกินสองคนและมีทุนจดทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 50,000 ฟรังค์ (ในช่วงก่อนที่ฝรั่งเศสจะ
เปลี่ ย นมาใช้ เ งิ น ยู โ ร) บริ ษั ท เอกชนส่ ว นใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ญาติ ห รื อ เพื่ อ นกั น ดั ง นั้ น มาตรา 22
จึงป้องกันมิให้ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งละทิ้งบริษัทโดยให้บุคคลภายนอก หรือคนแปลกหน้าเข้ามาเป็น
ผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีขายหรือโอนหุ้นให้บุคคลภายนอก135
เมื่อกฎหมายบัญญัติเป็นข้อห้ามการโอนหุ้นเช่นนี้ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถตกลงกันเป็น
อย่างอื่น ฉะนั้น หากผู้ถือหุ้นทาข้อตกลงว่าให้สามารถโอนหุ้นได้ ศาลฝรั่งเศสได้ตัดสินหลายคดีว่าให้
บริษัทนั้นพ้นสภาพเป็นบริษัทเอกชน และให้เป็นบริษัทมหาชน แต่เนื่องจากคาพิพากษา ไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายบริษัทมหาชน ค.ศ. 1867 ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทมหาชนเท่านั้น ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1952
ศาลสูงจึงได้เปลี่ยนแนวคาตัดสินว่าให้การจดทะเบียนบริษัทเอกชนนั้นเป็นโมฆะเสียเปล่า ความแข็ง
กระด้างของกฎหมายด้วยการบังคับให้ผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทโดยที่ไม่สมัครใจ จึงเป็นเสมือพันธนาการที่
ปิดประตูมิให้มีทางออก ฉะนั้น จึงมีทางแก้เพียงช่องทางเดียว คือ ต้องเลิกบริษัทหรือมิฉะนั้นต้องตั้ง
บริษัทโดยมีกาหนดเวลาไว้แน่นอน อาจเป็นด้วยเหตุนี้จึงทาให้มีการเลิกบริษัทเอกชนเกิดขึ้นทั่วไป
และเมื่อมีคดีฟ้องเลิกบริษัทศาลจะอนุญาตให้เลิกบริษัทเกือบทุกกรณี136
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แนวคิ ด ของกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของฝรั่ ง เศสได้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กฎหมาย
บริษัทเอกชนของหลายประเทศในภาคพื้นยุโรป เช่น สวิสเซอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก เบลเยียม โมนา
โค เป็นต้น137
3.2.2.3 ลักษณะของ SARL
SARL เป็นบริษัททางพาณิชย์จัดตั้งโยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ทุนเรือนหุ้นแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน (Equal Interest-Share
หรือ the Same Par Value) การออกหุ้นไม่มีใบหุ้น (เพราะกฎหมายห้ามมิให้บริษัทเอกชนจากัดออก
หลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นตราสารเปลี่ยนมือ (Negotiable Securities) และห้ามเสนอขายหุ้นให้
มหาชน ผู้ ถื อ หุ้ น (Associetes) มี ค วามรั บ ผิ ด จ ากั ด และไม่ ถื อ ว่ า เป็ น พ่ อ ค้ า ( Merchant)
ตามข้อยกเว้นของบทบัญญัติเกี่ย วกับ ผู้ จัดการบริษัท (Gerant) ทั้งนี้ บริษัทเอกชนจากัดอาจเป็น
บริษัทที่มผี ู้ถือหุ้นคนเดียว (One-owner) เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่า L'entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée (EURL) ซึ่งหมายถึงวิสาหกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของและมีความรับ
ผิดจากัด (Individual Enterprises with Limited Liability) ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิตั้ง
ตนเองเป็นผู้จัดการ หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นหลายคนไม่นามาใช้กับ EURL
แต่ วิธี การการลงมติ ของผู้ ถื อหุ้ น ใช้ วิธี บั นทึ กเป็น เอกสารรายงานการประชุม บริษั ท (Corporate
Minute Book of the Company)138 จากข้อมูลใน 3.2.2.1 และ 3.2.2.3 จะเห็นได้ว่า SARL
มีลักษณะดังนี้
1) เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น
2) ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด
3) มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน 100 คน
4) มีทุนจดทะเบียนขั้นต่าหนึ่งยูโร
5) เสนอขายหุ้นให้มหาชนไม่ได้
3.2.2.4 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
บริษัททางพาณิชย์ (Commercial Company) ต้องจดทะเบียนต่อสานักทะเบียน
ของศาลพาณิชย์ (Commercial Court) และต้องประกาศโฆษณาการจดทะเบียน ชื่อของบริษัทต้อง
มีคาว่าจากัดซึ่งเป็นคาเต็มหรือคาย่อต่อท้าย และต้องแจ้งจานวนทุนจดทะเบียนซึ่งต้องมีจานวนตั้งแต่
หนึ่งยูโรขึ้นไป หุ้นของบริษัทต้องมีมูลค่าเท่า ๆ กัน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องมีข้อบังคับของ
บริษัทมีรายละเอียดมากน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง อย่างไรก็ตาม
ข้อบั งคับต้องมีร ายการหรื อข้อมูลอัน จาเป็น (Required Information) ตามที่ กฎหมายกาหนด
เช่น ชื่อ ที่ตั้งของสานั กงานแห่ งใหญ่ วัตถุที่ประสงค์ ทุนเรือนหุ้ น จานวนและสั ดส่ ว นการถือหุ้ น
เป็นต้น หากเทียบกับประเทศในระบบคอมมอนลอว์ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในระบบฝรั่งเศสแต่
เดิมนับว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนทานองเดียวกับเยอรมนี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการจัดตั้งบริษัทกล่อง
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(Company in Box) ด้วยการกาหนดให้มีเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่หลากหลายและต้องมี
เอกสารบัญชีเงินฝากแสดงว่ามีการชาระเงินทุนจดทะเบียนแล้ว แต่ในปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมาย
บริษัทให้มีการจัดตั้งบริษัทได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบ
การก่อตั้งธุรกิจให้สะดวกมีผลให้การจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 139 โดยที่บริษัท SARL มีข้อจากัดหลาย
ประการ ในปี ค.ศ.1994 ฝรั่งเศสจึงปฏิรูปกฎหมายบริษัทโดยตรากฎหมาย SAS
3.2.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส
กฎหมายกาหนดรูปแบบโครงสร้างบริษัทเอกชนจากัด (SARL) ไว้ดังนี้
3.2.3.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
กฎหมาย SARL กาหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นของ SARL อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้แต่
จานวนผู้ถือหุ้นต้องไม่เกินหนึ่งร้อยคน ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
SARL มีการจากัดจานวนผู้ถือหุ้นสูงสุด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมากฎหมายอนุญาต
ให้จดทะเบียนจัดตั้ง SARL ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ยูโร140 ในปี ค.ศ. 2004 ฝรั่งเศสได้แก้ไขกฎหมาย
โดยปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกิน 100 คน เหตุผลที่กฎหมายยังคงจากัดจานวนผู้ถือหุ้นเพราะ
ต้องการคงหลักการความเป็นบริษัทระบบปิด และเพื่อให้แตกต่างจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SAS ซึ่งมี
จานวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป141
3.2.3.2 โครงสร้างการจัดการ
SARL ได้ออกแบบโครงสร้างการจัดการของของบริษัท ปิด (SARL’s Organization)
แบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว น คื อ 1) การจั ด การ (Management) 2) การก ากั บ (Supervisory) แยก
พิจารณาดังนี้
1) การจัดการ (Management) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ผู้จัดการ (Gerant) การจัดกิจการบริษัททาโดยผู้จัดการ ผู้จัดการมี
คนเดี ย วหรื อ หลายคนก็ ไ ด้ แต่ ผู้ จั ด การไม่ จ าต้ อ งเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อาจแต่ ตั้ ง
บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการก็ได้ ผู้จัดการที่ไม่มีสัญชาติของ EU ต้องมีใบอนุญาตทางาน และในกรณี
ไม่มีถิ่นที่อยู่ในฝรั่งเศสก็ต้องแจ้งข้อมูลประวัติอาชญากร (Criminal Record) ต่อสานักงานท้องถิ่น
(Prefecture)
(2) ที่มา วาระ และการพ้นจากตาแหน่ง ผู้จัดการจะมาจากการเลือกตั้ง
โดยผู้ถือหุ้นและมีวาระอยู่ในตาแหน่งตามที่ข้อบังคับกาหนดไว้ แต่หากข้อบังคับไม่ได้กาหนดเวลาไว้
ถือว่าไม่มีกาหนดเวลา ผู้จัดการพ้นจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ หรือผู้ถือหุ้นถอนกรรมการ ผู้จัดการที่
ถูกถอน (Dismissed Manager) มีสิทธิฟ้องบริษัทหากการถอนกรรมการปราศจากมูลเหตุ ที่จะอ้างได้
ตามกฎหมาย (Without Grounds)
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(3) อ านาจและหน้า ที่ ของผู้ จั ดการ แม้ใ นระบบกฎหมายบริ ษั ทของ
ฝรั่ ง เศสเรี ย กผู้ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษั ท ว่ า ผู้ จั ด การ (Gerant) ไม่ เ รี ย กว่ า กรรมการ (Directoire)
อย่างกรรมการของ SA หรือ SAS แต่ผู้จัดการในกฎหมาย SARL เทียบได้กับกรรมการของบริษัทใน
ระบบกฎหมายบริษัทปิดของเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนเข้าใจว่าเหตุที่กฎหมายบริษัท
ไม่เรียกว่ากรรมการอาจเพราะมีแนวคิดว่าบริษัทเอกชนจากัดเป็นวิสาหกิจรายบุคคล จึงให้ผู้เป็น
เจ้ า ของเป็ น ผู้ จั ด การท านองเดี ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น ซึ่ ง เรี ย กผู้ มี อ านาจจั ด การว่ า หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
แต่อานาจของผู้จัดการอาจถูกจากัดโดยข้อบังคับของบริษัท หรือข้อบังคับอาจกาหนดข้อจากัดอานาจ
ของผู้จัดการไว้ว่ามีกรณีใดที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนกระทาการ ในกรณีที่บริษัทมีผู้จัดการ
หลายคน ผู้จัดการแต่ละคนมีความสามารถเต็มในการจัดกิจการของบริษัทโดยลาพั งตนเองเว้นแต่
ข้อบังคับจะกาหนไว้เป็นอย่างอื่น แต่ข้อจากัดอานาจดังกล่าวไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก บทบัญญัติ
นี้แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสไม่นาหลัก Ultra Vires มาใช้สาหรับควบคุมความสามารถของบริษัท
2) การกากับการจัดการ (Supervision of Management) การกากับ
การจัดการบริษัทเป็นอานาจของผู้ถือหุ้น ผ่านกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวิธีการกากับการจัด
กิจการ ซึ่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
(1) การเรียกประชุม Calling Meetings) ผู้จัดการมีอานาจเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี ตามกฎหมาย (Statutory Auditor) มีอานาจ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าผู้จัดการไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลทางพาณิชย์
แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นผู้จัดประชุมผู้ถื อหุ้นและกาหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเรียก
ประชุมอย่างเป็นทางการต้องส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสิบห้าวันก่อนวัน
ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้นเพื่อรับรองงบดุลประจาปีหรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อย
อวกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้ถือหุ้นและร้อยละสิบของจานวนหุ้นกันเรียกให้มีการประชุม
(2) การประชุม (Holding the Meeting) การประชุมผู้ถือหุ้นมี
องค์ประกอบ คือ ก. วิธีการประชุม ข. วิธีการลงมติ ค. ประเภทของมติ
ก. วิ ธี ก ารประชุ ม การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะใช้ วิ ธี ป ระชุ ม ทาง
กายภาพด้วยวิธีให้ผู้ถือหุ้นมานั่งประชุมร่วมกัน (Physical Gathering Meetings) หรือจะประชุม
แบบเสมื อ นจริ ง (Virtual Meetings) ด้ ว ยวิ ธี ประชุ มทางไกลผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ คทรอนิก (Remote
Electronic Meetings)142
ข. วิ ธี ก ารลงมติ การประชุ ม แบบธรรมดาผู้ ถื อ หุ้ น ลงมติ ใ นที่
ประชุมตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
1. การลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม การประชุ ม แบบธรรมดาหรื อ การ
ประชุมทางกายภาพจะลงมติทางเอกสารไม่ได้ การลงมติทางเอกสารกฎหมายไม่อนุญาตให้ทาในกรณี
ทีม่ ีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบทางกายภาพ (Physical Gathering Meeting) หรือการประชุมผู้ถือหุ้น
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เสมือนจริง (Virtual Shareholder Meetings) ดังนั้น การลงมติทางเอกสารจะทาได้เมื่อไม่มีการ
ประชุมทั้งสองรูปแบบดังกล่าว
2. ลงมติทางเอกสาร (Consulted by Correspondence) การลง
มติทางเอกสารจะใช้วิธีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (Consultation By Postal Mail) แต่กฎหมายอนุญาตให้
ทาได้เฉพาะกรณีที่ไม่มีการประชุมทางกายภาพหรือการประชุมเสมือนจริง143
ค. ประเภทของมติ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ส องประเภท คื อ
มติธรรมดาและมติพิเศษ มติธรรมดาใช้กับการรับรองงบดุล การตั้งและถอนผู้จัดการและการแก้ไข
ข้อบังคับ มติพิเศษใช้กับกิจการที่สาคัญ อาทิเช่น การเพิ่มและลดทุน การควบบริษัท เป็นต้น คะแนน
เสียงในการลงมติใช้แบบเสียงข้างมากเกินร้อยละห้าสิบของมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มติพิเศษ
มีการลงมติสองครั้ง ครั้งแรกใช้คะแนนเสียงหนึ่งในสี่ และครั้งที่สองใช้คะแนนเสียงหนึ่งในห้าของ
จานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นของผู้มาประชุม แต่การแก้ไขข้อบังคับใช้คะแนนเสียงหนึ่งในสามของจานวน
หุ้นและมูลค่าหุ้นของผู้มาประชุม144
3.2.3.3 โครงสร้างการเงินและบัญชี
กฎหมาย SARL บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงหุ้นและการออกหุ้นไว้ดังนี้
1) การลงหุ้ น . การลงหุ้ น ในบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด จะลงด้ ว ยเงิ น หรื อ
ทรัพย์สินหรือแรงงานก็ได้ (ประมวลกฎหมายพาณิชย์ มาตรา แอล.223-7 เอแอล.2: art L223-7 al.2
Commercial Code) แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะหลักเกณฑ์การลงหุ้นด้วยเงินและทรัพย์สินดังนี้
(1) การลงหุ้นด้วยเงิน ต้องฝากเงินลงหุ้นไว้กับธนาคาร แต่อาจถอน
ได้หลังจากที่จดทะเบียนบริษัทกับสานักงานทะเบียนบริษัทแล้ว การชาระค่าหุ้น ครั้งแรกต้องชาระ
ก่อนจดทะเบียนบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าหุ้น เงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือต้องชาระให้
เสร็จสิ้นภายในห้าปีหลังจากวันจดทะเบี ยน แต่หลักเกณฑ์นี้ในทางปฏิบัติแทบไม่ได้ใช้ เพาะกฎหมาย
อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1 ยูโร ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็
จะต้องชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และต้องชาระทุนจดทะเบียนที่คงเหลืออีกร้อยละ 75
ให้ครบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่เพิ่มทุน (มาตรา 121)
(2) การลงหุ้นด้ว ยทรัพย์สิน ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงหุ้นด้ว ยทรัพย์สินได้
แต่จะต้องให้โนตารีรับรองเป็นเอกสารการลงหุ้นด้วยทรัพย์สินนั้น และทรัพย์สินที่นามาลงหุ้นต้อง
ได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ (Commissaire Aux Apports)
2) หุ้น หุ้นของ SARL ต้องมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน แต่การออกหุ้นไม่
ต้องออกใบหุ้น (Share Certificate) หุ้ นสามารถโอนหรือซื้อขายได้ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท
แต่ เ นื่ อ งจากหุ้ น ไม่ มี ใ บหุ้ น การโอนหุ้ น จึ งเป็ น เพี ย งการโอนผลประโยชน์ ใ นการเป็ น เจ้ า ของหุ้ น
(Interest-Shares) มิ ใ ช่ เ ป็ น การโอนตราสารเปลี่ ย นมื ที่ จ ะต้ อ งสลั ก หลั ก และส่ ง มอบใบหุ้ น
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(Negotiable instrument) แต่เพื่อให้มีหลักฐานว่ามีการโอนสิทธิในความเป็นผู้ถือหุ้นแล้ว กฎหมาย
จึงได้กาหนดแบบพิธีในการโอนสิทธิในความเป็นผู้ถือหุ้นไว้ว่าต้องทาเป็นสัญญาลงลายมือชื่อผู้โอนและ
ผู้รับโอน และต้องส่งสาเนาสัญญาโอนหุ้นหนึ่งชุดให้แก่สานักงานทะเบียนบริษัทและเจ้าพนักงานศาล
พาณิชย์ (Clerk of the Commercial Court) แต่การโอนหุ้นจะมีผลผูกพันคู่สัญญาเมื่อสาเนาของ
สัญญาได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานศาลพาณิชย์แล้ว เหตุที่กฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์การโอนหุ้นไว้
ดังกล่าวเพื่อให้มีหลักฐานว่ามีการโอนหุ้นจะได้ลดข้อพิพาทว่าหุ้นโอนแล้วโดยสมบูรณ์หรือไม่
การโอนสิทธิในความเป็นผู้ถือหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกโดยทางนิติกรรม
จึงต้องมีการอนุมัติเป็นพิเศษ ถ้าข้อบังคับไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การโอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย
กันเอง หรือโอนให้แก่คู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลที่ใกล้ชิดหรือโดยตรงของครองครัว
ผู้ถือหุ้น (Immediate Family) ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือบริษัทแต่การโอน
หุ้นให้แก่แก่บุคคลภายนอกจึงต้องส่งคาบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังบริษัทและบรรดาผู้ถือหุ้นในบริษัททุก
คนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยเจ้าพนักงานศาล (Bailiff) หรือส่งคาบอกกล่าวนั้นให้แก่ตัว
ผู้ถือหุ้ น ถ้าข้อบังคับ กาหนดไว้ว่าการโอนหุ้ นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหุ้ น ภายในแปดวัน
หลั งจากที่ได้รับ คาบอกกล่ าวการเสนอโอนหุ้น ผู้จัดการต้องส่งหนังสือเรียกประชุมให้ แก่ผู้ ถือหุ้ น
ภายในแปดวัน หลั งจากที่ได้รั บคาบอกกล่าวการเสนอโอนหุ้นเพื่อลงมติเกี่ยวกับการโอนสิ ทธิของ
ผู้ถือหุ้นนั้น145
การเปิดเผยข้อมูลการเงิน ของบริษัทเอกชนจากัด (SARL) และบริษัท
ผู้ ป ระกอบการที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว (EURAL) กฎหมายภาษี ข องฝรั่ ง เศสก าหนดไว้ ว่ า SARL
และ EURL หากประกอบด้ ว ยลั ก ษณะสองประการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดของงสิ น ทรั พ ย์ ท างบั ญ ชี
(Thresholds) และจานวนลูกจ้าง ดังต่อไปนี้ต้องมีผู้สอบบัญชีอนุญาต (Statutory auditor) และต้อง
เปิดเผยข้อมูลทางบัญชี คือ
(1) มีมูลค่าสินทรัพย์ในงบดุลกว่า 1,500,000 ยูโร
(2) มีรายได้ก่อนหักภาษี (Out of Tax Turnover) เกิน 3,100,000 ยูโร
(3) มีลูกจ้างเกิน 50 คน ระหว่างปีการเงิน (Financial Year)
ทั้งนี้ งบดุลและ/งบการเงินของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่ประจาปีของผู้ถือหุ้น และต้องส่งสาเนางบดุลให้แก่สานักงานจดทะเบียนบริษัทของศาลพาณิชย์
เพื่อส่งให้แก่สานักงานทะเบียนพาณิชย์และบริษัท (Commercial and Company Register)146
กล่ า วโดยสรุป ได้ว่ า บริ ษัทที่ มีข นาดของสิ น ทรั พย์ และจานวนลู ก จ้ า ง
จานวนที่กฎหมายกาหนดต้องเปิดเผยข้อมูลการเงินต่อสาธารณชน (Public Disclosure) โดยมีผู้สอบ
บัญชีอนุญาตรับรองงบดุล
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3.2.4 รูปแบบบริษัทมหาชนจากัดแบบง่ายของฝรั่งเศส
ในหัวข้อนี้จะศึกษาเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจากัดแบบง่ายในเรื่องดังต่อไปนี้
3.2.4.1 ความเป็นมาและแนวคิดของบริษัทมหาชนแบบง่าย (SAS)
ฝรั่ ง เศสตรากฎหมายบริ ษัทมหาชนจ ากัด แบบง่าย (SAS) ออกมาใช้บัง คับเมื่อ ปี
ค.ศ. 1994 เพื่อเป็นองค์กรธุรกิจทางเลือกสาหรับการแก้ไขปัญหาความเคร่งครัดของบทบัญญัติ SARL
และทุนจดทะเบียนขั้นต่าของ SA ด้วยวิธีออกแบบให้ SAS มีสภาพเป็นบริษัทหุ้นแบบง่ายที่เป็น
องค์กรธุรกิจที่เป็นลักษณะเฉพาะของฝรั่งเศส (French Simplified Share Company) ที่อยู่กึ่งกลาง
ระหว่าง SA และ SARL กล่าวคือ ในส่วนที่มีลักษณะของบริษัท SARL คือ มีข้อจากัดการโอนหุ้น
แต่ในส่วนที่มีลักษณะของ SA คือ บริษัทมีสิทธิเสนอขายหุ้นให้ประชาชนได้ และมีผู้ถือหุ้นไม่จากัด
จานวน SAS จัดตั้งได้ง่ายกว่า SA ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน เพราะมีจานวนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนก็ได้ และมีทุน
จดทะเบียนขั้นต่า 1 ยูโรขึ้นไป กฎหมาย SAS ได้รับการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.
1999 อนุญาตให้ บุคคลคนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปก่อตั้ง SAS ได้147 ในปี ค.ศ. 2008 ได้แก้ไขทุนจด
ทะเบียนลดลงเหลือเหลือ 1 ยูโร และประกอบกิจการได้ทานองเดียวกับ SARL ในปี ค.ศ. 2009 ได้มี
การแก้ไขกฎหมายนี้ ให้สามารถจดทะเบียนหุ้นและหุ้นกู้ต่อ Multi Trading Facility (MTF)
ขายให้แก่เอกชน และปี ค.ศ. 2014 แก้ไขให้ขายหลักทรัพย์ให้สาธารณชนได้148
3.2.4.2 ลักษณะของ SAS
SAS มีสภาพเป็นนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นจากัดความรับผิด โดยมีการนาเอาลักษณะ
ของบริษัทมหาชนจากัด (SA) มาผสมกับบริษัทเอกชนจากัด (SARL) เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการอัน
เกิดจากความเคร่งครัดของบทบัญญัติ SA และของ SARL คือ SA จัดตั้งยากและมีทุนจดทะเบียนขั้น
ต่าในจานวนที่สูง ขณะที่ SARL โอนหุ้นได้ยากและมีการจากัดจานวนผู้ถือหุ้นไม่ให้เกิน หนึ่งร้อยคน
และบริษัทมีเวลาตั้งอยู่ไม่เกินเก้าสิบเก้าปี
ผลจากการเป็นบริษัทผสมจึงทาให้ SAS มีลักษณะทั่วไปเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
และผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด แต่มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1) มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งคน
2) มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งยูโร
3) หุ้น ของ SAS สามารถโอนได้ แต่ต้องได้รับ มติเอกฉันท์ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Unanimous Vote)
4) มีสิทธิออกหลักทรัพย์ขายผ่านระบบการซื้อขายตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
โดยไม่ต้องผ่านนายหน้าค้าหุ้น (Multilateral Trading Facility: MTL)
อย่างไรก็ตาม กฎหมายกาหนดว่า SAS ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว (Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle: SASU) และมีทุนจดทะเบียน 1 ยูโร ไม่มีสิ ทธิเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้แก่มหาชน SAS หรือ SASU ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องมีผู้สอบบัญชีหากมีลักษณะ
สองประการของสามประการดังต่อไปนี้ คือ
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(1) มีมูลค่าสินทรัพย์ในงบดุลเกิน 1 ล้านยูโร
(2) มีรายได้ก่อนหักภาษีเกิน 2,000,000 ยูโร
(3) มีลูกจ้างเกิน 20 คน149
3.2.4.3 โครงสร้างของ SAS
โครงสร้างของ SAS แยกพิจารณา ดังนี้
1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น แต่เดิมกฎหมายกาหนดว่า SAS ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่าง
น้อย 2 คน ขึ้นไป ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 ได้แก้ไขกฎหมายลดจานวนผู้ถือหุ้นหุ้นขั้นต่าจาก 2 คน
เป็น 1 คน ขึ้นไป SAS ที่มีผู้ถือหุ้น 1 คน เรียกว่า SASU ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น
2) โครงสร้างการจัดการ โดยที่ SAS มีลักษณะโน้มเอียงไปในทางบริษัท
มหาชน (SA) ทาให้โครงสร้างการจัดการในทางกฎหมายมีลักษณะเช่นเดียวกับโครงสร้างการจัดการ
ของ SA คือ เป็นการจัดการแบบรวมศูนย์ (Centralized Management) อย่างไรก็ตามโครงสร้างการ
จัดการมีความยื ดหยุ่น กว่าโครงสร้างการจัดการของ SA เช่น หากเป็นบริษัทขนาดเล็กก็อาจมี
กรรมการ (Directoire) 1 คน กรรมการอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัท อาจได้รับแต่งตั้งให้อยู่ใน
ตาแหน่งมีกาหนดเวลา (Appointed for limited time) หรือตลอดชีวิต (Appointed for life)
เป็นต้น
3) โครงสร้างการเงิน โครงสร้างทางการเงินอันเป็นลักษณะเฉพาะของ SAS
แยกพิจารณาเป็นสองกรณี คือ
(1) การมีข้อจากัดในการโอนหุ้น (Restrictions on share transfers)
เนื่องจากลักษณะของ SAS มีความโน้มเอียงไปในทาง SA ดังนั้นการโอนหุ้นของ SAS จึงอยู่ภายใต้
หลักการโอนหุ้นโดยเสรี (Freedom of transferability of ownership interests) แต่การมี
ข้อจากัดการโอนหุ้นเป็นข้อยกเว้นภายใต้หลักการของกฎหมายบริษัทเอกชน โดยมาตรา 262-14
บัญญัติว่าข้อบังคับของบริษัทอาจกาหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นโอนหุ้นภายใน 10 ปี ข้อจากัดสิทธิใน
การโอนหุ้ น ดั ง กล่ า วก าหนดไว้ หุ้ น เฉพาะประเภทหรื อ ห้ า มการโอนหุ้ น ทุ ก ประเภทก็ ไ ด้ แต่ ทั้ ง นี้
การกาหนดเวลาการโอนหุ้นดังกล่าวจะนาไปใช้กับการโอนหุ้นทางมรดกไม่ได้150
(2) การออกหุ้ นกู้ (Bonds) ตั้ ง แต่ ค.ศ. 2009 เป็น ต้น มากฎหมาย
อนุญาตให้ SAS ออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรบริษัท (Corporate Bonds) ขายในตลาด Multilateral
Trading Facilities (MTF) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารการเงินในสหภาพโดยตรงไม่ผ่าน
นายหน้าค้าหลักทรัพย์อย่างการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม MTF เทียบได้กับ
Alternative Trading Systems (ATS) ในสหรัฐ151 รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
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(International Monetary Fund: IMF) ระบุว่าในช่วงปี ค.ศ. 2010 มี SAS ของฝรั่งเศสจดทะเบียน
ในตลาด MTF 250 ราย มีขนาดของตลาด 6.8 พันล้านยูโร 152 นอกจากนี้เมื่อปี ค.ศ. 2014 ได้มีการ
แก้ไขกฎหมายให้ SAS มีสิทธิออกหลักทรัพย์ขายให้แก่ นักลงทุนเฉพาะกลุ่ม (Private Placement:
PP) ได้เช่นเดียวกับการออกหลักทรัพย์ของ SARL
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสได้สร้างให้ SARL และ SAS เป็นเครื่องมือ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อส่งเสริม SMEs และได้พัฒนากฎหมายเป็นระยะเพื่อส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งบริษัททั้งสองประเภทเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากเมื่อปี ค.ศ. 1999 ได้แก้ไขจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่า
ของ SAS ให้เหลือ 1 คน และในปี ค.ศ. 2008 ได้ลงจานวนทุนจดทะเบียนเหลือ 1 ยูโร ทาให้การ
จดทะเบียน SA เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 4,500 ราย เป็น 113,500 ราย ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่ถึง
สิบปี จะได้ศึกษาวิเคราะห์ในหัวข้อเกี่ยวกับสถิติบริษัทเอกชนจากัดในฝรั่งเศสในหัวข้อต่อไป
3.2.5 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของฝรั่งเศส
ในระบบกฎหมายบริ ษัทของฝรั่งเศส บริษัทเอกชนจากัดความรับผิด (SARL) และบริษัท
มหาชนแบบง่าย (SAS) ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของ
ฝรั่งเศสในเรื่องดังต่อไปนี้
3.2.5.1 แนวคิดและความเป็นมาของกฎหมาย
ฝรั่งเศสมีแนวคิดที่จะนาบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้ตั้งแต่กลางศตวรรษที่สิบเก้า
โดย Jean Maillard และ Georges Bureau ได้เสนอกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้น คนเดียวต่อสภา
แต่สภาไม่รับร่างกฎหมาย ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1893 สภาได้ตรากฎหมายบริษัทร่วมทุน โดยมาตรา
23 บัญญัติว่า “บริษัทไม่สามารถจัดตั้งได้ถ้าจานวนผู้ก่อการน้อยกว่าเจ็ดคน” ผลของบทบัญญัตินี้ทา
ให้ บุ คคลคนเดีย วไม่มีสิ ทธิตั้งบริ ษัท นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1832 วรรคหนึ่ ง
บัญญัติว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะตั้งบริษัท ร่วมทุนก็ได้ แต่วรรคสองซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติว่า
บุคคลคนเดียวมีสิทธิตั้งบริษัทถ้ามีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ต่อมากฎหมายบริษัทหมายเลข 85-697
ของปี ค.ศ. 1985 อนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทเอกชนจากัดได้ และประมวลกฎหมายพาณิชย์
หมวด 3 ว่าด้วยบริษัทเอกชนจากัดกล่าวไว้ว่าบริษัทเอกชนจากัดที่ตั้งโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
มีความรับผิดในหนี้สินของบริษัทไม่เกินสิ่ งที่นามาลงหุ้น โดยผลของกฎหมายทั้งสองฉบับทาให้บุคคล
คนเดียวมีสิทธิตั้งบริษัทเอกชนจากัด แต่ไม่มีสิทธิตั้งบริษัทมหาชน 153 ในปัจจุบันมีกฎหมายอนุญาตให้
ตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวได้เฉพาะ SARL และ SAS
3.2.5.2 โครงสร้างของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
SARL และ SAS ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมีโครงสร้างดังนี้
1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น SARL (EURL) และ SAS (SASU) จัดจั้งโดยบุคคลคน
เดียวก็ได้ ซึ่งจะมีผลให้เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
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2) โครงสร้างการการจัดการบริษัท
(1) วิ ธี ก ารจั ดการบริ ษั ท การจั ด กิ จ การของบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด เป็ น
อานาจของกรรมการ ซึ่ง เป็ น บุ ค คลธรรมดาคนเดี ยวหรื อหลายคนและได้รั บแต่ง ตั้ง จากผู้ ถือ หุ้ น
แต่ถ้าบริษัทนั้นมี ผู้ถือหุ้นคนเดียว มาตรา 60-1 ของกฎหมายว่าด้วยบริษัทพาณิชย์กาหนดว่าการจัด
กิ จ การบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น ต้ อ งกระท าด้ ว ยตนเองจะมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น กระท าแทนไม่ ไ ด้
แต่นักวิชาการมีข้อคิดเห็นว่าบทบัญญัตินี้น่าจะขัดกับ The Twelfth Directive ซึ่งมีอานาจเหนือ
กฎหมายภายใน ให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นกรรมการหรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นกรรมการก็
ได้154
(2) วิ ธี ก ารครอบง าการจั ด การบริ ษั ท บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว
ผู้ ถื อหุ้ น ย่ อ มมีอ านาจเป็ น ผู้ ค รอบงาการจั ดการ การครอบง าก็ต้ อ งกระท าผ่ า นการตั ด สิ น ใจของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ษั ท ไม่ ใ ช่ ผู้ ถื อ หุ้ น กรรมการมี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด เตรี ย มเอกสารบั ญ ชี
การทารายงานการเงินประจาปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในแต่ละรอบบัญชี
หลักเกณฑ์นี้นาไปใช้บังคับกับบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวกรณีที่กรรมการมิใช่ผู้ถือหุ้น แต่หากผู้ถือหุ้นและ
กรรมการเป็นคนเดียวกัน ผู้ถือหุ้นก็ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจัดทาบัญชี
3) โครงสร้างการเงิน เนื่องจากกฎหมายให้บริษัทเอกชนมีผู้ถือหุ้นคนเดียว
บริษทั จึงสามารถมีทุนจดทะเบียน 1 ยูโร
กล่าวโดยสรุป SARL และ SAS บริษัทเอกชนจากัดทั้งสองรูปแบบมีโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นคนเดียวก็ได้ SARL ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเรียกว่า EURL และ SAS ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเรียกว่า
SASU ในระบบกฎหมายบริษัทของฝรั่งเศสถือว่าบริษัทที่มีบุคคลธรรมดาคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้นมีสภาพ
เป็นบริษัทผู้ประกอบการทานองเดียวกับ UG ของเยอรมนี
3.2.6 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศส
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าหลังจากที่ฝรั่งเศสปฏิรูปด้วยการตรากฎหมายด้วยการบังคับใช้ SAS
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมาฝรั่งเศสได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัท เอชนจากัดหรือ SARL
และกฎหมายบริษัทมหาชนจากัดแบบง่ายหรือ SAS ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ กล่าวโดยเฉพาะการลด
จานวนทุนจดทะเบียนให้เหลือ หนึ่งยูโร การอนุญาตให้บริษัทเอกชนออกหุ้นกู้ขายให้กลุ่มนักลงทุน
เฉพาะกลุ่ม คือ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารการเงิน การปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดไปในทิศทางดังกล่าวเป็นผล
ทาให้บริษัทจากัดในฝรั่งเศสเพิ่มจานวนขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อตรากฎหมายบริษัท SAS ออกมาใช้บังคับ
ปรากฏว่ามีส ถิติการจดทะเบีย น SAS ระหว่าง ค.ศ. 1995 ถึง ค.ศ. 2000 จานวน 4,500 ราย
ในช่ ว ง ค.ศ. 2010 มี ส ถิ ติ ก ารจดทะเบี ย นจ านวนทั้ ง สิ้ น 113,500 ราย สถิ ติ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
บริษัทเอกชนในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เพราะบริษัทรูปแบบนี้ตั้งง่ายกว่า
บริษัท SA ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน และมีข้อดีกว่า SARL เพราะสามารถแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนได้
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สะดวก อีกทั้งสามารถออกหุ้นกู้ขายในตลาดหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่นักลงทุนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่เป็นแรงดึงดูดให้มีการประกอบธุรกิจผ่าน SAS155
National Institute of Statistics and Economic Studies และ Banque de France
ระบุว่าข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท ในฝรั่งเศสระหว่าง ค.ศ. 2005 ถึง ค.ศ. 2013 อยู่ในระหว่าง 3.5
ถึง 3.2 ล้าน ราย แต่สถาบันทั้งสองแห่งไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีบริษัทเอกชนจากัดจานวนเท่าใดและ
บริษัทมหาชนจากัดจาจานวนเท่าใด แต่รายงานการสารวจของศาสตราจารย์ Nadine Levratto
คณะเศรษฐศาสตร์แห่ง Université Paris Ouest Nanterre La Défense ที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2012
ระบุว่าบริษัทร้อยละ 99.8 เป็น SMEs และมีการจ้างงาน 23,744,839 คน 156 ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าวิสาห
กิจในฝรั่งเศสอยู่ในรูปบริษัทเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย แม้ข้อมูลจะไม่ได้ระบุว่าบริษัทเอกชนมีสัดส่วน
เท่าใดของวิสาหกิจในรูปบริษัทก็ตาม แต่ก็ทาให้ทราบได้ว่า บริษัทส่วนใหญ่น่าจะเป็นบริษัท เอกชน
เพราะบริษัทเอกชนในฝรั่งเศสตั้งง่าย บุคคลเพียงคนเดียวและมีทุนจดทะเบียน 1 ยูโร มีสิทธิตั้งบริษัท
ได้
จากการศึกษาระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศสได้ข้อสรุปดังนี้
1) การก่อตั้งระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ของฝรั่งเศสเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1925 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดให้ความสาคัญแก่การจากัด สิทธิใน
การโอนหุ้น โดยกฎหมายห้ามมิให้มีการโอนหุ้ นในบริษัทเอกชนให้แก่ผู้แปลกหน้ าโดยเด็ดขาด ฉะนั้น
จึงกล่าวได้ว่าระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของฝรั่งเศสให้ความสาคัญแก่หลักความเป็นบริษัทปิด
อย่างยิ่งยวด (Emphasizing the Close Corporateness Concept Strongly) เพราะกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัด (Société À Responsabilité Limitée) ทั้งนี้ เพราะกฎหมายนี้ได้ตราขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจครอบครัว (Family Business) หรือผู้ประกอบการค้าขนาดเล็ก (Small Traders)
ผู้ซึ่งต้องการได้รับประโยชน์จากความรับผิดจากัดเมื่อร่วมกันประกอบการค้ากับญาติพี่น้องหรือมิตร
สหาย (Combining in Trade with Relatives or Friends) บริษัทเอกชนจากัดมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ตั้ ง แต่ ส องคนขึ้ น ไป และโครงสร้ า งทุ น จะทะเบี ย น ต้ อ งมี ทุ น จดทะเบี ย นขั้ น ต่ า 50,000 ฟรั ง ค์
ความสัมพันธ์ภายในบริษัทส่วนใหญ่มีผู้ถือหุ้นมีความใกล้ชิดกัน กฎหมายจึงสร้างหลักเกณฑ์เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นปกป้องตนเองจาการรุนรานจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทด้วยการกาหนดการ
ห้ามโอนหุ้นไว้ในข้อบังคับ (Restrictive Clause) ทาให้การโอนหุ้นทาได้ยากขึ้น
2) แนวทางการปฏิรูประบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ฝรั่งเศสได้ปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2004 ถึง ค.ศ. 2012 เพื่อให้ก ฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
เป็นเครื่องมือหลัก (Major Tool) จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่สาคัญ คือแก้ไขโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นด้วยการเพิ่มจานวนผู้ถือหุ้นขั้นสูง การบัญชีและการเงินด้วยการทาให้มีระบบบัญชีแบบง่าย
การประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการทาให้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน นอกจากนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบฝรั่งเศสได้
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สร้างบริษัทลักษณะที่สามที่อยู่กึ่งกลางระหว่ าง SA และ SARL ซึ่งเป็นบริษัทแบบลูกผสมระหว่าง
บริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชน เรียกว่าบริษัทมหาชนแบบง่าย (SAS) เป็นผลให้ฝรั่งเศสมีบริษัทสาม
ประเภท คือ บริษัทมหาชน (SA) บริษัทมหาชนแบบง่าย (SAS) และบริษัทเอกชน (SARL)
3) รู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ฝรั่ ง เศสมี บ ริ ษั ท เอกชนจ ากั ด สองสองรู ป แบบ
คือ SARL และ SAS โดย SARL มีสภาพเป็นบริษัทจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผสมผสมแนวคิด
ของบริษัทร่วมทุนและห้างหุ้นส่วนเข้าด้วยกัน ขณะที่ SAS เป็นบริษัทลูกผสมระหว่างบริษัทมหาชน
กับบริษัทเอกชน บริษัทจากัดทั้งสองรูปแบบมีลักษณะทั่วไปคล้ายกัน แตกต่างกันเพียงโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น โดย SARL มีผู้ถือหุ้น 1 คน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน ขณะที่ SAS มีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นไป
ดังที่แสดงในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบบริษัท SAS และ SARL ของฝรั่งเศส
รูปแบบ
SAS

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1 คน ขึ้นไป

โครงสร้างการจัดการ
กรรมการ 1 คน ขึ้นไป

SARL

1 คน ขึ้นไป

กรรมการ 1 คน ขึ้นไป

โครงสร้างทุน
ทุนจดทะเบียน
1 ยูโร
ทุนจดทะเบียน
1 ยูโร

การโอนหุ้น
จากัดหรือไม่ได้
โอนหุ้นให้คนใกล้ชิด

สรุ ป ได้ ว่า ระบบกฎหมายบริ ษัท เอกชนจ ากั ดของฝรั่ งเศสอยู่ใ นตระกูล กฎหมายบริ ษั ท
ภาคพื้ น ยุ โ รปเช่ น เดี ย วกั บ เยอรมนี แต่ มี ค วามแตกต่ า งจากระบบกฎหมายบริ ษั ท เยอรมนี
เพราะฝรั่งเศสสร้างรูปแบบบริษัทเอกชนโดยจากัดจานวนผู้ถือหุ้นและมีกฎหมายจากัดการโอนหุ้นใน
บริษัทปิดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะที่เยอรมนีไม่ได้จากัดจานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทปิดและการโอนหุ้นมี
ข้อจากัดได้แต่ให้เป็นอานาจของผู้ถือหุ้นที่จะตกลงกันกาหนดไว้ในข้อบังคับ

3.3 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหราชอาณาจักร
ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายบริษัท เอกชนจากัดของอังกฤษ (“อังกฤษ”) โดยแยกหัวข้อ
การศึกษาดังนี้
3.3.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ
3.3.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ
3.3.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของอังกฤษ
3.3.4 รูปแบบบริษัทที่มผี ู้ถือหุ้นคนเดียวของอังกฤษ
3.3.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ
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3.3.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ
ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ โดยแบ่งหัวข้อการศึกษา ดังนี้
3.3.1.1 ความเป็นมาของกฎหมายบริษัทเอกชนของอังกฤษ
แนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่
สิบเก้าสาเหตุหนึ่งมาจากปรากฏการณ์ของเกิดคดี Salomon v. Salomon Co., Ltd. (1897)
Companies Act 1862 เพราะ Companies Act 1862 กาหนดว่าบุคคลตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไปจะ
ร่วมกันจัดบริษัทก็ได้ Mr. Aron Salomon ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายรองเท้าหนัง จึง ได้จด
ทะเบียนจัดตั้ง Salomon Co., Ltd. ด้วยวิธีนาชื่อภรรยาและบุตรอีกห้าคนมาใส่ชื่อเป็นผู้ถือหุ้นคนละ
หนึ่ งหุ้ น หุ้ น ส่ ว นเหลื อทั้ งหมดนายซาโลมอนเป็ นผู้ ถือ หุ้ น ท าให้ บ ริษั ทมี ผู้ ถื อหุ้ นครบเจ็ ดคนตาม
โครงสร้างผู้ถือหุ้นขั้นต่าที่กฎหมายกาหนด หลังจากจดทะบียนบริษัทแล้วนายซาโลมอนได้ขายธุรกิจ
เครื่องหนังของตนเองให้บริษัทเป็นเงิน จานวน 39,000 ปอนด์ บริษัทชาระเงินให้เขาสามวิธี วิธีที่หนึ่ง
ออกหุ้ น จ านวน 20,000 หุ้ น มูล ค่าหุ้ น ละ 1 ปอนด์ วิธีที่ส อง ให้ บริษัททาสั ญญายืมเงินจากเขา
จานวน 10,000 ปอนด์ โดยใช้สินทรัพย์ของบริษัทค้าประกันหนี้เงินกู้ (ออกหุ้นกู้) วิธีที่สามค้างชาระ
ทางบั ญ ชี จ านวน 9,000 ปอนด์ หลั ง จากนั้ น บริ ษั ทท าสั ญ ญากู้ เ งิน จากบุ ค คลภายนอกโดยไม่ มี
หลักประกัน ต่อมาบริษัทขาดทุนจึงต้องเลิกบริษัทและชาระบัญชี แต่ทรัพย์สินของบริษัทมีไม่พอชาระ
หนี้ ผู้ชาระบัญชีจึงได้ฟ้องนายซาโลมอนให้รับผิดในหนี้สินของบริษัทเป็นส่วนตัว โดยอ้างเหตุแห่งการ
ฟ้องคดีว่านายซาโลมอนใช้บริษัทเป็นเครื่องมืออาพรางความรับผิดจากัดของตนเอง บริษัทจึงเป็น
ตัวแทนของนายซาโลมอน ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้นายซาโลมอนรับผิดเป็นส่วนตัว
แต่ศาลฎีกา (House of Lords) พิพากษากลับ โดยให้เหตุผลว่า แม้บริษัทนี้มีผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงคน
เดี ย ว และผู้ ถือ หุ้ น คนอื่ น ๆ ถื อ หุ้ น คนละหนึ่ง หุ้ นก็ ตาม แต่ก็ ไม่ มี กฎหมายห้ าม เมื่ อบริ ษัท ได้ จ ด
ทะเบี ย นตามกฎหมายจึ งมีส ภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ ถือหุ้ นตามกฎหมายบริษัทของ
อังกฤษ157
ปรากฏการณ์ของคดี Salomon แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายบุคคลที่ต้องการ
จะดาเนินกิจการในรูปของบริษัทจากัด เพราะต้องการจะได้รับประโยชน์จากลักษณะของบริษัทจากั ด
สองประการ คือ ความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก และความรับผิดจากัด แต่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการจัดตั้งบริษัทขนาดเล็ก นอกจากนี้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการจัดการและการเงินของ
บริษัทร่วมทุนตาม Companies Act 1862 กาหนดไว้เพื่อใช้กับบริษัทที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ ไม่
เหมาะสมที่ จ ะใช้ กั บ บริ ษั ท ขนาดเล็ ก ด้ ว ยสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วในปี ค.ศ. 1907 สภาจึ ง ผ่ า น
Companies Act 1907 แยกหลักเกณฑ์บริษัทเอกชนออกจากบริษัทมหาชน มีผลใช้บังคับในปี ค.ศ.
1908 โดยมาตรา 121 บัญญัติว่า “บริษัทเอกชน หมายความว่า บริษัทซึ่งข้อบังคับของบริษัทกาหนด
ว่า
(ก) จากัดสิทธิการโอนหุ้นของบริษัท
(ข) จากัดจานวนผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมบุคคลซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท) ไม่เกิน
ห้าสิบคน และ
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(ค) ห้ามมิให้ชี้ชวนสาธารณชนเข้าชื่อซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัท”
บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบกฎหมายบริษัทอังกฤษกาหนดลักษณะของ
บริษัทเอกชนด้วยข้อบังคับและตราสารการจดทะเบียนบริษัท ขณะที่บริษัทจากัดตามกฎหมายบริษัท
ของเยอรมนีเกิดขึ้นจากกฎหมายเฉพาะ นอกจากนี้ในระบบกฎหมายของอังกฤษได้นาบทบัญญัติของ
บริษัทมหาชนมาใช้กับบริษัทเอกชนด้วยหากไม่มีบทบัญญัติเฉพาะ158
3.3.1.2 แนวคิดของบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ
จากการศึ ก ษาพบว่ า แนวคิ ด ของกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของอั ง กฤษได้ รั บ
อิทธิพลจากเยอรมีจึงมีแนวคิดบางประการคล้ายกับกฎหมายบริษัทเอกชนของเยอรมนี คือ แนวคิด
บริษัทปิดและแนวคิดบริษัทขนาดเล็ก แต่แนวคิดของอังกฤษที่แตกต่างออกไป คือ อังกฤษไม่ใช้ระบบ
ทุนจดทะเบียนขั้นต่า และระบบกฎหมายอังกฤษในยุคเดียวกันมีการจากัดจานวนผู้ถือหุ้นไม่ให้เกิน
ห้าสิบคน หากผู้ถือหุ้นเกินห้าสิบคนก็ต้องแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน ทั้งนี้ เพราะกฎหมายต้องการให้
บริษัทเอกชนเป็นบริษัทขนาดเล็ก แต่แนวคิดในการจากัดจานวนผู้ถือหุ้นได้ถูกยกเลิกในเวลาต่อมา ใน
ปัจจุบันบริษัทเอกชนมีผู้ถือหุ้นได้ไม่จากัดจานวน แนวคิดของกฎหมายบริษัทเอกชนของอังกฤษมี
อิทธิพลต่อกฎหมายบริษัทเอกชนของฝรั่งเศส เพราะฝรั่งเศสรับเอาแนวคิดเรื่องการจากัดจานวน
ผู้ถือหุ้นไปใช้กับ SARL โดยจากัดจานวนผู้ถือหุ้นไม่ให้เกิน 50 คน ตามแนวทางของกฎหมายอังกฤษ
ในปัจจุบันกฎหมายบริษัทเอกชนของฝรั่งเศสกาหนดว่า SARL ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน
100 คน ดังที่ได้ศึกษาไว้แล้วข้างต้น
โดยที่ อั ง กฤษบั ญ ญั ติ ก ฎหมายบริ ษั ท มหาชนและบริ ษั ท เอกชนรวมไว้ ด้ ว ยกั น
อีกทั้งแนวคิดบริษัทเอกชนจากัดพัฒนามาจากบริษัทมหาชนร่วมหุ้น จึงทาให้กฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดมีความคล้ายคลึงกับบริษัทมหาชนจากัด แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทเอกชนแตกต่างจากที่กฎหมาย
บัญญัติไว้หลายประการ คือ
ก. กรรมการ โดยทางปฏิบัติแล้วกรรมการในบริษัทเอกชนเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก
ซึ่งแตกต่างจากบริษัทมหาชนที่กรรมการมักไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเสียงข้างมาก ยกเว้นบริษัทมหาชนที่แปร
สภาพมาจากบริษัทเอกชนจากัด กรรมการผู้มีอานาจมักเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก
ข. หุ้น โดยทางปฏิบัติแล้ว ของบริษัทเอกชนมักไม่มีการโอนหรือซื้อขายกัน ขณะที่
หุ้นของบริษัทมหาชนมีการซื้อขายกันในตลาด
ค. ค่าตอบแทนกรรมการ ในทางปฏิบัติค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทเอกชน
จากัดมักไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ เพราะกรรมการกับผู้ถือหุ้นเป็นคนเดียวกัน ค่าตอบแทนจึงมัก
จ่ายผ่านเงินปันผลที่เกิดจากกาไรสุทธิของบริษัท
ง. การคุ้ม ครองผู้ ถื อหุ้ น เสี ย งข้ างน้ อ ย ทางปฏิ บั ติแ ล้ ว ผู้ ถื อ หุ้ นเสี ย งข้ า งน้อ ยใน
บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด มั ก จะได้ รั บ การคุ้ ม ครองน้ อ ยกว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น เสี ย งข้ า งน้ อ ยในบริ ษั ท มหาชน
ทั้งนี้ เพราะผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนส่วนใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นเทียมและมิใช่ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง จึงไม่ได้ให้
ความสนใจในกิจการบริษัทอย่างผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชน
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จ. การเข้าเข้าครอบงากิจการ (Taking Over) ในทางปฏิบัติการเข้าครอบงากิจการ
ของบริษัทเอกชนมักทาได้ยาก เพราะหากผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากเป็นกรรมการคัดค้าน การเปิดโอกาส
ให้มีการครอบงาจึงแทบไม่เกิดขึ้น159
3.3.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อังกฤษได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทครั้งใหญ่ด้วยการตราพระราชบัญญัติ
บริษัทปี ค.ศ. 1907 (Companies Act 1907) การปฏิรูปกฎหมายบริษัทในครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยน
แปลงหลักการสาคัญของกฎหมายบริษัทหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแยกบริษัทเอกชน
ออกจากบริษัทมหาชน โดยกาหนดว่าการตั้งบริษัทเอกชนจากัดต้องมีผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นอย่าง
น้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 50 คน การจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัดต้องมีผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 7 คน
ขึ้นไป การแยกบริษัทเอกชนออกจากบริษัทมหาชนมีความมุ่งหมายที่จะใช้บริษัทเอกชนเป็นเครื่องมือ
ส่ งเสริ มบริ ษัท ขนาดเล็ ก อั น เป็ น ผลมาจากความล้ มเหลวในการใช้ ก ฎหมายห้ างหุ้ นส่ ว นส่ งเสริ ม
ผู้ป ระกอบการขนาดเล็ ก ทั้งนี้ เพราะผู้ ประกอบการไม่นิยมตั้งห้ างหุ้ นส่ ว นสามัญเนื่องจากผู้ เป็น
หุ้นส่วนมีความรับผิดไม่จากัด และไม่นิยมตั้งห้างหุ้นส่วนจากัด เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้เป็น
หุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดเป็นผู้จัดการ160
อังกฤษได้ปฏิรูปกฎหมายเป็นระยะ โดยเฉลี่ยแล้วทุก 20 ปี จะมีการปฏิรูปกฎหมายบริษัท
ครั้งหนึ่ง โดยมีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2006 โดยสร้างรูปแบบบริษัทขนาดเล็ก
และลดขั้ตอนการจดทะเบียนบริษัทให้เกิดความสะดวกขึ้น สาหรับ บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวอังกฤษได้
นามาใช้ในช่วง ค.ศ. 1985 โดยกฎหมายบริษัท มาตรา 24 บัญญัติว่าถ้าจานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทลด
เหลือเพียงหนึ่งคนและบริษัทนั้นยังดาเนินกิจการต่อไปภายหลังจากหกเดือนนับแต่จานวนผู้ถือหุ้นลด
เหลือเพียงหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นคนเดียวนั้นต้องรับผิดร่วมกับบริษัทในบรรดาหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่
บริษัทก่อขึ้น อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้บุคคลคนเดี ยวตั้งบริษัท จนกระทั่งปี ค.ศ. 1992
อังกฤษจึงมีกฎหมายอนุญาตให้บุคคลเดียวจัดตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทได้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่
12 ธันวาคม 1989 สภาสหภาพยุโรปได้ออกข้อกาหนด ฉบับที่ 12 เลขที่ 89/667 เรื่อง บริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นคนเดียว (The European Community’s 12th Company Law Directive on Single
Member Company) อังกฤษในฐานะรัฐสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European
Community: EC) จึงต้องยอมรับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวอย่างเต็มรูปแบบ โดยออกระเบียบการ
จัดตั้งบริษัท ค.ศ. 1992 (The Company Regulations 1992) กาหนดว่าให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัท
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จากัดได้ ทั้งนี้ เพื่ออนุวัติการตาม Directive ฉบับดังกล่าว161 ในปัจจุบันพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ.
2006 (The Companies Act 2006) ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวไว้เป็นบท
เฉพาะ162
อังกฤษได้เริ่มดาเนินการปฏิรูปกฎหมายบริษัทอีกครั้งหนึ่งในช่วง ค.ศ. 1999 ต่อมาได้ตรา
กฎหมายบริษัทฉบับปี ค.ศ. 2006 (Companies Act 2006) โดยมีหลักการและเหตุผลในการตรา
กฎหมายฉบับนี้ว่า เพื่อส่งเสริมในการสร้างความสามารถการแข่งขันให้แก่บริษัทของประเทศอังกฤษ
ภายใต้นโยบาย 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาความผูกพัน (Engagement) ของผู้ถือหุ้นและเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน
ระยะยาว หลักการนี้เกิดจากแนวความคิดว่ากรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้มี
อานาจหน้าที่ดาเนินกิจการของบริษัท กฎหมายบริษัทปี ค.ศ. 2006 ต้องการสร้างความเข้าใจที่ดี
ระหว่างกรรมการและผู้ ถือหุ้ น กล่ าวคือ กฎหมายมุ่งหมายที่จะสร้างหลั กประกันว่าบทบาทของ
กรรมการจะต้องมีความชัดเจนที่จะทาให้การสื่อสารระหว่างกรรมการกับผู้ถือหุ้นทาได้สะดวกเพื่อ
ตอบสนองแนวความคิดดังกล่าวกฎหมายจึงสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับ
ความสะดวกผ่านการสื่อสารทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เพราะมิเพียงแต่จะทาให้ประหยัดต้นทุนแต่ยังจะ
จูงในให้ผู้ ถือหุ้ น รู้สึ กผู กพันที่จ ะติดต่อสื่ อสารกับบริษัทได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้กฎหมายยังมี
ความมุ่งหมายที่จะทาให้กรรมการมีความรับผิดชอบต่อบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้กฎหมาย
จึงได้บังคับใช้บทบั ญญัติ ว่าด้วย “อานาจการใช้สิทธิเรียกร้องแทนบริษัท ” (Derivative Claim)
เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ฟ้ อ งกรรมการได้ ใ นกรณี ก รรมการบริ ษั ท ประพฤติ ผิ ด หน้ า ที่ ข องตนเอง
การให้สิทธินี้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่บนแนวคิดที่ว่าเมื่อผู้ถือหุ้นมีความผูกพันต่อบริษัทจะทาให้มีการลงทุนใน
ระยะยาว
2) เพื่อส่งเสริมหลักการ “คิดเล็กก่อน” (Think-Small-First) และเพื่อให้แน่นอนว่า
บริษัทมีการกากับที่ดี หลักการข้อนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก Department of Business Enterprise &
Regulatory Reform ได้สารวจพบว่าบริษัทในประเทศอังกฤษอัตราร้อยละเก้าสิบห้าเป็นบริษัทขนาด
เล็กที่มีผู้ถือหุ้นเพียงห้าคนหรือน้อยกว่านั้น ในขณะที่กฎหมายบริษัทในอดีตมีความต้องการให้เริ่มต้น
ด้วยการสร้างบริษัทมีขนาดใหญ่ ซึ่งทาให้กฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง ฉะนั้น
กฎหมายบริษัท ฉบับปี 2006 จึงได้สร้างแนวคิดของบริษัทขนาดเล็กตามหลัก การ “คิดเล็กก่อน”
(Think-Small-First) ให้เกิดความเป็นจริง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทเหล่านี้พัฒนาตนเองเป็นบริษัทขนาด
กลางและนาดใหญ่ ต่ อ ไป เพื่ อ ตอบสนองแนวความคิ ด ดั ง กล่ า วนี้ กฎหมายจึ ง ได้ ส ร้ า งระบบ
ความสัมพันธ์ภายในของบริษัทเสียใหม่ผ่านรูปแบบข้อบังคับรูปแบบใหม่ โดยแยกเป็นกฎระเบียบของ
บริษัทเล็กเป็นการเฉพาะหลายเรื่อง เช่น การกากับ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพราะกฎหมายฉบับ
ใหม่มีมุมมองว่าการกากับ การบริ หารจัดกิจการของบริษัทนั้นผู้ ถื อหุ้ นมักจะตัดสิ นใจโดยวิธีลงมติ
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ทั้งหมดของบริษัทขนาดเล็กจะต้องกระทาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่การลงมติสามารถทาด้วยวิธีลงลง
ลายมือชื่อในเอกสารรายงานการประชุม แทนที่จะต้องเข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมอย่างกฎหมาย
ฉบั บ ก่อน ๆ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่ยังได้ยกเลิ กบทบัญญัติที่กาหนดให้บริษัทเอกชนต้องมี
เลขานุการบริษัท ดังนั้น บริษัทในปัจจุบันซึ่งมีผู้ถือหุ้นเพียงเล็ก น้อยจึงไม่จาเป็นต้องมีเลขานุการและ
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวและมีกรรมการคนเดียวก็สามารถดาเนินกิจการบริษัทได้โดยไม่ต้องได้รับ
การช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เพื่อให้หลักการคิดเล็กก่อนบรรลุผล กฎหมายฉบับใหม่ จึงสร้างความ
แตกต่างของบริษัทเป็นสามประเภท คือ บริษัทเอกชนจากัด บริษัทมหาชนจากัดซึ่งขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ และบริษัทมหาชนจากัดซึ่งมิได้ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษั ทเอกชนอยู่ บ นสมมุติ ฐ านว่ าเป็นบริษั ทขนาดเล็ ก ดังนั้ น บริษั ทเหล่ านี้ จึง มี
กฎระเบียบที่ไม่ยุ่งยากใช้ในบริษัท แต่ถ้าบริษัทเอกชนที่มีขนาดใหญ่ บริษัทเหล่านั้นอาจจะเลือกใช้
กฎระเบี ย บของตนเองที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นขึ้ น ตามโครงสร้ า งการจั ด การบริ ษั ท ( Organization)
ด้วยแนวคิดนี้กฎหมายฉบับปัจจุบันจึงส่งเสริมให้มีการใช้ข้อบังคับเป็นตราสารจัดโครงสร้างการบริหาร
บริษัทที่สอดคล้องกับขนาดของบริษัท
3) เพื่อทาให้การจัดตั้งและการดาเนินธุรกิจเป็นไปโดยสะดวก หลักการในข้อนี้เป็น
แนวความคิดในการส่งเสริมให้มีการตั้งบริษัทมากขึ้น กฎหมายบริษัทปี ค.ศ. 2006 จึงได้ทาให้การจด
ทะเบียนบริษัทสามารถทาได้รวดเร็วขึ้นและสะดวก อีกทั้งทาให้การบริหารกิจการของบริษัทขนาดเล็ก
ดาเนิ น ไปอย่ า งคล่ อ งตัว กฎหมายจึ งได้ ล ดหลั ก เกณฑ์ ที่ เป็ นข้ อ ยุ่ง ยากซับ ซ้ อนให้ เ หลื อน้ อ ยที่ สุ ด
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งได้ออกแบบหนังสือบริคณห์ ส นธิรูปแบบใหม่ที่มีเนื้ อหาแบบย่อ มีข้อบังคับที่มี
ความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนใช้กับขนาดของบริษัท
4) เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในอนาคต หลักการในข้อนี้เป็นแนวความคิดที่ต้องการให้
ข้อบังคับเป็นกฎเกณฑ์ภายในอย่างแท้จริง กฎหมายบริษัทปี ค.ศ. 2006 บัญญัติให้บริษัทสามารถ
แก้ไขกฎระเบียบของตนเองได้ง่ายขึ้นเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป ซึ่งจะทาให้เกิดความยืดหยุ่นขึ้นใน
อนาคต อาทิเช่น บริษัทไม่จาเป็นต้องกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า จะทาให้บริษัทสามารถประกอบ
กิจการได้ตามที่เห็นว่ามีโอกาส163
รายงานการวิจัยของ Arad Reisgerg แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอนบ่งชี้
ว่าการปฏิรูปกฎหมายบริษัทของอังกฤษในครั้งนี้เพื่อทาให้อังกฤษสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจยุคใหม่
ที่มีความท้ายทาย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการบูรณาการตลาดในภูมิภาคยุโรปและเขต
เศรษฐกิจการค้าเสรีที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มูลเหตุที่ต้องปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชน
เพราะบริษัทส่วนใหญ่ในอังกฤษเป็นบริษัทเอกชนขนาดเล็ก แต่กฎหมายบริษัทยุคก่อนหน้านี้ยังติดยึด
อยู่กับแนวคิดบริษัทมหาชน (Had traditionally been written with public companies in
mind) กฎหมายบริษัทเอกชนของอังกฤษที่ผ่านมาจึงมีลักษณะหัว มงกุฎท้ายมังกร ไม่เข้ากับลักษณะ
ของบริษัทเอกชนที่ปรากฏในทางความเป็นจริง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปฏิรูปกฎหมายบริษัท
เพื่อให้รองรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อม การแก้ไขกฎหมายจะสามารถดึงดูดการลงทุนระหว่าง
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ประเทศให้เข้ามาในอัง กฤษและหยุดยั้งการไหลของธุรกิจออกไปจากอังกฤษ 164 การตรากฎหมาย
บริษัท ค.ศ. 2006 ด้วยการสร้างบริษัทขนาดจิ๋ว (Very Small Companies) ที่จัดตั้งโดยบุคคลคน
เดียวและมีทุนจดทะเบียน 1 ปอนด์ ทาให้อังกฤษกลายเป็นศูนย์กลางจดทะเบียนบริษัท ทาให้เกิด
สถานการณ์ Delaware Effect ขึ้นในยุโรป เพราะมีนักลงทุนจากรัฐสมาชิก EU เข้าไปจดทะเบียนใน
อั ง กฤษแล้ ว ไปประกอบธุ ร กิ จ ในรั ฐ สมาชิ ก อื่ น ๆ เช่ น นั ก ลงทุ น จากเยอรมนี เ ข้ า ไปจดทะเบี ย น
บริ ษัทเอกชนในอังกฤษกว่าสี่ ห มื่น ราย โดยในปี ค.ศ. 2006 มีส ถิติการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นสู งสุ ด
ต่ อ มาเมื่ อ เยอรมนี ป ฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท เอกชน (GmbH) ท าให้ นั ก ลงทุ น เยอรมั น ย้ า ยฐานการ
จดทะเบียนเข้าไปเยอรมนี165
3.3.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของอังกฤษ
ในส่วนนี้จะศึกษาโครงสร้างบริษัทเอกชนจากัดดังนี้
3.3.3.1 การแบ่งขนาดของบริษัท
กฎหมายบริษัท ค.ศ. 2006 แบ่งบริษัทเอกชนจากัดแบ่งบริษัทออกเป็นสามขนาด
คือ
1) บริษัทขนาดใหญ่ คือ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
2) บริ ษัทขนาดกลาง (Medium-Sized Companies) ต้องประกอบด้ว ย
ลักษณะสองประการของสามประการ คือ
(1) มีรายได้ไม่เกิน
22.8 ล้านปอนด์
(2) มีสินทรัพย์ไม่เกิน 11.4 ล้านปอนด์
(3) มีลูกจ้างไม่เกิน
250 คน
3) บริษัทขนาดเล็ก (Small sized companies) ต้องประกอบด้วยลักษณะ
สองประการของสามประการ คือ
(1) มีรายได้ไม่เกิน
5.6 ล้านปอนด์
(2) มีสินทรัพย์ไม่เกิน 2.8 ล้านปอนด์
(3) มีลูกจ้างไม่เกิน
50
คน
3.3.3.2 โครงสร้างบริษัทจากัดความรับผิดโดยหุ้น
บริษัทจากัดความรับผิดโดยหุ้น (Limited Liability Company by Shares)
จดทะเบี ย นเป็ น บริ ษัทเอกชนจ ากัด หรือมบริษัทหาชนจากัด ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของบริษัท
กาหนดไว้ แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะบริษัทจากัดโดยหุ้นที่มีสภาพเป็นบริษัทเอกชน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า
“บริษัท” หรือ “บริษัทจากัด”) ประกอบด้วย โครงสรร้างสามส่วน คือ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้าง
การจัดการ และโครงสร้างการเงินและบัญชี แยกพิจารณา ดังนี้
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1) โครงสร้างผู้ ถือ หุ้ น บริษัท จากั ดมีผู้ ถื อหุ้ น คนเดี ยวหรือหลายคนก็ไ ด้
สภาพของผู้ถือหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว พระราชบัญญัติบริษัทปี 2006 ส่วนที่ 2
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทไว้ดังต่อไปนี้
(1) ผู้เริ่มก่อการ (Promoters)
ก. ความหมายและความเป็นมาของผู้เริ่มก่อการ ผู้เริ่มก่อการบริษัท
หรือผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท เรียกในภาษาอังกฤษว่า Promoter มิได้เป็นคาในกฎหมายบริษัทของอังกฤษ
แต่เป็นคาที่ใช้เรียกในทางธุรกิจ แม้กระทั่งพระราชบัญญัติบริษัทปี 2006 มิได้บัญญัตินิยามหรือ
กล่าวถึงผู้เริ่มก่อการไว้โดยตรง มาตรา 7 บัญญัติว่าบุคคลคนเดียวหรือหลายคนจะก่อตั้งบริษัทตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท มาตรา 8 ใช้คาว่า “ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น” (Subscribers) ดังนั้น
คาว่าผู้เริ่มก่อการจึงมิใช่เป็นคาที่ใช้ในกฎหมาย แต่เป็นคาเรียกขานผู้เริ่มก่ อการตั้งบริษัท หลักการ
ของผู้เริ่มก่อการได้พัฒนาขึ้นโดยศาลในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า คาว่า “Promoter” เริ่มใช้ครั้ง
แรกในคดี Twycross v. Grant (1877) โดยผู้พิพากษา Cockburn CJ. อธิบายความหมายของ
“ผู้เริ่มก่อการ” ว่าหมายถึง “บุคคลที่ทาหน้าที่เริ่มก่อตั้ งบริษัทและดาเนินขั้นตอนอื่น ๆ ที่จาเป็น
เพื่อให้การตั้งบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ ” ในเวลานั้นมีการประกอบอาชีพเป็นผู้เริ่มก่อการขึ้นจานวน
มากและมีการหลอกลวงประชาชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทาให้ภาพลักษณ์ของผู้เริ่มก่อการเป็นไป
ในทางที่ไม่ดี จึงมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้เริ่มก่อการไว้ในกฎหมายบริษัท166
ข. สภาพของผู้เริ่มก่อการ โดยที่กฎหมายบริษัทบัญญัติเพียงว่า
“บุคคล” (Person) ดังนั้น จึงได้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายขึ้นว่าคาว่าบุคคลหมายความรวมถึง
นิติบุคคลด้วยหรือไม่ ในต้นศตวรรษที่ 20 ศาลอุทธรณ์ของอังกฤษได้วินิจฉัยไว้ในคดี Re Leeds &
Hanley Theater of Verieties Ltd (1902) ว่า “ผู้เริ่มก่อการไม่จาเป็นจะต้องเป็นมนุษย์ (Human)
เท่านั้น บริษัทสามารถเป็นผู้เริ่มก่อการของบริษัทอื่นได้ ” นับแต่นั้นเป็นต้นมาปัญหาว่านิติบุคคลเป็น
ผู้เริ่มก่อการได้หรือไม่จึงสิ้นความสงสัย167
ค. ความเกี่ ย วพั น ระหว่ า งผู้ เ ริ่ ม ก่ อ การกั บ บริ ษั ท แม้ ว่ า ไม่ มี
กฎหมายบัญญัติว่าให้ผู้เริ่มก่อการมีฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทหรือทรัสตี (Trustee) แต่กฎหมายได้
กาหนดให้ผู้เริ่มก่อการต้องทาการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักแห่ งความไว้วางใจ (Fiduciary Duty)
เช่นเดียวกับตัวแทน และเพื่อเป็นหลักประกันว่าบริษัทจะก่อตั้งขึ้นตามที่ผู้เริ่มก่อการได้แสดงเจตจานง
ไว้ กฎหมายจึงกาหนดให้ผู้เริ่มก่อการต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น แนวความคิดนี้ปรากฏ
อยู่ในมาตรา 8 (1) (ก) ที่บัญญัติว่าผู้เริ่มก่อการตกลงจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (Members of the
Company) และในกรณีที่เป็นบริษัทที่มีทุนเรือนหุ้นต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น168
ง. จ านวนผู้ เ ริ่ ม ก่ อ การขั้ น ต่ า ผลจากที่ ก ฎหมายก าหนดให้
ผู้เริ่มก่อการต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่ งหุ้นทาให้จานวนผู้เริ่มก่อการมีจานวนเท่ากับจานวนผู้ถือหุ้น
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ขั้นต่าไปโดยปริยาย เดิมกฎหมายกาหนดให้บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยเจ็ดคน กฎหมายฉบับปี
1907 กาหนดให้บริษัทเอกชนจากัดมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 50 คน กาหนดให้บริษัท
มหาชนมี ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 เมื่ออังกฤษรับเอาบริษัท
ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้ปฏิบัติ จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทว่าให้บุคคลคนเดียวสามารถ
ตั้ ง บริ ษั ท ได้ ดั ง นั้ น บริ ษั ท เอกชนและบริ ษั ท มหาชนสามารถจั ด ตั้ ง โดยบุ ค คลเพี ย ง คน169
กฎหมายบริษัทฉบับปี ค.ศ. 1985 บัญญัติให้บริษัทจากัดซึ่งจานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงคนเดียว
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 จึงได้ออกระเบียบการจัดตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
คนเดียวซึ่งมักเป็นบริษัทเอกชนความรับผิดจากัด และส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก170
2) โครงสร้างวิธีการจัดการ พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006 แยกบุคคล
ออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายผู้มีอานาจจัดการ และฝ่ายผู้มีอานาจควบคุมการจัดการ แยกพิจารณาดังนี้
(1) ผู้ มีอ านาจจั ด การ ระบบกฎหมายบริ ษั ทอั ง กฤษก าหนดว่ า การจั ด
กิจการของบริษัทเป็นอานาจและหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้น พระราชบัญญัติ
บริษัท ค.ศ. 2006 บัญญัติสาระสาคัญเกี่ยวกับกรรมการไว้ดังนี้
ก. จานวนและสภาพกรรมการ มาตรา 154 กาหนดสภาพกรรมการว่า
บริษัทเอกชนต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน และมาตรา 155 กล่าวว่า (1) บริษัทต้องมีกรรมการ
อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นบุคคลธรรมดา ทั้งสองมาตรานี้ประกอบกันทาให้เห็นได้ว่ากรรมการของบริษัท
จะเป็นบริษัทก็ได้ แต่กรรมการเพียงคนเดียวนั้นจะเป็นบริษัทไม่ได้ ดังนั้น บริษัทที่จะมีกรรมการเป็น
บริษัทได้บริษัทนั้นจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นบุคคลธรรมดา
ข. คุณสมบัติของกรรมการ กฎหมายไม่ได้กาหนดว่ากรรมการต้องมี
คุณสมบัติอย่างไรบ้าง มีแต่มาตรา 157 บัญญัติว่าจะตั้งให้บุคคลอายุยังไม่ครบ 16 ปี เป็นกรรมการ
บริษัทไม่ได้ มาตรานี้ก่อให้เกิดผลสองประการ ประการแรกกรรมการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีอายุ 16
ปี ขึ้นไป ประการที่สองบริษัทซึ่งตั้งกรรมการก่อนที่มาตรา 157 มีผลบังคับในปี ค.ศ. 2007 และ
กรรมการมีอายุต่ากว่า 16 ปี ให้ความเป็นกรรมการต้องสิ้นสุดลง (Cease to be Directors)
กรรมการที่มีอายุ ไม่เกิน 16 ปี เรียกกันทั่วไปว่ากรรมการเด็ก (Child Director)171
ค. การแต่งตั้ง ถอนกรรมการ และทะเบียนกรรมการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดแรกของบริษัทซึ่งปรากฏชื่อ
ในเอกสารการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่กรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น กรรมการชุด ต่อมาได้รับ
แต่งตั้งโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แต่ได้ทาการเป็นกรรมการซึ่งเรียกว่ากรรมการเงา (Shadow Director) ต้องรับผิดอย่างกรรมการตาม
มาตรา 157 คาว่ากรรมการเงา หมายถึงบุคคลที่มีอานาจในทางความเป็นจริงควบคุมหรือสั่งการให้
กรรมการของบริษัททาการหรือไม่ทาการใด แต่มาตรา 251 บัญญัติยกเว้นว่าที่ปรึกษาอาชีพที่ให้
คาปรึกษาแก่กรรมการ และบริษัทซึ่งมีอานาจควบคุมบริษัทในเครือตามหมวด 2 หน้าที่ทั่วไปของ
169
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กรรมการ หมวด 4 การอนุมัติการทาธุรกรรมโดยผู้ถือหุ้น หมวด 6 การทาสัญญากับบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้น
คนเดียวนั้นเป็นกรรมการไม่ถือว่าเป็นกรรมการเงา
2. การถอนกรรมการ มาตรา 168 กาหนดว่าบริษัทโดยมติ
สามัญของที่ประชุมของผู้ถือหุ้นจะถอนกรรมการก่อนครบวาระก็ได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าจะมีข้อตกลง
ระหว่างบริษัทกับกรรมการนั้นหรือไม่ และเมื่อถอนกรรมการแล้วบริษัทจะต้องแจ้งมติการถอนและ
การแต่งตั้งบุ คคลอื่นแทนกรรมการที่ถูกถอดถอนนั้นแก่นายทะเบียน แต่กรรมการที่ถูกถอนไม่ว่า
กรรมการนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่มีสิทธิโต้แย้งมติการถอนกรรมการนั้นได้ โดยส่งหนังสื อโต้แย้งไปยัง
กรรมการที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 169
ง. ทะเบียนกรรมการ มาตรา 162 กาหนดให้บริษัทจะต้องจัดทา
ทะเบียนกรรมการซึ่งระบุที่อยู่อันเป็นปกติของกรรมการแต่ละคน และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการไว้
ที่ ส านั ก งานจดทะเบี ย นของบริ ษั ท หรื อ สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาเอกสารที่ ส ามารถตรวจสอบได้ ง่ า ย
และจะต้องแจ้งสถานที่เก็บรักษาทะเบียนกรรมการแก่นายทะเบี ยนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เป็น
กรรมการ
จ. หน้าที่และความรับผิ ดของกรรมการ หน้าที่โ ดยทั่วไปของ
กรรมการเป็นหลักกฎหมายที่ได้รับการพัฒนามาจากคาพิพากษาของศาล (Case Law) ซึ่งเป็นการ
ยากที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงหลักกฎหมายนั้นได้โดยง่าย ฉะนั้น เพื่อให้หลักกฎหมายนั้ นสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น (Making the Rules More Accessible) จึงได้มีการนาหลักกฎหมายนั้นมาบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายบริษัทในมาตราต่าง ๆ ว่ากรรมการมีหน้าที่จะต้องส่งเสริมความสาเร็จของบริษัทเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และในการกระทาดังกล่าวกรรมการจาต้องทาการที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยอันเหมาะสมที่เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งหมายถึง
ผู้ เกี่ย วข้อ งกับ บริ ษั ทในฐานะเป็ น ลู กจ้ าง, คู่ค้า และชุม ชน (มาตรา 172) และเกี ยรติ คุณส าหรั บ
มาตรฐานขั้นสูงในการดาเนินธุรกิจ (Company’s Reputation for High Standards of Business
Conduct)172 พระราชบัญญัติบริษัทฉบับปี ค.ศ. 2006 บัญญัติหน้าที่ของกรรมการไว้ในมาตรา 171
ถึง มาตรา 177 ประกอบด้วยหน้าที่ดังนี้
หน้าที่ต้องทาการภายในขอบอานาจ (Duty to act within
powers)
หน้าที่ต้องส่งเสริมความสาเร็จของบริษัท (Duty to promote
the success of the company)
หน้าที่ต้องตัดสินใจโดยอิสระ (Duty to exercise independent
judgment) หน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอันสมควร และต้องใช้ทักษะและความอุตสาหะ (Duty to
exercise reasonable care, skill, and diligence)
หน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Duty to avoid
conflicts of interest)
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หน้ า ที่ ต้ อ งไม่ ย อมรั บ ผลประโยชน์ จ ากบุ ค คลภายนอก
(Duty not to accept benefits from third parties)
หน้าที่ต้องแจ้งผลประโยชน์เมื่อเข้าทาธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทใน
ฐานะส่วนตัว (Duty to declare interest in proposed transaction or arrangement)
หากกรรมการฝ่าฝืนต้องรับผิดในความเสียหายที่มีต่อบริษัทตาม
มาตรา 178 อย่างไรก็ตาม ภาค 7 ได้บัญญัติคุ้มครองความรับผิดของกรรมการไว้ด้วย โดยมาตรา 232
กาหนดว่า (1) บทบั ญญัติใด ๆ ที่กาหนดข้อยกเว้นให้กรรมการหลุดพ้นจากความรับผิ ดต่อบริษัท
เพราะกรรมการประมาทเลินเล่อ ผิดนัด ทาผิดหน้าที่หรือผิดหน้าที่ว่าด้วยความไว้วางใจ ให้ข้อยกเว้น
ดัง กล่ าวเป็ น โมฆะ (2) บทบั ญ ญั ติ ใด ๆ ซึ่ ง บริ ษัท ก าหนดค่ า เสี ย หายโดยตรงหรื อโดยอ้ อมให้ แ ก่
กรรมการของบริษัทในการกระทาผิดของเขาเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อ การผิดนัด การทาผิด
หน้ า ที่ ห รื อ ผิ ด หน้ า ที่ ว่ า ด้ ว ยความไว้ ว างใจให้ เ ป็ น โมฆะ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา 233
ถึง มาตรา 235 ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้บริษัทซื้อประกันภัยส าหรับความรับผิดของกรรมการหรือ
บทบัญญัติที่กาหนดให้จ่ายค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก
(2) อานาจควบคุมการบริหารจัดการบริษัท เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอานาจ
ครอบงาบริษัท (Supervisory Power) เหตุผลที่กฎหมายให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอานาจครอบงาบริษัท
เพราะผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของและเป็นลงทุนในบริษัท จึงเป็นเจ้าของผลประโยชน์โดยตรงจากการดาเนิน
กิจการบริ ษัท แต่เนื่ องจากอานาจการจัดกิจการเป็นอานาจของกรรมการที่ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้ ถือ หุ้ น (Delegation) กฎหมายจึ ง สร้ างอ านาจให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ น เป็น ผู้ ควบคุ มการจัด กิจ การบริษั ท
โดยแสดงออกผ่านการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา
กฎหมายอนุญาตให้บริษัทเอกชนปิดลงมติทางเอกสาร (มาตรา 288 ถึง มาตรา 300) เพื่อลดภาระ
และต้นทุนให้แก่บริษัทเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs กฎหมายจึงมิได้บังคับให้บริษัทเอกชนต้อง
ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจาปี (Annual General Meeting: AGM) เฉพาะบริษัทมหาชนเท่านั้น
ที่ต้องประชุมใหญ่สามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 302 ถึง มาตรา 335)173
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ การเรี ย กประชุ ม
วิธีการประชุม และการลงมติ แยกพิจารณาดังนี้
ก. การเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น การเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น หน้ า ที่
โดยตรงของกรรมการ แต่ผู้ถือหุ้ นจะมีสิทธิเรียกเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อกรรมการไม่เรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร นอจากนี้กฎหมายยังให้ศาลมีอานาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย
1. การเรี ย กประชุ ม โดยกรรมการ กรรมการมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเรี ย ก
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (General meeting) โดยต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้า 14 แต่ข้อบังคับอาจ
กาหนดระยะเวลานานกว่า 14 วันก็ได้ (มาตรา 307)
2. การเรียกประชุมโดยผู้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 หรือร้อยละ 5 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ร้องขอให้บริษัทจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อบริษัทได้รับ
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หนังสือร้องขอให้ประชุมแล้ว ต้องเรียกประชุมภายในสามเดือนนับแต่กรรมการได้รับหนังสือร้องขอให้
ประชุม (มาตรา 305)
3. การเรี ยกประชุมโดยศาล มาตรา 306 ให้อานาจศาลเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ถ้าการเรีย กประชุมโดยกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
(Impracticable) เมื่อศาลเรียกประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นดาเนินการประชุมไปตามข้อบังคับของบริษัท
หรือตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยศาล ศาลจะเรียกประชุมเองหรือเพราะ
กรรมการหรือผู้ถือหุ้นยื่นคาร้องขอให้ศาลเรียกประชุม
ข. วิธีการประชุม มาตรา 311 กาหนดว่ารูปแบบหนังสือเรียกประชุม
ใหญ่ของบริ ษัทจะต้องกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม แสดงว่าการประชุมโดยวิธีอย่างอื่ น
ตัวอย่างเช่น การประชุมทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรทศัพท์ทางไกล (Teleconference) ไม่สามารถทา
ได้ แม้กฎหมายให้นาวิธีสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ก็ตาม แต่ยังมีข้อจากัดอยู่ เช่น มาตรา 333 ให้
ส่งเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะหนังสือนัดประชุมและใบมอบ
ฉันทะเท่านั้น การที่กฎหมายได้สร้างข้อกีดกันในการนาสื่ออิเล็คทรินิกส์มาใช้อย่างกว้างขวางทาให้
กฎหมายบริษัทของอังกฤษที่ถือว่ามีความก้าวหน้ากว่ากฎหมายของประเทศใด ๆ ในสหภาพยุโรป
กลับไม่สอดรับกับระบบการสื่อสารยุคใหม่
ค. การลงมติ ภาค 13 การลงมติและการประชุม หมวด 1 หลักทั่วไป
เกี่ยวกับมติ (Resolutions) ของการประชุมผู้ถือหุ้นหรือของบริษัท มาตรา 281 ถึง มาตรา 287
กาหนดหลักเกณฑ์การลงมติ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมาตรา 281 บัญญัติว่าการลงมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชนต้องทาเป็นหนังสือตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2 (การลงมติเป็นหนังสือ)
หรือลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ในหมวด 3 (การลงมติในที่ประชุม)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ มติธรรมดาและมติ
พิเศษ มติธรรมดา หมายถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือของบริษัทที่ผ่านโดยคะแนนเสียงข้างมาก
แบบธรรมดา (Simple Majority) มติพิเศษหมายถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือของบริษัทที่ผ่านโดย
คะแนนเสียงข้างมากอย่างน้อยร้อยละ 75 การลงมติโดยทาเป็นเอกสาร (Written Resolutions)
หมวด 2 กาหนดหลักเกณฑ์ว่า การลงมติโดยเอกสารหมายถึงการลงมติของบริษัทเอกชนจากัดที่เสนอ
และผ่านตามวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ แต่มติโดยเอกสารจะกระทากับกิจการการถอนกรรมการ
ก่อนครบกาหนดวาระ หรือการถอนผู้สอบบัญชีก่อนครบกาหนดเวลาการลงมติโดยเอกสารให้ใช้ได้กับ
การลงมติของผู้ถือหุ้นหรือของกรรมการ การลงมติทางเอกสารจะทาในรูปของการลงมติด้วยทาเป็น
หนังสือเวียน (Circulation of Written Resolutions) วิธีการลงมติทางเอกสาร มาตรา 291 กาหนด
หลักเกณฑ์ไว้ว่า ให้บริษัทส่งหนั งสือเวียนการลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกคน
จะส่งเป็นเอกสารธรรมดาหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในหนังสือเวียนของการลงมติจะต้องแจ้ง
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ด้วยว่าให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อความการลงมติและระบุวันที่ที่ลงมติ มิฉะนั้น การลงมติไม่สมบูรณ์และมี
ความผิดอาญา174
3) โครงสร้างการเงิน ของบริษัท โครงสร้างการเงินและบัญชีของบริษัทเป็น
ส่วนประกอบสาคัญในการดาเนินกิจการของบริษัท
(1) ทุนเรือนหุ้น (Share Capital) คือ ทุนที่เกิดจาการลงหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
และนามาออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ทาให้ทุนเรือนหุ้น มีลักษณะแตกต่างจากทุนขององค์กรธุรกิจอื่น เช่น
ทุนของห้างหุ้นส่วน มิได้แบ่งออกเป็นหุ้น เพราะแนวความคิดของห้างหุ้นส่วนมาจากแนวความคิดการ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม แต่ทุนของบริษัท อยู่บนแนวความคิดที่ว่าบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน แต่เพื่อสะท้อนถึงความเป็นเจ้าของสัดส่วนผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial Stake) ใน
บริษัทจึงมีการแบ่งทุนของบริษัทออกเป็นหุ้นเพื่อแสดงสัดส่วนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ว่าถือหุ้นใน
บริษัทในสัดสัดส่วนเท่าใด ทุนจดทะเบียน (Registered Capital) หรือทุนเรือนหุ้น (Share Capital)
เป็นทุนในทางกฎหมาย (Legal Capital) หมายถึงทุนที่นามาออก เป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน175
ในปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัทจากัดความรับผิดโดยหุ้นยังคงต้องระบุทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เพราะ
บริษัทชนิดนี้ต้องออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีกฎหมายกาหนดว่าบริษัทต้องมีทุน
จดทะเบียนขั้นต่าเท่าใด ในทางปฏิบัติจึงมักมีผู้จดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเพียงหนึ่งปอนด์
(2) หุ้น (Shares) บริษัทความรับผิดจากัดโดยหุ้นต้องมีทุนเรือนหุ้น
ตามจ านวนที่ ผู้ ถื อหุ้ น ได้น ามาลงหุ้ น ทุ นเรือ นหุ้ นจะมี การแบ่ง ออกเป็ นหน่ว ย ๆ เรี ยกว่า “หุ้ น ”
ประเภทต่าง ๆ พระราชบัญญัติบริษัทปี 2006 บัญญัติเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้นและหุ้นไว้ในภาค 17
(3) หุ้นกู้ (Debentures หรือ Bonds) ไม่อยู่ในความหมายของคาว่า
“หุ้น” ดังที่กล่าวข้างต้น เพราะหุ้นกู้เป็นหุ้นซึ่งบริษัทออกเพื่อกู้เงินจากบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกับที่
รัฐบาลออกพันบัตรกู้เงินจากประชาชน ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีฐานะเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบริษั ท จึงไม่มี
อานาจควบคุมการบริหารบริษัท อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อาจเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate)
หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ก็ได้
(4) มูลค่าหุ้น (Share Value) แนวคิดในการออกหุ้นมีสองแนว เพราะ
พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006 มาตรา 452 บัญญัติว่า “(1) หุ้นของบริษัทจากัดที่มีทุนเรือนหุ้นแต่
ละหุ้นต้องกาหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่า (Fixed Nominal Value) และ (2) การออกหุ้นโดยไม่กาหนดมูลค่า
หุ้นขั้นต่าเป็นโมฆะ” โดยผลของมาตรานี้ทาให้บริษัทของอังกฤษไม่มีสิทธิออกหุ้นโดยไม่กาหนดมูลค่า
ขั้นต่า (No Par Value Shares: NPVS)
มาตรา 452 ห้ามมิให้ออกหุ้นให้มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ได้ตราไว้
(Discount)
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(5) ผู้ถือหุ้น (Shares) กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นดังนี้
ก. จานวนผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายของอังกฤษบริษัทอาจมีผู้ถือหุ้น
คนเดียวหรือหลายคนก็ได้ กล่าวคือ หากเป็นบริษัทประเภทที่ตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้ นหลายคน ต้องมี
ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคน (มาตรา 7) แต่จะมีผู้ถือหุ้นจานวนมากเท่าใดก็ได้ เพราะในปัจจุบันกฎหมาย
ไม่ได้กาหนดจานวนผู้ถือหุ้นขั้นสูงสุดไว้
ข. บริ ษัท ถือ หุ้ นของตนเอง ปั ญหาว่ า บริ ษัท สามารถถือ หุ้ นของ
ตนเองได้หรือไม่เป็นข้อวิตกของนักกฎหมายที่เห็นว่าไม่ควรให้บริษัทถือหุ้นของตนเอง (Acquisition
by Limited Company of its Own Shares) แนวความคิดดั้งเดิมในระบบกฎหมายบริษัทอั งกฤษมี
ว่าทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกันของเจ้าหนี้โดยถือว่าเป็นทุนของบริษัทที่เจ้าหนี้อาจบังคับชาระหนี้ได้
ดังนั้น จึงมีหลักในเรื่องการธารงไว้ซึ่งทุนของบริษัท (Maintenance of Capital) มิให้ลดน้อยถอยลง
จากที่มีอยู่ในขณะที่เริ่มกิจการ
แนวคิดทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ให้บริษัทซื้อหรือถือหุ้นของ
ตนเองหรือเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง เพราะการที่บริษัทซื้อหุ้นของตนเองไม่ต่างไปจากการลดทุนของ
บริษัท (Similar to Reduction of Capital) อย่างไรก็ตามต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ ยี่สิบได้เกิด
แนวความคิดการให้ความช่วยเหลือการเงิน (Financial Assistance) ในการซื้อหรือถือครองหุ้นของ
ตนเองขึ้นในสหภาพยุโรป คณะกรรมการจัดเตรียมการประชุมแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทได้ยก
เรื่องดังกล่ าวขึ้นพิจ ารณาพร้อมกับเสนอแนะให้มีบทบัญญัติอนุญาตให้บริษัทถือหุ้ นของตนเองได้
แต่ได้เกิดปัญหาว่าการอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นของตนเองควรได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือเพียงแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของกรรมการบริษัทก็เพียงพอ ความเห็น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไป
ในทางให้เป็นอานาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น176 ด้วยเหตุที่การถือหุ้นของตนเอง มีผลกระทบต่อทุนของ
บริษัท กฎหมายบริษัทปี 2006 จึงบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ใน ภาค 18 หมวด 1 มาตรา 658 ว่า บริษัทต้อง
ไม่ถือหุ้นของตนเองโดยการซื้อหรือโดยวิธีอย่างอื่น แต่มีบทบัญญัติยกเว้นให้บริษัทถือหุ้นของตนเองได้
สามกรณีตามมาตรา 659 คือ
(ก) กรณีที่มีการลดทุนของบริษัท
(ข) กรณีซื้อหุ้นตามคาสั่งศาล
(ค) กรณีการริบหุ้น
4) การบัญชี (Accounting) ตามกฎหมายของอังกฤษบริษัทจากัดความรับผิด
โดยหุ้นต้องจัดทาบัญชี (Record Keeping) แสดงรายรับและรายจ่ายของบริษัทให้ถูกต้องและเป็น
ธรรม (True and Fair) และต้องเก็บเอกสารบัญชีนั้นไว้เป็นเวลา 6 ปี นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี อีกทั้งต้องจัดทาบัญชีการเงิน (Financial Accounts) ที่ถูกต้องตามหลักบัญชีที่ยอมรับได้ทั่วไป
(Generally Accepted Accounting Principles: GAAP) ยื่นต่อกรมสรรพากรและสานักงาน
ทะเบียนบริษัททุกรอบระยะเวลาบัญชี งบการเงินประกอบด้วยข้อมูลสามส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง
บัญชีกาไร-ขาดทุน (Profit and Loss Accosting) แสดงรายรับ ต้นทุนการได้มาซึ่งรายรับ กาไร
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และขาดทุน ส่วนที่สอง -งบดุล (Balance Sheet) แสดงสถานะที่บริษัทเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้บุคคล
อื่นในรอบบัญชี ส่วนที่สาม-รายงานของผู้สอบบัญชี (Auditor’s Report) ยกเว้นบริษัทขนาดเล็ก
ส่วนที่สี่- รายงานของกรรมการ (Director’s Report) ซึ่งแสดงข้อมูลกิจกรรมของบริษัทและการ
พัฒนากิจกรรมในอนาคต177
การตรวจสอบบัญชี (Auditing) ของบริษัทจากัดมีอยู่ในกฎหมายอังกฤษมา
นานแล้ว วัตถุประสงค์ของการตรวจบัญชีของบริษัทก็เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลการดาเนินกิจการของบริษัทในรอบบัญชีนั้น ๆ แก่บุคคลทั่วไป ด้วยเหตุผลนี้กฎหมายจึง
กาหนดว่าบริษัทต้องมีผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้เกิดมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการ
บังคับให้ตรวจสอบบัญชีบริษัทว่าควรมีขอบเขตอย่างไร ต่อมาจึงได้มีการยกเว้นให้บริษัทที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวกิจการ (Dormant Companies) ได้รับยกเว้นไม่ต้องทางบดุล แต่หลักเกณฑ์นี้ไม่ได้มีการ
ยกเว้นรวมไปถึงบริษัทขนาดเล็ก กระทั่งปี ค.ศ. 1994 ได้มีการออกระเบียบการยกเว้นการตรวจสอบ
งบดุล (Audit Exemption Regulations) ให้แก่บริษัทขนาดเล็กที่มีงบการเงินไม่เกิน 1.4 ล้านปอนด์
และมีรายรับเกิน 90,000 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 350,000 ปอนด์ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบงบดุล
ของปีการเงินนั้น178
การยกเว้นการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเอกชนจากัดเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การแยกบริ ษั ท ออกเป็ น บริ ษั ท ขนาดใหญ่ กั บ บริ ษั ท ขนาดเล็ ก และเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม Directive
Company Law of EU No. 4th มาตรา 447 กาหนดว่าบริษัทจากัดที่มีคุณสมบัติเป็นบริษัทขนาด
เล็กได้รับยกเว้นไม่ต้องมีการตรวจสอบบัญชี (Auditing) ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง บทบัญญัติดังกล่าวยังผลให้บริษัทขนาดเล็กจานวน 119,000 บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์
ผลที่มีกฎหมายยกเว้นการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทที่ไ ม่เคลื่อนไหวกิจการและบริษัทขนาดเล็กมี
ผลดีหลายประการ เช่น ทาให้ลดต้นทุนในการบริหารจัดการเอกสารของบริษัท ทาให้ลดภาระของ
หน่วยงานของรัฐ และทาให้บริษัทขนาดเล็กประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ในปี ค.ศ. 1998 Companies House ได้จัดทารายงาน เรื่อง กฎหมายบริษัท
ยุคใหม่เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (Modern Company Law for a Competitive Economy)
รายงาน ข้อ 2. ได้กล่าวถึงความสาคัญของบริษัทขนาดเล็กและความจาเป็นในการแยกหลักเกณฑ์ตาม
ขนาดของบริษัทความว่า 2.1 มีบริษัทจดทะเบียนต่อหอทะเบียนบริษัท ประมาณ 1.14 ล้านบริษัท
เกือบทั้งสิ้ นเป็ นบริ ษัทขนาดเล็ ก ซึ่งจะสามารถพัฒ นาไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงจน
สามารถประกอบกิจการในระดับนานาชาติ (Smallest start-up business to large longestablished companies operating internationally) มีบริษัทขนาดใหญ่เพียงเล็กน้อยประมาณ
เพียง 2,450 ราย179 จากรายงานดังกล่าวเป็นผลให้ในปี ค.ศ. 1999 ประเทศอังกฤษได้เริ่มดาเนินการ
177

Her Majesty's Revenue and Customs, Starting a Limited Company,
Retrieved January 15, 2016 from http://www.hmrc.gov.uk/factsheet/limited-company
178
Michael Bowen, Op. cit., pp. 290 – 291.
179
Department of Trade and Industry, Op. cit.
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ปฏิรูปกฎหมายบริษัท ค.ศ. 1989 ในการนี้คณะกรรมการเตรียมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายได้หยิบยก
ประเด็นบริษัทปิดขนาดเล็ก (Small Closely-Held Companies) ขึ้นมาพิจารณา คณะกรรมการได้
ศึกษาพบว่าจากสถิติของราชการจานวนของบริษัททั้งหมดมีบริษัทขนาดเล็ กถึงร้อยละเก้าสิบเก้า
บริษัทขนาดใหญ่มีเพียงร้อยละหนึ่ง เท่านั้น และพบว่าบริษัทขนาดเล็กมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะบริษัทเหล่านี้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ บริษัทขนาดเล็กมีโครงสร้าง
ภายในที่ไม่สลับซับซ้อน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและผลประโยชน์อย่างอื่นมีไม่กว้างขวาง อีกทั้ง
ระบบบั ญ ชี แ ละการเงิ น ของบริ ษั ท ก็ ไ ม่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นหากเปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ขนาดใหญ่
คณะกรรมการยังพบว่ากฎหมายบริษัทดั้งเดิมมีความต้องการบริษัทที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ถือหุ้น
โดยมหาชน ซึ่งเป็นความจาเป็นสาหรับรูปแบบทั่วไปขงบริษัทในขณะนั้นเป็นยุคที่รัฐกาลังวางรากฐาน
ของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น กิจการรถไฟ บริษัทที่จะประกอบกิจการขนาดใหญ่ได้ต้องมี
ความพร้อมด้านเงินทุน การระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสามารถทาได้ด้วยการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน
บริษัทที่มีจานวนผู้ถือหุ้นจานวนมากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มีความต้องการเป็นเพียงเป็นผู้ลงทุนเท่านั้น
ส่ว นการบริ ห ารควรเป็น หน้าที่ของผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการเสนอ
แนวความคิดในการการแยกผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนออกจากกรรมการซึ่งเป็น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้นในการบริหารงานของบริษัทในวันต่อวัน (Day-To-Day Management) เมื่อโครงสร้างการ
บริหารภายในบริษัท (Internal Organization) เป็นเช่นนี้จึงมีความจาเป็นจะต้องมีกฎหมายกาหนด
ให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริษัทโดยวิธีจัดทาบัญชีและให้มีการตรวจ
สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีมืออาชีพที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ รอดพ้น
จากกรรมการใช้อานาจของตนโดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับและกฎหมาย (Abuses of Directors’
Powers) ในเวลาต่อมาก็ได้นาหลักเกณฑ์เดียวกันนี้มาใช้กับบริษัทเอกชนจากัดด้วย ซึ่งทาให้เกิด
ปัญหาตลอดมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดความต้องการให้มีบริษัทเอกชนจากัดซึ่ง
มีมีผู้ถือหุ้นคนเดียว และบริษัทที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMC) บริษัท
เหล่าหนี้ย่อมมีความเป็นทางการที่น้อยกว่าบริษัทที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน แต่มีความต้องการที่จะ
ดาเนินกิจการหรื อตัดสิน ใจผ่ านกระบวนการทางเอกสารระหว่างผู้เป็นสมาชิกและหรือกรรมการ
แทนที่จะผ่านการประชุม แต่ไม่สามารถทาได้เพราะตัวบทกฎหมายในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ดังกล่าว แม้ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการออกแบบมาตรฐานรายงาน
การเงินสาหรับบริษัทขนาดเล็กแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้มีการพิมพ์ออกเผยแพร่เพื่อนาออกมาใช้ จึงเห็น
ว่าบริษัทขนาดเล็กควรมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากบริษัทขนาดใหญ่180 ผลจากที่กฎหมายบริษัทของ
อังกฤษมีความยืดหยุ่นกว่า กฎหมายบริษัทของประเทศสมาชิก จึงเท่ากับว่า อังกฤษได้เปิดประตูให้
ผู้ลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปตั้งบริษัทในอังกฤษ181

180
181

Ibid., pp. 56 – 57.
Patrick C. Leyens, Op. cit., pp. 1409 – 1410.
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3.3.3.3 ตราสารจัดโครงสร้างภายในของบริษัทเอกชนจากัด
ระบบกฎหมายบริษัทอังกฤษดั้งเดิมมีตราสารจัดโครงสร้างภายในบริษัทเอกชนจากัด
(Constitutions) สองฉบับ คือ หนังสือบริคณห์ สนและข้อบังคับของบริษัท แต่ในปัจจุบันแนวคิด
ดังกล่าวได้เปลี่ยนไป
1) หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) ในระบบ
กฎหมายบริษัทอังกฤษการจัดตั้งบริษัทต้องจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ พระราชบัญญัติบริษัท ฉบับ
ต่าง ๆ ที่ตราขึ้นใช้บังคับก่อนปี ค.ศ. 2006 กาหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิต้ องมีรายการที่จาเป็น182
แต่ตามพระราชบัญญัติบริษัทปี 2006 มาตรา 8 กาหนดไว้เพียงว่าหนังสือบริคณห์สนธิ มีสภาพเป็น
เอกสารที่กล่าวว่าผู้เข้าชื่อเป็นสมาชิก (Subscribers) ประสงค์ที่จะจัดตั้งบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้
ตกลงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นและในกรณีที่ตั้งขึ้นโดยมีทุนเรือนหุ้น แต่ละคนต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่ งหุ้น
หนังสือบริคณห์สนธิจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร (Prescribed Form) และจะต้องรับรองความ
แท้จริงถูกต้องโดยผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น มาตรา 31 บัญญัติว่าถ้าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
มิได้จากัดวัตถุประสงค์ของบริษัท (Statement of Company’s Objects) ไว้ วัตถุประสงค์ของ
บริษัทไม่มีจากัด (Unrestricted) อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจัดตั้งโดยมีวัตถุ ประสงค์ก็ไม่สามารถจากัด
ความสามารถของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพราะมาตรา 39 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นฟ้องยับยั้งการกระทาเกิน
ขอบอานาจได้เฉพาะก่อนที่กรรมการจะทาสัญญาของบริษัท โดยผลของมาตรานี้ทาให้บริษัทสามารถ
ประกอบธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ และเป็ น ผลให้ ห ลั ก การกระท าเกิ น ขอบอ านาจหรื อ ท านอก
วัตถุป ระสงค์ไ ด้กลายเป็ น สิ่ ง พ้น สมัย หรือตาย (Obsolescence) ไปจากระบบกฎหมาบริษัทของ
อังกฤษ เพราะโอกาสที่ผู้ถือหุ้นและศาลจะใช้หลักนี้แทบไม่มี183
มาตรา 39 บัญญัติว่าความสมบูรณ์ในการกระทาของบริษัทมิให้มีปัญหา
ว่าบริษัทไร้ความสามารถเพราะมิได้ทาตามข้อบังคับของบริษัท และมาตรา 40 บัญญัติเกี่ยวกับอานาจ
ของกรรมการในการผูกพันบริษัทว่า ถ้าบุคคลภายนอกทาการโดยสุจริต ให้ถือว่าอานาจของกรรมการ
หรือของบุคคลซึ่งได้รับอานาจจากบริษัทเป็นอิสระจากข้อจากัดใด ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท โดยผลของมาตรา 31, 39 และ 40 ทาให้บริษัทไม่สามารถนาหลักการกระทาเกินขอบอานาจ
(Ultra Vires Rule) มาอ้างเพื่อมิให้หลุดพ้นจากความผูกพันเพราะบริษัท ทานอกเหนือขอบวัตถุ
ประสงค์หรือเพราะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กระทาเกินขอบอานาจ
หนังสือบริคณห์สนธิรูปแบบใหม่ใช้บังคับทั้งบริษัทที่จดทะเบียนแล้วและ
บริษัทที่จะจดทะเบียนใหม่ สาหรับบริษัทเก่าถ้าหนังสือบริคณห์สนธิมีรายการนอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ ใ นหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ รู ป แบบใหม่ ใ ห้ ถื อ ว่ า ข้ อ ความหรื อ รายการเหล่ า นั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ข้อบั งคับ 184 โดยบทบั ญญัตินี้ ทาให้ ห นังสื อบริคณห์ สนธิมิได้เป็น ตราสารกาหนดโครงสร้างบริษัท
182
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(Constitution) ของบริ ษั ทที่จ ะเป็นเครื่องกาหนดอานาจหรือความสามารถของบริษัทอีกต่ อไป
แต่มีสถานะเป็นเพียงตราสารที่แสดงประวัติย่อของบริษัท (Historical Snapshot) เท่านั้น185
2) ข้อบังคับ (Articles of Association) ในระบบกฎหมายของเยอรมนี
ฝรั่งเศส และอังกฤษ ให้ความสาคัญแก่ข้อบังคับ เพราะข้อบังคับเป็นตราสารจัดโครงสร้างภายในเพื่อ
กาหนดนิ ติสั มพัน ธ์ร ะหว่างบริ ษัท กรรมการ และผู้ ถือหุ้ น ในระบบกฎหมายบริษัทอเมริกันถือว่า
ข้อบังคับเป็นสัญญาภายใน (Internal Contract) พระราชบัญญัติ ค.ศ. 2006 มาตรา 17 กาหนดว่า
บริ ษั ท ต้ อ งมี ข้ อ บั ง คั บ และประเภทของการลงมติ แ ละความตกลงใด ๆ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
มาตรา 18 กาหนดว่า ถ้าบริษัทไม่จดทะเบียนข้อบังคับหรือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเก่าและมี
ข้อบังคับแล้วแต่ไม่ได้แก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามรูปแบบของข้อบังคับตามกฎหมายใหม่ ต้องบังคับ
ตามรูปแบบข้อบังคับที่กาหนดขึ้นโดยกฎหมายใหม่ตามรูปแบบที่กาหนดในมาตรา 20 มาตรา 33
บัญญัติถึงสถานะของข้อบังคับว่าเป็นเอกสารข้อกาหนดโครงสร้างการจัดกิจการบริษัทมีผลผูกพัน
บริษัทในฐานะเป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นแต่ละคน และบรรดาเงินที่ผู้ถือหุ้นจะต้องชาระ
ตามตราสารดังกล่าวถือว่าเป็นภาระผูกพันที่ผู้ถือหุ้นมีต่อบริษัท
(1) สถานะทางกฎหมายของข้อบังคับ ข้อบังคับมีสภาพเป็นตราสาร
การกาหนดโครงสร้างการบริหารภายในบริษัท (Indoor Management of the Company)
ข้อบังคับมีสภาพเป็นกฎระเบียบที่กาหนดโครงสร้างของบริษัทที่บริษัทเจ้าหน้าที่และผู้เป็นสมาชิก
ต้องการสื่อสารกับบุคคลภายนอกว่าบริษัทมีโครงสร้าง วิธี การ กระบวนการบริหารจัดกิจการของ
บริ ษั ท อย่ า งไร ขณะเดี ย วกั น ข้ อ บั ง คั บ ยั ง เป็ น ตราสารที่ ก าหนดความสั ม พั น ธ์ ภ ายในของบริ ษั ท
เจ้าหน้าที่ กับผู้เป็นสมาชิก และระหว่างผู้เป็นสมาชิกด้วยกันเอง หากตราสารโครงสร้างบริษัทกาหนด
ไว้อย่างไรก็ต้องผูกพันบริษัทและผู้เป็นสมาชิก ศาลฎีก าของอังกฤษ (House of Lords) ตัดสินไว้ใน
คดี Hickman v Kent or Roney Marsh Sheep-Breeders’ Association (1915) ว่าเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าข้อบังคับกาหนดว่าข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น ให้ระงับโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
ดั ง นี้ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งผู้ ถื อ หุ้ น ด้ วยกั น เองต่ อ ศาล แต่ จ ะต้ อ งระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการ186
(2) รูปแบบของข้อบังคับ มาตรา 18 บัญญัติว่าข้อบังคับต้องจะต้อง
จัดทาเป็นเอกสารฉบับเดียว (Single Document) และแบ่งเป็นย่อหน้าอย่างสอดคล้องกันเป็นลาดับ
(Being divided into paragraphs number consecutively) กฎกระทรวงกาหนดแบบพิมพ์
ข้อบังคับ (ตาราง ก: Table A) ข้อบังคับแม่แบบได้กาหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทต่าง ๆ นาไปเป็นแม่แบบ
ในการจัดทาข้อบังคับ บริษัทจะจัดทาข้อบังคับของตนเองตามข้อบังคับแม่แบบทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ได้ นอกจากนี้มาตรา 20 (1) บัญญัติว่าแม่แบบข้อบังคับที่ออกตามกฎกระทรวงจะนาไปใช้ในกรณีที่
บริษัทไม่มีข้อบังคับ แต่ถ้าบริษัทมีข้อบังคับให้นาแม่แบบข้อบังคับไปใช้กับข้อความที่ไม่มีอยู่ในข้อง
บังคับของบริษัทที่จดทะเบียนไว้นั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทที่จดทะเบียนก่อนพระราชบัญญัติบริษัทปี
ค.ศ. 2006 ไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับแม่แบบ แม้ว่าบริษัทจะรับเอาข้อบังคับแม่แบบทั้งหมด
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หรือบางส่วนมาใช้ก็ตามแต่ถ้าบริษัทใดถือเอาข้อบังคับแม่แบบทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นของบริษัท
ก่อนที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ บริษัทนั้นจะต้องใช้ข้อบังคับนั้นต่อเนื่องไป187
(3) การแก้ไขปรังปรุงข้อบังคับ มาตรา 21 (1) บัญญัติว่าการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทต้องกระทาโดยมติพิเศษ ซึ่งมีคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 75 ของผู้มีสิทธิออก
เสียง แต่มาตรานี้อนุญาตให้ บริษัทกาหนดไว้ในข้อบังคับให้สามารถออกเสียงด้วยคะแนนที่สูงกว่า
อัตราที่กฎหมายกาหนด ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 90 ของคะแนนเสียงข้างมาก การแก้ไขข้องบังคับ
จะต้องกระทาโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของผู้เป็นสมาชิกทั้งมวล ปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทเอกชน
จากัดถือว่าเป็นตราสารกาหนดโครงสร้างของบริษัท (Constitution) ที่เน้นความสัมพันธ์ภายในให้เกิด
ความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากระบบกฎหมายบริษัทอเมริกัน188
กล่าวโดยสรุป คือ ข้อบังคับมีสถานะทางกฎหมายเป็นตราสารกาหนด
โครงสร้างของบริษัท (Company’s Constitution) ซึ่งเป็นตราสารจัดโครงสร้างภายในบริษัท
3.3.4 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของอังกฤษ
ในหัวข้อนี้จะศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ของบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในระบบ
กฎหมายบริษัทของอังกฤษ โดยแบ่งหัวข้อการศึกษา ดังนี้
3.3.4.1 ความเป็นมาของบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในอังกฤษ
ในอังกฤษบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ปรากฏอย่างชัดแจ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ
โดยในปี ค.ศ. 1992 ประเทศอังกฤษได้ออกระเบียบ เรื่อง บริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
เพื่อปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายบริษัทฉบับที่ 12 ของสหภาพยุโรป เรื่อง บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคน
เดียว เลขที่ 89/667 ค.ศ. 1989 (The European Community’s 12th Company Law Directive
on Single Member Companies No. 89/667 of 1989) โดยระเบียบดังกล่าวได้ยกเลิกกฎหมาย
หรือกฎระเบียบใด ที่ขัดกับระเบียบนี้ ซึ่งให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ เพราะก่อนหน้านี้พระราช
บัญญัติบริษัทปี ค.ศ. 1985 มาตรา 1 (3เอ) บัญญัติว่า นอกจากที่บัญญัติไว้ใน (1) บุคคลคนเดียวด้วย
วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิเข้าชื่อของตนในหนังสือบริษัทสนธิและทาการอื่นใดเกี่ยวด้วย
การจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดโดยหุ้นหรือโดยการรับประกันได้ อย่างไรก็ตามหาก
บริษัทนั้นมีผู้ถือหุ้นหลายคนแต่ต่อมามีผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงคนเดียว มีผลสองประการ คือ ผู้ถือหุ้น
ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวในสัญญาของบริษัท ทั้งนี้ ตามมาตรา 24 และจะเลิกบริษัทก็ได้ตามมาตรา
122 (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายปี ค.ศ. 1986 กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ถือเป็นแม่แบบของการมี
อยู่ของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวของอังกฤษ แต่กฎหมายยังไม่สอดคล้องกับ the Twelfth Directive
ซึ่งเป็นกฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวของ EU
กล่าวได้ว่าก่อนปี ค.ศ. 1985 อังกฤษมีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็น
จริงซึ่งเกิดจากการรับรองของศาล Lord Macnaghten ได้วินิจฉัยว่า ในคดี Salmon v. Salmon
Co., Ltd. (1897) Lord Macnaghten ว่า “หากจะเรียกบริษัทรูปแบบนี้ที่ก่อตั้งโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่
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เพียงคนเดียวว่าบริษัทคนเดียว (One-Man Company) หมายถึงบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดย
บุคคลคนเดียวอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวที่มีอานาจเหนือและอิทธิพลครอบงาและ
เป็ น เจ้ า ของผลประโยชน์ ทั้ ง หมดในทางความเป็ น จริ ง การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในลั ก ษณะนี้ ไ ม่ ขั ด กั บ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ค.ศ. 1862 หรือขัดต่อนโยบายสาธารณะ หรือเป็นภัยอันตราต่อ
เจ้าหนี้แต่อย่างใด” ผลของคาพิพากษาในคดีนี้ทาให้เกิดหลักกฎหมายในเวลาต่อมาว่าการตั้งบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นตัวแทน (Nominees of Shareholder) สามารถทาได้ชอบด้วยกฎหมายและบริษัทนั้น
สามารถตั้งอยู่ได้ ซึ่งเท่ากับว่าบริษัทที่มีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นบริษัทที่มีผู้ถือ
หุ้ น ในทางความเป็ น จริ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นระบบกฎหมายบริ ษั ท ของอั ง กฤษมาเป็ น เวลาอั น ยาวนาน
การที่กฎหมายไม่เปิดช่องทางให้ตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวย่อมไม่สอดคล้องกั บสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่มี อยู่ จ ริ ง เนื่ องจากมี การจดทะเบี ยนตั้ง บริ ษัท ที่มี ผู้ ถื อหุ้ นตั ว แทนอยู่ ทั่ว ไป
ฉะนั้น เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ จึงได้ออกระเบียบจัดตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
มีผลใช้บังคับในวันที่ 15 กรกฎาคม 1992 ระเบียบดังกล่าว ข้อ 1 (3 เอ) กาหนดว่า “บุคคลคนเดียวมี
สิทธิตั้งบริ ษัทเอกชนจ ากัดโดยหุ้น หรือโดยการรับประกันโดยระบุชื่อในหนังสื อบริคณห์ส นธิและ
ดาเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท ” การออกระเบียบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในปี
1992 มีความมุ่งหมายเพื่อรับรองความเป็นจริงของธุรกิจ และเพื่อให้การตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือตัวแทน
หมดไป189
3.3.4.2 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษ
จากการศึกษาพบว่าหลักเกณฑ์ของบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นคนเดียวตามพระราชบัญญัติ
บริษัท ค.ศ. 2006 มีสาระสาคัญดังนี้
1) การจัดตั้งบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นคนเดียว การจัดตั้งบริษัทระบุว่าบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนจะจัดตั้งบริษัทได้ ในกรณีนี้จานวนผู้ก่อตั้งบริษัทขั้นต่าในการก่อตั้งบริษัทที่มีผู้ถือ
หุ้นคนเดียวย่อมมีเพียงคนเดียว และผู้เริ่มก่อตั้งก็ต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นตามมาตรา 8 (1) (บี) จึงกล่าวได้ว่า
การตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมีผู้เริ่มก่อตั้งเพียงหนึ่งคน มิใช่สองคนอย่างบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลาย
ค าว่ า “บุ ค คล” (Person) หมายความรวมถึ ง นิ ติ บุ ค คล การก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว
มีกระบวนการจดทะเบี ย นเช่ น เดียวกับการก่ อตั้ง บริษั ทที่มี ผู้ ถือ หุ้ นหลายคน โดยต้องทาหนังสื อ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ แล้วยื่นขอจดทะเบียนบริษัทต่อนายทะเบียน
2) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง (Purpose of Establishment) บริษัทจากัด
ในอังกฤษมีทั้งบริษัทธุรกิจที่แสวงหากาไร และบริษัทที่ไม่แสวงหากาไร (Non-Profit Companies)
ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมทาได้ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้กฎหมาย
บริษัทจึงมิได้บังคับว่าบริษัทต้องแจ้งวัตถุประสงค์ไว้ในรายการจดทะเบียนหรือในหนังสือบริคณห์สนธิ
มาตรา 7 (2) บัญญัติว่าบริษัทจะจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Purpose)
ไม่ได้
3) ข้อบังคับ (Articles of Association) ข้องบังคับของบริษัทเป็นตราสาร
จัดโครงสร้างการบริหารภายในของบริษัทและมีสถานะเป็นสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเองและ
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ระหว่าง ผู้ถือหุ้นกับกรรมการ และโดยที่มาตรา 18 บังคับว่าบริษัทต้องมีข้อบังคับที่กาหนดระเบียบ
ของบริ ษัท โดยไม่ มี บ ทบั ญญั ติ ใดที่ บัญ ญั ติว่ า มิใ ห้ นามาตรานี้ ไ ปใช้ กับ บริษั ท ที่มี ผู้ ถือ หุ้ นคนเดี ย ว
แสดงว่ากฎหมายมีความมุ่งหมายที่จะให้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวต้องมีข้อบังคับเพื่ อกาหนดระเบียบ
การบริหารภายในเช่นเดียวกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน ในกรณีที่บริษัทมิได้จัดทาข้อบังคับก็ต้องใช้
ข้อบังคับมาตรฐานตามบทบัญญัติมาตรฐาน (Default Rule) ซึ่งมีปรากฏอยู่ในมาตรา 20 แต่โดยที่
ข้อบังคับเป็นสัญญาข้อบังคับจึงไม่อาจเป็นความตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นได้ เพราะบริษัทที่มีมีผู้ถือหุ้นคน
เดีย วไม่มีความเกี่ยวพัน กับผู้ ถือหุ้ นคนอื่น ๆ อย่างบริษัทที่มี ผู้ ถือหุ้นหลายคน แต่ข้อบังคับจะมี
บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นความตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นกับกรรมการ แต่มีข้อพิจารณาว่าในกรณีที่
บริษัทมีกรรมการคนเดียวและผู้ถือหุ้นคนเดียวนั้นเป็นกรรมการด้วยจะใช้ข้อบังคับได้อย่างไร ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าคงต้องแยกบทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้นออกจากกัน คือ บทบาทหน้าที่ผู้บริหารบริษัทใน
ฐานะหนึ่ง อีกฐานะหนึ่งเป็นผู้ควบคุมการบริหาร ในกรณีนี้ข้อบังคับจะมีบทบาทสาคัญในฐานะเป็น
เครื่องมือปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้มิให้ผู้ถือหุ้นและกรรมการนั้นสร้างความเสียหายแก่
บริษัท แต่การใช้ข้อบังคับมาตรฐานกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวอาจมีปัญหาได้ ทั้งนี้ เพราะมาตรา
38 บัญญัติว่า “ถ้าบริษัทมีกรรมการมากกว่าสองคน ผู้ถือหุ้นสองคนหรือกว่านั้นจะเรียกประชุมใหญ่ก็
ได้” ตรานี้ได้สร้างอุปสรรคที่จะนาข้อบังคับมาตรฐานไปใช้กับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเพราะหากใช้
มาตรานี้อย่างเคร่งครัดผู้ถือหุ้นคนเดียวก็ไม่อาจเรียกให้กรรมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่หากบัญญัติว่า
ให้ น าข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ปใช้ กั บ บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วโดยอนุ โ ลมก็ อ าจเป็ น แนวทางแก้ ปั ญ หาได้
อย่างไรก็ตาม หากจะให้แก้ไขปัญหาได้อย่างไม่มีข้อสงสัยสามารถทาได้โดยมีบทบัญญัติเฉพาะสาหรับ
ข้ อ บั ง คั บ เฉพาะที่ ใ ช้ กั บ บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ คนเดี ย ว ปั ญ หานี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศอั ง กฤษคงจะเป็ น
กรณีศึกษาของประเทศที่ใช้ปฏิบัติบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
4) ทุนจดทะเบียน การจัดตั้งบริษัทจากัดความรับผิดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวก็
ต้องมีทุนจดทะเบียนตามมาตรา 3 (2) และภาค 3 ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น แต่โดยที่หุ้นเป็นหน่วย
ของทุนเพื่อแสดงว่าผู้ถือหุ้นได้ลงทุน ในบริษัทเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีที่เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลาย
คนก็ต้องแบ่งทุนออกเป็นหุ้น อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าหากเป็นบริษัทที่ตั้งโดยผู้ถือหุ้นคน
เดียวจะต้องแบ่งทุนออกเป็นหุ้นหรือไม่และจะต้องแบ่งออกเป็นกี่หุ้น ในความเห็นของผู้วิจัยก็น่ามีหุ้น
เดียว เพราะบริษัทรูปแบบนี้ เมื่อจ่ายเงินปันผลก็ต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นคนเดียว และเมื่อชาระบัญชีเมื่อ
เลิกบริษัทก็ต้องคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นคนเดียว
5) ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท ปี
ค.ศ. 2006 สามารถมีได้โดยการจัดตั้งขึ้นด้วยมีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีขึ้นภายหลังจากที่
จานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือเพียงหนึ่งคนและจานวนหุ้นทั้งหมดตกเป็นสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพียง
คนเดียว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนเดียวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยที่กฎหมายบริษัทของ
อังกฤษห้ามมิให้ บริ ษัทที่ มีผู้ ถือหุ้น คนเดียวตั้งบริษัท ดังนั้น บริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ นคนเดียวจึงมีสิทธิตั้ง
บริษัทลูกที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือมีผู้ถือหุ้นหลายคนได้ โดยที่กฎหมายอังกฤษบัญญัติว่าบริษัทเป็น
นิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด จึงอาจมีการตั้งบริษัทในเครื อที่มี
โครงสร้างสลับซับซ้อน อาจทาให้บริษัทแม่ไม่ต้องรับผิดในการทาสัญญาของบริษัทลูกหรือบริษัทใน
เครือ แม้อังกฤษมีหลักการไม่คานึงถึงความเป็นนิติบุคคล (Depersonality) ของบริษัทหรือหลักเลิก
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ม่านบริษัท (Piercing the Corporate Veil) แต่ก็อาจไม่เพียงพอที่จะนามาใช้แก้ ปัญหานี้190
หากไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายบริษัท อาจเกิดปัญหาการโอนหุ้นไม่โปร่งใส เพราะผู้ถือ
หุ้นอาจโอนหุ้นของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อหลบหลีกความผิด แต่ก็ไม่พบว่ากฎหมายมีบทบัญญัติ ใน
กรณีนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีมาตรการป้องกัน (Safeguard)
6) การจัดการ บริษัทผู้ถือหุ้นต้องมีกรรมการเพื่อบริหารกิจการของบริษัท
เนื่ อ งจากกฎหมายไม่ มีบ ทบั ญ ญัติเ กี่ย วกับ กรรมการของบริ ษัท ที่มีผู้ ถือ หุ้ นคนเดียวไว้ โ ดยเฉพาะ
ดังนั้น หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกรรมการการ เช่น การตั้งและถอนกรรมการ หน้าที่และความรับผิด
ของกรรมการ จึงนามาใช้กับกรรมการของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวด้วย
7) การประชุมใหญ่ การควบคุมการดาเนินกิจการของบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ น
จะต้องทาตัดสินใจโดยการลงมติ มาตรา 355 กาหนดให้การประชุมและการลงมติใด ๆ จะต้องทาเป็น
บัน ทึก และบริ ษัทจะต้องเก็บ บัน ทึกไว้อย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันลงมติ การประชุม หรือการ
ตัดสินใจ หากฝ่าฝืนบริษัทและเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัทจะมีโทษปรับ แต่เนื่องจากบริษัทมีผู้ถือหุ้น
คนเดียวไม่อาจจัดประชุมใหญ่และลงมติได้โดยสภาพ ดังนั้น กฎหมายจึงกาหนดรูปแบบการตัดสินใจ
ไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากการประชุมและการลงมติของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน โดยมาตรา
357 กาหนดหลักเกณฑ์ว่าบันทึกการตัดสินใจโดยผู้ถือหุ้นคนเดียว (1) ใช้บังคับแก่บริษัทจากัดโดยหุ้น
หรื อ โดยการรั บ ประกั น ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งคนเดี ย ว ( 2) ถ้ า ผู้ ถื อ หุ้ น ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งใด ๆ ที่
(ก) จะต้องดาเนินการโดยที่ประชุมใหญ่และ (ข) จะมีผลทานองเดียวกับการตกลงโดยที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้นจะต้อง (เว้นแต่การตัดสินใจทาเป็นลายลักษณ์อักษร) จัดให้มีรายละเอียดของการตัดสินใจนั้น
(3) ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ถือว่ากระทาผิดอาญา (4) ผู้กระทาผิดอาญาตามมาตรานี้จะต้อง
ได้ รั บ โทษปรั บ ไม่ เ กิ น ระดั บ สองของตารางมาตรฐาน (5) การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรานี้ ไ ม่ ใ ห้
กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการตัดสินใจตามอนุมาตรา (2) มาตรานี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการ
ตัดสินใจใด ๆ ของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดี ยวเกี่ยวกับการควบคุมการดาเนินกิจการของ
บริษัท ซึ่งหากเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนจะต้องกระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะมีผลทานอง
เดียวกับการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจของผู้ถือหุ้ นคนเดียวต้องทาเป็นบันทึกโดยระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น และโดยที่มาตรา 357 ไม่ได้ใช้คาว่าผู้ถือหุ้นคนเดียวจะใช้อานาจ
โดยการประชุ ม จึ ง เป็ น ไปได้ วิ ธี เ ดี ย วเท่ า นั้ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งคนเดี ย วจะใช้ อ านาจของตนได้
คือ การตัดสินใจในเรื่องใด ๆ โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องจัดเก็บบันทึกการตัดสินใจนั้นไว้
ด้วย ฉะนั้น จึงต้องใช้มาตรา 355 และมาตรา 357 ควบคู่กัน191
มาตรา 318 บัญญัติว่าในกรณีที่บริษัทจากัดโดยหุ้นหรือโดยการรับประกัน
และมี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดีย ว ถ้ า ผู้ ถื อ หุ้ น มาประชุ ม คนเดี ย วก็ นั บว่ า เป็ น องค์ ป ระชุ ม ซึ่ ง หมายความว่ า
การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นคนเดียวถือว่าเป็นการลงมติโดยชอบ ปัญหาว่าผู้ถือหุ้นคนเดียวจะมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นทาการแทนได้หรือไม่ ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่มีมาตรา 324 บัญญัติว่า “(1) ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งของบริษัทมีสิทธิที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใช้สิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าประชุมและพูด
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Beretka Katinka, Op. cit, p. 28.
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และออกเสียงในที่ประชุมบริษัทก็ได้ (2) ในกรณีที่บริษัทมีทุนเรือนหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะ
ให้บุคคลหลายคนเกี่ยวกับการประชุมก็ได้ กล่าวคือ จะแต่งตั้งให้ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งใช้สิทธิต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในหุ้ น ๆ หนึ่งหรือหลายหุ้นที่เขาเป็นเจ้าของ” นักกฎหมายบางฝ่ายมีค วามเห็นว่า แม้ไม่มี
บทบั ญ ญัติ เฉพาะเกี่ย วกั บ ผู้ ถื อหุ้ น คนเดีย วในเรื่ องการมอบฉัน ทะให้ ล งมติห รือ ตัด สิ น ใจไว้ ก็ต าม
ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวนั้นสามารถมอบฉันทะตาม มาตรา 324 (1) และถือว่าเป็นองค์ประชุมแล้ว192
8) การทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท (Contracts Between Sole
Member and Company) พระราชบัญญัติบริษัทปี 2006 มาตรา 231 กาหนดหลักเกณฑ์การทา
สัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทไว้เป็นการเฉพาะว่าการทา
สัญญากับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการด้วยให้นามาตรานี้ไปใช้บังคับถ้า บริ ษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
เข้ า ท าสั ญ ญากั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งคนเดี ย ว ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งคนเดี ย วนั้ น เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ด้ ว ย
และสัญญานั้นมิใช่เป็นการอันเป็นธรรมดาซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือบันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้ งแรกของกรรมการภายหลังจากวันทาสั ญญานั้น ถ้าบริษัท
ประพฤติฝ่าฝืนมาตรานี้ ถือว่ากรรมการกระทาผิด บุคคลใดที่กระทาผิดตามมาตรานี้ต้องรับโทษปรับ
ในระดับห้าของตารางมาตรฐาน (ปัจจุบันกาหนดไว้ 5,000 ปอนด์) เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้
กรรมการเงาถือว่าเป็นกรรมการ การประพฤติฝ่าฝืนมาตรานี้เกี่ยวกับสัญญาใด ๆ ไม่มีผลกระทบต่อ
ความสัญญาของสัญญานั้น มาตรานี้ไม่เป็นการยกเว้นผลของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกโดยกฎหมาย
ที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญาระหว่ า งบริ ษั ท กั บ กรรมการของบริ ษั ท ”แต่ ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรานี้ ไ ม่ ท าให้ มี
ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญา มาตรานี้ บัญญัติรับรองหลักผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of
Interest Principle) โดยจากัดอานาจของกรรมการบริษัทในการทาสัญญากับบริษัทเพื่อคุ้มครอง
เจ้าหนี้ของบริษัทมิให้เสียหาย มาตรานี้มีที่มาจาก Directive ฉบับที่ 12 ข้อ 5 เนื่องจากมาตรานี้จากัด
เฉพาะอานาจของกรรมการในการเข้ าทาสัญญากับบริษัทเท่านั้น มีปัญหาว่าหากผู้ถือหุ้นคนเดียวนั้น
ไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัท เขาจะทาสัญญากับบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวได้หรือไม่ มีผู้ให้
ความเห็ น ว่ าน่ า จะสามารถท าได้ เ พราะบริ ษัท เป็ นบุ ค คลแยกต่ างหากจากผู้ ถือ หุ้ น ซึ่ ง ไม่เ หมื อ น
กรรมการที่ เป็ น อวั ย วะหรื อองคาพยพของบริ ษั ท วัต ถุ ประสงค์ข องกฎหมายที่ จากั ดอ านาจของ
กรรมการในการทาสัญญากับบริษัทเพื่อขัดขวางมิให้กรรมการทาการค้าในทางที่มิชอบด้วยหน้าที่อัน
เป็นที่ไว้วางใจ เพื่อความชัดเจนกฎหมายจึงกาหนดให้ทาสัญญาอันมีหลักฐานเป็นหนังสือตามรูปแบบ
ที่กฎหมายกาหนด193
9) การเปลี่ยนแปลงจานวนผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนสภาพบริษัทจากบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้น หลายคนเป็น ผู้ถือหุ้ นเพียงคนเดียวหรือจากบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ นเพียงคนเดียวเป็นบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นหลายคน แยกพิจารณาได้ดังนี้
(1) การแปรสภาพบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคน
เดียว กล่าวคือ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นด้วยมีผู้ถือหุ้นหลายคน และหลังจากนั้นจานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียง
หนึ่ ง คนย่ อ มท าให้ บ ริ ษั ท นั้ น กลายสภาพเป็ น บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งคนเดี ย ว ในเรื่ อ งนี้ ม าตรานี้
192
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มาตรา 123 บัญญัติว่า (2) ถ้าบริษัทจากัดมีจานวนผู้ถือหุ้นลดลงเหลือเพียงหนึ่งคนจะต้องจดทะเบียน
แจ้ งชื่อและที่อยู่ ของผู้ ถือหุ้ น เพีย งคนเดียวนั้น (ก) ระบุข้อความว่าบริษัทมีผู้ ถือหุ้ นเพียงคนเดีย ว
(ข) วันที่บริษัทกลายเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว มาตรา 123 (2) แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นหลายคนสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวได้ ถ้าหากว่าจานวนผู้ถือหุ้น
ลดเหลือเพียงหนึ่งคน เหตุที่มาตรานี้มิได้บัญญัติต่อไปว่าเพราะหุ้นตกเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นเพียงคน
เดียวนั้น น่าจะเป็นเพราะว่าตามกฎหมายอังกฤษไม่จาเป็นต้องมีทุนจดทะเบียนก็ได้ ถ้าบริษัทนั้นเป็น
บริษัทจากัดโดยการรับประกัน
(2) การปรั บ โครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งคนเดี ย วเป็ น บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น
หลายคน ถ้าบริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวแต่ต่อมาจานวนผู้ ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นเป็นสองคน
ขึ้ น ไป บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งคนเดี ย วก็ จ ะเปลี่ ย นสภาพเป็ น บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น หลายคน
มาตรา 123 กาหนดว่าถ้าบริษัทมีจานวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นสองคนขึ้นไปภายหลังจากนั้นจะต้องจด
ทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียน พร้อมกับชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่เคย
เป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวนั้นมีข้อความว่าบริษัทได้ออกจากการเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวแล้ว
และวันที่ออกจากการเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวนั้น มาตรานี้ต้องการที่จะแยกบริษัทผู้ถือหุ้น
หลายคนออกจากบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิด
(3) การเลิกบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว มาตรา 1000 ของพระราชบัญญัติบริษัท
ค.ศ. 2006 ให้อานาจนายทะเบียนสั่งให้เลิกบริษัทหากพบว่าบริษัทไม่ดาเนินกิจการ และมาตรา 1003
ให้อานาจกรรมการเลิกบริษัท194
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายบริษัทของอังกฤษกาหนดหลักเกณฑ์
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวไว้ละเอียดกว่ากฎหมายของเยอรมนีและฝรั่งเศส
3.3.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ
หอทะเบียนบริษัท (Company House) ของสหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงานสถิติการจด
ทะเบี ยนนิ ติบุ คคลเมื่อ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014 ระบุว่านับจนถึงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2014
มีสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งสิ้น จานวน 3,250,300 ราย แต่มีสถิติคงอยู่ ณ ช่วงเวลาเดียวกันนี้
รวมทั้งสิ้น จานวน 2,968,100 ราย จดทะเบียนในอังกฤษ จานวน 3,027,900 ราย สก็อตแลนด์
จานวน 176,000 ราย และไอร์แลนด์เหนือ จานวน 45,700 ราย บริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 96
ของนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นทั้ ง หมด จ านวน 3,103,821 ราย รองลงมาเป็ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด
และห้ างหุ้ น ส่ ว นสามัญนิ ติบุ คคล บริ ษัทเอกชนมี ผู้ ถือหุ้ นโดยเฉลี่ ย สองคน และกรรมการสองคน
อัตราการเติบโตของการจดทะเบียนเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 2014 เพิ่มขึ้นทุกปี อัตราเฉลี่ยปีละ
300,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนขนาดเล็ก195
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Assamen M. tessemen, Op. cit, pp. 27-28.
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(London: Company House, 2014), pp. 5-10.
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ตารางที่ 3.6 สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษระหว่าง ค.ศ. 2004-2009
2004-5
332,700

2005-6
370,800

2006-7
448,700

2007-8
371,700

2008-9
329,600

จากตารางสถิ ติ ก ารจดทะเบี ย นบริ ษั ท เอกนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า ในปี ค.ศ. 2006 ต่ อ เนื่ อ งปี
ค.ศ. 2007 มีสถิติการจดทะเบียนบริษัทมีอัตราสูงสุด น่าจะเป็นผลมาจากมีการแก้ไขกฎหมายให้มี
การจดทะเบี ย นสะดวกรวดเร็ ว และมี ต้ น ทุ น ต่ า ประกอบกั บ มี นั ก ลงทุ น จากต่ า งประเทศเข้ า มา
จดทะเบียนในอังกฤษเพิ่มขึ้น เพราะการจดทะเบียนในประเทศอื่นในยุโรปทาได้ยากกว่าและมีต้นทุน
สูงกว่าจากที่ได้ศึกษาข้างต้นพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 2004 ถึง 2006 มีนักธุรกิจเยอรมันเข้าไปจัดตั้งบริษัท
ในอังกฤษกว่าสี่หมื่นบริษัท โดยในปี ค.ศ. 2006 มีอัตราเพิ่มสู งสุ ด ซึ่งตรงกับข้อมูล ในตารางสถิติ
การจดทะเบียนบริษัทที่แสดงไว้ข้างบน
เมื่อปี ค.ศ. 2010 ธนาคารโลกได้สารวจข้อมูลการจดทะเบียนบริษัททั่วโลก จานวน 181
ประเทศ พบว่าอังกฤษอยู่ในลาดับ 8 ที่มีสถิติการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการปฏิรูป
กฎหมายบริษัท196
ข้อมูลสถิติของหน่วยงานอังกฤษและธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
บริษัทของอังกฤษเป็นผลให้ มีการขยายตัวของบริษัท ย่อมส่งผลให้มีการจ้างงานและทาให้รัฐจัดเก็บ
ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น
สรุ ป ได้ ว่ า อั ง กฤษเป็ น ชาติ ที่ ส องรองจากเยอรมนี ที่ ต รากฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด
แต่อังกฤษโดยบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจากัดและบริษัทเอกชนจากัดอยู่ในฉบับเดียวกัน ปัจจุบัน
คือ Companies Act 2006 การปฏิรูปกฎหมายบริษัทในอังกฤษตั้งแต่กลางศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมา
มุ่งส่งเสริม SMEs ภายใต้ปรัชญา “Think Small First” ด้วยการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
ลดรายการหนังสือบริคณห์สนธิให้เหลือย่นย่อเพื่อทาให้การจัดตั้งบริษัททาได้ง่าย แก้ไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับข้อบังคับให้การจัดการมีความยืดหยุ่น และแก้ไขบทบัญญัติการเงินให้กฎหมายบริษัทสอด
คล้องกับกฎหมายภาษีและบัญชีบริษัท SMEs การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเป็นผลให้เกิดบริษัทเอกชน
จากัดมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96 ของจานวนบริษัทที่ตั้งอยู่ทั้งหมด

3.4 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
ในหัวข้อนี้จะศึกษาระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา ศึกษาเป็นการทั่วไป
จะไม่ศึกษากฎหมายบริษัทของรัฐใดรัฐหนึ่ง แบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้
3.4.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
3.4.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
3.4.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
196
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3.4.4 ระบบภาษีที่ใช้กับบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
3.4.5 สถิติบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกา
3.4.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
ระบบกฎหมายบริ ษัทของสหรัฐ อเมริกามีลั กษณะเป็นพิเศษแตกต่างจากระบบกฎหมาย
บริษัทเยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ เพราะสหรัฐมีกฎหมายบริษั ทระดับมลรัฐ จึงทาให้แต่ละรัฐมี
กฎหมายบริษัทที่แตกต่างกันไป ระบบกฎหมายบริษัทสหรัฐแบ่งบริษัทเอกชนออกเป็นสามประเภท
คือ C corporation S corporation และ Limited liability company
ในหัวข้อนี้จะศึกษาระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกาในเรื่องดังต่อไปนี้
3.4.1.1 ความเป็นมาของระบบกฎหมายบริษัทของสหรัฐอเมริกา
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ สหรั ฐ จั ด โครงสร้ า งการปกครองประเทศอยู่ ใ นรู ป ของสหรั ฐ
(United States) หรือสหพันธรัฐ (Feral States) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของรัฐต่าง ๆ ภายใต้สนธิ
สัญญา แต่ละรัฐยังมีอานาจอธิปไตยภายในเป็นของตนเองตามขอบเขตของรัฐธรรมนูญของสหรัฐหรือ
สหพันธรัฐ โดยที่รัฐธรรมนูญสหรัฐไม่ได้กาหนดให้อานาจในการตรากฎหมายบริษัทเป็นอานาจของ
รัฐสภาสหรัฐ จึงทาให้แต่ละรัฐมีอานาจในการตรากฎหมายบริษัทภายในของตน เมื่อแต่ละรัฐมีอานาจ
ตรากฎหมายบริษัทจึงมีผลให้กฎหมายบริษัทของแต่ละรัฐแตกต่างกันนามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งกัน
ของกฎหมายบริษัทระหว่างรัฐหากมีข้อพิพาทระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนต่างรัฐกันศาลจะพิจารณา
ก่อนว่ามีกฎหมายของรัฐที่จดทะเบียนบริษัทใช้บังคับแก่กรณีหรือไม่ ข้อพิจารณาของศาลในกรณีนี้
เป็นไปตามหลักกิจการภายใน (Internal Affair Doctrine) หากไม่มีกฎหมายของรัฐที่จดทะเบียน
บริษัทใช้บังคับ ศาลก็จะใช้กฎหมายหลายรัฐที่คดีอยู่ในเขตอานาจศาลนั้นบังคับแก่บริษัทเดียวกัน197
เหตุผ ลที่กฎหมายบริษัทเป็นกฎหมายระดับรัฐ เพราะในบันทึกการประชุมสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1797 (The Constitutional Convention of 1797) กาหนดว่าให้อานาจในการ
อนุญาตให้ตั้งบริษัทเป็นของรัฐบาลสหพันธรัฐ (Federal Government) แต่เมื่อร่างรัฐธรรมนูญกลับ
มิได้บัญญัติอานาจนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงทาให้กฎหมายบริษัทเป็นกฎหมายระดับมลรัฐ (State Level)
มิใช่ระดับสหพันธรัฐ (Federal Level) กฎหมายบริษัทของสหรัฐมีวิวัฒนาการมาในยุคอาณานิคม
ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1800 การจัดตั้งบริษัทธุรกิจยุคเริ่มแรกใน
สหรัฐสาหรับหรับดินแดนที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาต (Charter)
จากกษัตริย์ของอังกฤษก่อนที่จะมีกฎหมายบริษัทลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นศาลสหรัฐใช้กฎหมายบริษัท
ของอังกฤษตัดสินคดีเกี่ยวกับบริษัท กฎหมายบริษัทในสหรัฐอเมริกาเริ่มด้วยการเป็นกฎหมายระดับ
มลรัฐ แม้สนธิสัญญารัฐธรรมนูญ ค.ศ.1797 (The Constitutional Convention of 1797) กาหนด
ว่าให้อานาจในการอนุญาตให้ตั้ง บริษัทเป็นของรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลสหพันธรัฐหรือรัฐบาลกลาง
(Federal Government) ก็ตาม แต่อานาจออกกฎหมายบริษัทมิได้นาไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึงทา
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ให้อานาจในการอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทตกเป็นของของมลรัฐจนกระทั่งปัจจุบัน 198 เมื่ออานาจในการ
อนุญาตหรือให้สัมปทานในการตั้งบริษัทเป็นของแต่ละมลรัฐ ทาให้สภาของมลรัฐเป็นผู้ให้อนุญาต
หรื อให้ สั มปทานในการตั้งบริ ษัท และสภาก็ จะอนุ ญาตให้ ตั้ง บริษัท เฉพาะกิจ การที่ รัฐ ส่ ง เสริ ม 199
แม้กฎหมายบริ ษัทของสหรัฐ จั ดอยู่ในสกุล กฎหมายบริษัทคอมมอนลอว์ แต่ก็มีวิวัฒ นาการและมี
ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองทาให้กฎหมายบริษัทในประเทศสหรัฐมีความแตกต่างจากกฎหมายของ
ประเทศในสกุลเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการบางคน เช่น Alfred F. Conrad จัดให้กฎหมาย
บริษัทของสหรัฐเป็นระบบกฎหมายบริษัทอีกระบบหนึ่งของโลกทุนนิยม200
แม้ร ะบบกฎหมายบริษัท เอกชนในสหรัฐ อเมริกาเริ่ม ต้นพั ฒ นาตั้ง แต่ ค.ศ. 1877
ก่อนที่ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจะปรากฏขึ้นในยุโรปก็ตาม แต่ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนของ
สหรัฐก็มิได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างกฎหมายบริษัทในยุโรป ดังจะเห็นได้จากที่ตลอดช่วงศตวรรษที่
สิบเก้าและต้นศตวรรษที่ยี่สิบไม่ปรากฏว่ามีระบบกฎหมายบริษัท เอกชนจากัด อยู่ในสหรัฐอเมริกา
มีแต่กฎหมายบริษัททั่วไป (General Corporation Laws) ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับบริษัทขนาดใหญ่
(Large Scale Corporation) บริษัทสัมปทานของรัฐ (State Charter Corporations) กฎหมายฉบับ
นี้ได้ละเลยต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างน้อยด้วยบัญญัติหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One-Vote-PerShare Rules) จึงทาให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเป็นเสมือนหมูในอวย (A Pig-In-A-Poke) ทาให้ผู้ถือหุ้นที่มี
มูลค่าหุ้ นข้างมากเท่านั้ น มีโ อกาสเป็นฝ่ายจัดการและครอบงากิจการของบริษัท 201 กรณีที่ ผู้ก่อตั้ง
บริษัทมีข้อตกลงคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างน้อยก็ตาม แต่ศาลมักไม่บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงที่
ไม่สอดรับกับกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับกาหนดว่าให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามเสียง
ข้างมาก ศาลก็จะพิพากษาเพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ในปี ค.ศ. 1945 ศาลอุทธรณ์ของรัฐ
นิวยอร์คได้ตัดสินในคดี Benontendi v. Kenton Hotel (294 NY 112, 118 [1945]) เพิกถอน
ข้อบังคับของบริษัทด้วยเหตุผลว่า “รัฐให้เอกสิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในการจากัดความรับผิดส่วนบุคคล
สาหรับ หนี้สิน ของธุร กิจที่พวกเขาได้ร่ว มกันก่อตั้งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้รวมเข้ากันเป็น
สมาชิ ก อ านาจของนิ ติ บุ ค คลจึ ง ถู ก ก าหนดโดยกฎหมาย” ค าพิ พ ากษาในคดี นี้ ท าให้ เ กิ ด ความ
เคลื่อนไหวในผู้ลงทุนในบริษัทที่จะพยายามก่อตั้งบริษัทขนาดเล็กเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงปัญหาการเสีย
สิทธิควบคุมบริษัทเป็นที่มาของบริษัทเอกชนหรือบริษัทปิดซึ่งมีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยมีลักษณะผสม
ระหว่างห้างหุ้นส่วนกับบริษัทธุรกิจ
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กฎหมายบริษัทในระบบสหรัฐในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1890 ถึง 1900 ได้ผ่อนคลาย
ความเคร่งครัดลง รัฐต่าง ๆ จึงบัญญัติกฎหมายบริษัทให้สิทธินักธุรกิจมีเสรีภาพในการตั้งบริษัทตามที่
ต้อ งการ แต่ ค วามเปลี่ ย นแปลงนี้ ยั ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท เอกชน แต่ ก ฎหมายยั ง คงไม่ มี
ความยืดหยุ่นสาหรับบริษัทเอกชน เพราะยังมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการรวมศูนย์อานาจ จนทา
ให้เกิดแบบแผนในทางหมาย (Statute Norms) เพราะกฎหมายเป็นผู้กาหนดโครงสร้างและการจัด
องค์กรของบริษัทที่ต้องจัดการโดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแบบแผนที่กาหนดโดยกฎหมาย แบบแผน
ทางกฎหมายไม่มีปัญหาสาหรับบริษัทมหาชน เพราะแบบแผนดังกล่าวจาเป็นแก่การจัดการบริษัท
ขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ถือหุ้นข้างน้อยมิได้เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หากนามาใช้กับบริษัทปิดย่อมมีผลกระทบ
เพราะบริษัทปิดนั้นผู้ลงทุนเป็นทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการ และลูกจ้างของบริษัท ความเป็นเจ้าของรวมอยู่
กับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้หุ้นของบริษัทไม่สามารถเสนอขายต่อสาธารณชนได้ แม้การขายหุ้นให้แก่
รายบุคคลก็ทาได้ยาก อีกทั้งหุ้นของบริษัทปิดมักไม่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางอย่างหุ้นของบริษัท
มหาชน202
ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับห้างหุ้นส่วน เพราะกฎหมายห้างหุ้นส่วนให้สิทธิแก่
ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ จ ะตกลงกั น เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การภายในด้ ว ยการท าเป็ น สั ญ ญาหุ้ น ส่ ว น
ดังนั้น หากสามารถนาเอาลักษณะของบริษัทและห้างหุ้นส่วนมาใช้ร่วมกั นจะก็จะเป็นประโยชน์แก่
บริษัทเอกชน เพราะบริษัทเป็นนิติบุคคลและสมาชิกของบริษัทมีความรับผิดจากัด แต่ห้างหุ้นส่วนมี
ความยืดหยุ่นในการจัดการ แต่ในยุคต้นศตวรรษที่ 20 ยังไม่มีกฎหมายรับรองให้ผู้ถือหุ้นจัดโครงสร้าง
การจัดการในลักษณะผสมผสานระหว่างโครงสร้างบริษัทกับห้างหุ้นส่วน หากมีข้อตกลงเช่นนั้นศาลก็
จะเพิกถอนข้อตกลงสัญญานั้น ดังที่ศาลฎีกาของรัฐนิ วเจอร์ซี่ได้ตัดสินในคดี Jackson v. Hooper
(75 NJ. 1910) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า Jackson กับ Hooper ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
Encyclopedia Britannica มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจาหน่ายสารานุกรม โดยมีกรรมการสามคน
คือ Jackson และ Hooper และบุคคลอื่นอีกสามคนให้เป็นกรรมการจาลอง (Dummy Directors)
ซึ่งความจริงกฎหมายบัญญัติว่าบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยสามคน แต่การดาเนินกิจการของ
บริษัทได้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง Jackson กับ Hooper ดังนั้น จึงมีเฉพาะสองคนนี้เท่านั้นที่เสียง
ต่อมา Hooper และกรรมการคนอื่น ๆ ได้ปลด Jackson ออกจากตาแหน่งกรรมการ Jackson
จึงฟ้องคดี แต่ศาลฎีกาของรัฐนิวเจอร์ซีได้พิพากษายกฟ้อง Jackson ด้วยเหตุผลที่ว่า “ผู้เริ่มก่อการไม่
สามารถตั้ ง บริ ษั ท และจะละเลยกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด การบริ ษั ท ตามข้ อ ตกลงของเอกชน
(Private Arrangement) ไม่ได้ กฎหมายไม่บัญญัติความแตกต่างว่าบริษัทที่เรียกว่า “บริษัทปิด”
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสองสามคน เป็นผู้ครอบงาและดาเนินกิจการของบริษัท การจัดทาข้อตกลงระหว่างกันไม่
มีค่าบังคับ (Nugatory) และเป็นโมฆะ เพราะขัดกับกฎหมายโดยชัดแจ้ ง แต่การจัดกิจการบริษัทต้อง
เป็นไปตามตราสารกาหนดโครงสร้างของบริษัท (Constitution) เกี่ยวกับการจัดตั้ง การครอบงาการ
จัดการและการเลิกบริษัท” และวินิจฉัยต่อไปว่า “ด้วยการเป็นเกราะกาบังของความเป็นนิติบุคคล
ของบริษัท (Corporate Shield) ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองผู้ ถือหุ้นมิให้ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว
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เขาสามารถออกจากการเป็ น ผู้ ถื อหุ้ น และมีสิ ทธิแ ละหน้า ที่แ ละความผู ก พัน ของผู้ ถื อหุ้ น เท่ านั้ น
พวกเขาไม่สามารถเป็นผู้ถือหุ้นระหว่างกันเองและบริษัทในโลกนี้ไม่มีการปฏิบัติเช่นนี้”203
มีนั กวิชาการได้วิจารณ์ คาวินิจฉัยของศาลฎีการัฐ นิว เจอร์ซีในคดี Jackson v.
Hooper ว่า คดีนี้ทาให้เกิดข้อสรุปทางทฤษฎีว่าการพัฒนาการแยกกฎหมายบริษัท เอกชนออกจาก
บริษัทจากัดขนาดใหญ่หรือบริษัทมหาชนได้สะดุดลง เพราะศาลในสหรัฐ ยังคงปรับกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดโดยเห็นว่าบริษัทต้องบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการไม่สามารถ
ดาเนินกิจการนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น ทางปฏิบัติของกฎหายจึงไม่เปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนร่วมในบริษัทปิดไม่สามารถทาสัญญาเอกชนให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย204
ที่ก ฎหมายแข็ ง กระด้ า งและศาลไม่ ไ ด้ ผ่ อ นปรนกฎหมายมี ส าเหตุ ม าจากทั้ง ทาง
เศรษฐศาสตร์ การเมือง และทฤษฎี ซึ่งนาไปสู่คาถามว่าทาไมจึงมีบทบัญญัติ ที่ใช้อย่างเคร่งครัดกับ
บริษัทเอกชน ไม่ลดข้อจากัดต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท? คาถามนี้ไม่สามารถมีคาตอบเดียว
แต่มีอย่างน้อยสามคาตอบ ประการแรกการเติบโตของบริ ษัทมหาชนและมีการแยกความเป็นเจ้าของ
ออกจากการควบคุม (Separation of Ownership and Control) ทาให้บริษัทมหาชนครอบงา
เศรษฐกิจ และโดยที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการบริษัท ข้อมูลต่าง ๆ จึงอยู่ใน
มือของกรรมการ กฎหมายจึ งต้องมีห ลั กเกณฑ์ที่ เคร่งครัด เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น
โดยห้ามมิให้กรรมการมีข้อตกลงเอกชนที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ประการที่สองเป็นเหตุผลทางการเมืองที่
เกิดการแข่งขันระหว่างรัฐสาหรับบริษัทรัฐสัมปทาน (Corporation Charters) ในห้วงเวลาดังกล่าว
แต่ละมลรัฐมีรายได้จากค่าธรรมเนียมตั้งบริษัทและภาษีแฟรนไชซ์ (Franchise Tax) จึงทาให้ผู้บัญญัติ
กฎหมายของแต่ละรัฐได้ตรากฎหมายเพื่อส่งเสริมบริษัทมหาชน ประการสุดท้าย แนวความคิดความ
เป็นบุคคลของบริษัทยังมีข้อถกเถียงอย่างกว้างขวาง แนวคิดห้างหุ้นส่วนกับวิสาหกิจครอบครัวยังไม่
อิทธิพลสูง โดยมีมุมมองว่าวิสาหกิจครอบครัวหรือวิสาหกิจขนาดเล็กซึ่งไม่มีสภาพนิติบุคคลตามทฤษฎี
การรวมกลุ่ม (Aggregate Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนห้างหุ้นส่วนซึ่งใช้กับวิสาหกิจครอบครัว
หรือวิสาหกิจขนาดเล็ก ในขณะที่ทฤษฎีความเป็นนิติบุคคลยังคงสนับสนุนบริษัทขนาดใหญ่ ด้ว ย
เหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวจึงทาให้การพัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนในสหรัฐล่าช้ากว่าประเทศในยุโรป205
จากการศึกษาพบว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่ส องบริษัทมหาชนและบริษัทปิดหรือ
บริ ษั ท เอกชนในสหรั ฐ ตกอยู่ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เ ดี ย วกั น เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ท าให้ ส หรั ฐ มี ก ฎหมาย
บริ ษัท เอกชนจากัดในสหรั ฐ พัฒ นาช้ากว่า เยอรมนี ฝรั่งเศส และอั งกฤษ ด้วยสาเหตุ สามประการ
คื อ ประการแรกเกิ ด ความยุ่ ง ยากในการหานิ ย ามของบริ ษั ท ปิ ด ความยุ่ ง ยากนี้ จ ะเห็ น ได้ จ ากที่
203

Jackson v. Hooper, “76 NJ. Eq. 592, 75 A. 568 (Ct. Err. & App. 1910)75 A.
568 (NJ. 1910)”, Columbia Law Review 55, 3 (Mar., 1955), pp. 419-421.
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Robert Steinbuch, “A Critique of the Second Circuit’s Analysis of New York
M,TD New Jersey Joint Venture Law in Arditi v. Dubl’zky and Sagamore and Sgamore
Corp. v. Diamond West Energy Corp,” New York City Law Review 1 (Fall 1996): 445455.
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คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มเพื่ อ ศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง กฎหมายบริ ษั ท ของรั ฐ นิ ว ยอร์ ค แต่ ใ นที่ สุ ด
คณะกรรมาธิ ก ารก็ ไ ม่ ส ามารถหาข้ อ ยุ ติ เ พื่ อ ก าหนดนิ ย ามของบริ ษั ท ปิ ด ประการที่ ส องเกิ ด จาก
ความล้มเหลวในการแยกกฎหมายบริษัทปิด ออกจากบริษัทมหาชนขนาดใหญ่เกิดจากความเกรงกลัว
ว่าหากตรากฎหมายบริษัทปิดอาจจะทาให้บริษัทปิดเติบโตแล้วกระทบต่อบริษัทใหญ่ ประการที่สาม
นักกฎหมายบางส่วนที่รับใช้บริษัท ขนาดใหญ่ได้ต่อต้านการแยกกฎหมายบริษัทเล็กออกจากบริษัท
ใหญ่โดยอ้างว่าจะทาให้กฎเกณฑ์เลวร้ายและจะทาให้มีการเก็บภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่สูงขึ้น
หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมากระแสความต้องการกฎหมายบริษัทขนาดเล็กมี
มากขึ้นตามลาดับ รัฐต่าง ๆ จึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัททั่ วไปให้มีความยืดหยุ่นและสามรถใช้
กับบริษัทขนาดเล็กได้ ซึ่งมีหลักการสาคัญปรากฏอยู่ในกฎหมายของรัฐต่าง ๆ อาทิเช่น รัฐนิวยอร์ค
แคลิฟอร์เนีย เดลาแวร์ นิวแม็กซิโก เป็นต้น ได้แก่หลักการดังต่อไปนี้
หลักการใช้ข้อบังคับเพื่อกาหนดรูปแบบของบริษัท
หลักการให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้
หลักการให้บริษัทมีสิทธิมีกรรมการน้อยกว่าสามคน
หลักการให้ใช้ระบบการลงมติเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ
หลักการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงมติทางเอกสาร
หลักการให้บริษัทมีสิทธิออกข้อบังคับจากัดการโอนหุ้น
หลักการให้กรรมการมีอานาจกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
หลักการให้กรรมการประกาศการจ่ายเงินปันผล
หลักการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าไปควบคุมบริษัทด้วยการตั้งกรรมการชั่วคราว
หลักการกาหนดเหตุในการเลิกบริษัทนอกจากเหตุที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
หลั ก การให้ ศ าลสั่ ง เลิ ก บริ ษั ท หากผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถตกลงกั น เลิ ก บริ ษั ท
(Dissolution on Dead Lock)
หลักการให้ศาลมีอานาจแต่งตั้งกรรมการชั่วคราว206
รัฐนิวยอร์คเป็นรัฐนาร่องที่ผ่านกฎหมายบริษัทปิดด้วยการตรากฎหมายบริษัททุน
ค.ศ. 1948 (New York Stock Corporation 1948) ต่อมารัฐเซาท์แคโรไลนาตรากฎหมาย
เซาท์แคโรไลนา 1962 (South Carolina Corporation Act 1962) ในปี ค.ศ. 1963 รัฐฟลอริดา
ปรั บ ปรุ งกฎหมายบริ ษัท ให้ มีบ ทบั ญญัติ บริษัทปิด แยกออกมา ส าหรั บรัฐ มิชิแกนได้ตรากฎหมาย
บริษัทเอกชนในปี ค.ศ. 1972 และรัฐเดลาแวร์ได้ปรับปรุงกฎหมายบริษัทโดยบัญญัติกฎหมายบริษัท
ปิดเป็นหมวดเพิ่มเติม (Sub-chapter) ในปี ค.ศ. 1983207
การพัฒ นากฎหมายบริษัทเอกชนหรือบริษัทปิดในสหรัฐ เกิดจากคนสามกลุ่ม คือ
นักกฎหมายและนักเขียน สมาชิกสภานิติบัญญัติของมลรัฐ และศาล
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F. Hodge O’Neal, “Developments in the Regulation of the Close
Corporation,” Cornell Law Journal 50 (April 1965): 643-650.
207
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นักกฎหมายและนักเขียน ในยุคต้นศตวรรษที่ 20 ถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ได้แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายบริษัทของรัฐต่าง ๆ ว่ามีปัญหาต่อการพัฒนากฎหมายบริษัทปิด
หรื อ ไม่ อย่ างไร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นัก กฎหมายได้แ ก่ท นายความและผู้ พิ พากษารวมถึ งอาจารย์
กฎหมายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเนติบัณฑิต อเมริกัน (The American Bar
Association: ABA) ได้ยกร่างกฎหมายบริษัทธุรกิจต้นแบบ โดยการยกเลิกหลักการเสียงข้างมาก
(Majority Rule) และการโอนหุ้นโดยเสรี สาหรับนักเขียนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนากฎหมาย
บริษัทปิดเช่นกัน เพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างทศตวรรษที่ 50 และ 60 ได้มีงานเขียน
จานวนมากที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกฎหายบริษัทใน แต่ในทศวรรษที่ 60 เป็นยุคแห่งงานเขียนเกี่ยวกับ
กฎหมายบริษัทของมลรัฐ มีบทความทางวิชาการพิมพ์ออกเผยแพร่จานวนมาก เช่น ในปี ค.ศ. 1960
Neef และ Sullivan เขียนบทความเรื่อง “The Close Corporation in Michigan” เผยแพร่ใน
วารสารบริ ห ารธุร กิ จ มหาวิ ทยาลั ย มิชิแ กน (Mich. S.B.J. [July 1960]) ปี ค.ศ. 1961 Cross
เขียนหนังสือเรื่อง “The Close Corporation in Connecticut” เผยแพร่ในวารสารบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลั ย คอนเนคทิกัท (Conn. B.J. [1961]) ในปี ค.ศ. 1962 Stevens เขี ย นบทความเรื่อง
“The Close Corporation and New York Business Corporation Law of 1961” เผยแพร่ใน
วารสารกฎหมายของมหาวิทยาลัยบัฟฟาโล (Buffalo L. Rev. 11 [1962]) เป็นต้น208
สมาชิกสภานิติบัญญัติของมลรัฐ นักนิติบัญญัติถือว่าเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการ
จัดทากฎหมายบริษัท แต่เป็นที่สังเกตว่านักนิติบัญญัติในสหรัฐกลับไม่มีแนวคิดที่จะแยกกฎหมาย
บริษัทเอกชนหรือบริษัทปิดออกจากบริษัทมหาชนตามแบบอย่างของประเทศในยุโรป โดยเฉพาะ
อั ง กฤษซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กฎหมายบริ ษั ท ของสหรั ฐ ในยุ ค ศตวรรษที่ สิ บ แปดถึ ง ศตวรรษที่ สิ บ เก้ า
เพราะสาเหตุที่สาคัญหลายประการ เริ่มตั้งแต่สมาชิกสภาไม่สามารถที่จะร่วมกันหานิยามคาว่าบริษัท
ปิดคืออะไร มีนโยบายการเมืองที่ต้องการจะส่งเสริมบริษัทขนาดใหญ่เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมและภาษี
และเกรงว่าหากเกิดบริษัทปิดขึ้นจานวนมากจะเป็นการทาลายความเติบโตของบริษัทขนาดยักษ์209
ศาลของสหรัฐทั้งระดับมลรัฐ (State Courts) และศาลระดับสหพันธรัฐ (Federal
Courts) มีบทบาทสาคัญในการพัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนหรือบริษัทปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่
ตอนต้นของกลางทศวรรษที่ 40 เป็นต้นมา ซึ่งเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจของสหรัฐพื้นตัวทาให้เกิดบริษัท
ขนาดเล็กขึ้นจานวนมาก แต่ทางปฏิบัติของนักธุรกิจแตกต่างไปจากกฎหมาย จึงมีคดีขึ้นสู่ศาลจานวน
มาก ศาลของมลรัฐต่าง ๆ ได้วินิจฉัยปัญหาและวางหลักกฎหมายบริษัทเอกชนหรือบริษัทปิดไว้จานวน
มาก ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนากฎหายบริษัทปิดของสหรัฐในเวลาต่อมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในปี ค.ศ. 1943 ศาลอุทธรณ์ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับความ
เท่าเทีย มกัน ของสิ ทธิของผู้ ถือหุ้น ในบริษัทปิดว่า “ผู้ ถือหุ้ นในบริษัทปิดซึ่งมีจานวนสองคนมีสิ ทธิ
ในความเป็นเจ้าของเท่ากัน” (Kauffman v. Meyberg 59 Cal. App. 2nd 730, 140 p. 2nd 210
[1943])210
208
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ในปี ค.ศ. 1946 ศาลฎีกาแห่งรัฐวิสคอนซินวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการออกหุ้น
ของบริษัทปิดว่า “การออกหุ้นให้มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทเป็นพยานหลักฐานที่สาคัญแสดง
ว่าเป็นการข่มเหงสิทธิของผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยในบริษัทปิด ” (Steven v. Hale-Haas Corp., 249
Wis. 205, 227-28, 23 N.W. 2nd 620, 631 [1946])211
ในปี ค.ศ. 1948 ศาลฎีกาของรัฐเพนน์ซิลวาเนียได้วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหุ้นของบริษัทปิดว่า “หุ้นของบริษัทเอกชนหรือบริษัทระบบปิด ไม่สามารถออกให้แก่พนักงาน
ด้วยมูลค่าเฉพาะและไม่สามารถเสนอขายในตลาด อีกทั้งไม่สามารถกาหนดราคาหรือหรือมูลค่าทาง
การตลาด” (Aldrich v. Geachry, 360 Pa. 376, 61 A.2nd 843 [1948])212
3.4.1.2 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่บริษัทเอกชน
กฎหมายบริ ษั ท ในสหรั ฐ เป็ น กฎหมายระดั บ รั ฐ มี ที่ ม าจากแหล่ ง ที่ ห ลากหลาย
ประกอบด้วยกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ คือ กฎหมายลายลักษณ์อักษรของรัฐ (State Statutes)
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) คาพิพากษา (Case Law) และกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ของสหพันธรัฐ (Federal Statutes) แยกพิจารณาได้ดังนี้
1) กฎหมายของมลรัฐ (State Statute) คือ กฎหมายที่บริษัทนั้นมีภูมิลา
เนา (Domicile Law) ซึ่งอาจเป็นที่ตั้งของสานักงานแห่งใหญ่ หรือสถานประกอบการถาวร แล้วแต่
กฎหมายของแต่ละรัฐจะกาหนด213
2) กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และคาพิพากษาของศาล
(Case Law) กฎหมายจารีตประเพณีและคาพิพากษาของศาลมีบทบาทน้อยกว่ากฎหมายลายลักษณ์
อักษร แต่เกี่ยวข้องกับการตีความกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ค รอบ
คลุมหรือไม่ชัดแจ้ง จะเห็นตัวอย่างได้จากกฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์จานวนมากมาจากจารีตประ
เพณีและคาพิพากษาของศาล เช่น ค.ศ. 2010 Court of Chancery ของ delaware พิพากษาในคดี
CML V, LLC v. Bax ว่าเจ้าหนี้ของบริษัทความรับผิดจากัด (Limited Liability Companies) ไม่มี
สิทธิฟ้องคดีแทนบริษัทลูกหนี้ ทาให้คาพิพากษานี้เป็นกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ในเวลาต่อมา ขณะที่
ศาลของรัฐอื่น อาทิเช่น ศาลสูงของรัฐนิวยอร์คได้ตีความกฎหมายในเรื่องเดียวกันนี้ไปอีกทางหนึ่ง214
3) กฎหมายลายลักษณ์อักษรของสหพันธรัฐ (Federal Statutes) มีสภาพ
เป็นกฎหมายกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท (Corporate Applicable Law) เป็นต้นว่ากฎหมาย
หลักทรัพย์ใช้กับบริษัทมหาชน กฎหมายภาษี กฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมายพาณิชย์ระหว่าง
รัฐ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา215
211
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3.4.1.3 รูปแบบของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
ดั ง ที่ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า กฎหมายบริ ษั ท เป็ น กฎหมายระดั บ รั ฐ มิ ใ ช่ ร ะดั บ สหรั ฐ
ดังนั้น รูปแบบของการบัญญัติกฎหมายของแต่ละรัฐจึงแตกต่างกันออกไป แต่รัฐส่วนใหญ่มีกฎหมาย
บริษัทธุรกิจ (Business Corporation Statute) บัญญัติเป็นสองรูปแบบ กล่าวคือ Code, Act และ
Law และ Code และ Act แต่กฎหมายบริษัทความรับผิดจากัด (Limited Liability Company
Law) นิยมบัญญัติในรูป Act ดังที่แสดงในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 3.7 รัฐที่ใช้ Code, Act และ Law
รัฐที่ใช้ Code
Alaska
California
Delaware
Georgia
Kasas

รัฐที่ใช้ ACT
Arkansas
Colorado
Connecticut
District of Columbia
Florida
Hawaii
Illinois
Kentucky
Maine
MichganMinnesota
Missipsipi
Montana
Nebraska
Nevada
Newhamshire
New Jercy
New Corolina
North Dakota
Oklahoma
Oregon
Rhode Iland
South Carolina
Tennesee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wyoming

รัฐที่ใช้ Law
Indiana
Luisiana
Massachusetts
Misouri
New York
Pennsylvania
South Dakota
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แหล่งที่มา: Angela Schneeman 216
ข้อมูลในตารางที่ 3.7 แสดงเห็นว่ารัฐส่วนใหญ่บัญญัติกฎหมายบริษัทในรูป Act ปุ่น
รัฐที่ใช้ Law มีเป็นลาดับสอง และรัฐที่ใช้ Code มีเป็นจานวนน้อยที่สุด ประเทศที่ใช้ หากเทียบกับ
ประเทศอุตสาหกรรมและไทยแล้ว มีเยอรมนี อังกฤษ และญึ่ปุ่น เรียกกฎหมายบริษัทในภาษาอังกฤษ
ว่า Act จีนเรียกว่า Law ฝรั่งเศสและไทยเรียกว่า Code
3.4.1.4 แนวคิดของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
บริษัทเอกชนจากัดในระบบกฎหมายสหรัฐมีสามรูปแบบ คือ
C Corporation
S corporation และ
Limited liability Company
บริษัทแต่ล ะรู ปแบบมีแนวคิด และความเป็นมาที่แตกต่างกัน บริษัทเอกชนจากัด
ดั้งเดิม คือ C Corporation เป็นบริษัทธุรกิจ (Business Corporations) ที่มีอยู่ในระบบกฎหมา
บริษัทสหรัฐมาแต่เริ่มแรก แต่ไม่มีบัญญัตินิยามไว้ในกฎหมายลายลักษณ์อักษร นิยามบริษัทเกิดจาก
คาพิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐ (Supreme Court) ในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ในคดี Trustee of
Dartmouth College v. Woodward ศาลฎีกาได้นิยามว่า “บริษัท คือ บุคคลสมมุติ มองไม่เห็น
เป็นนามธรรม และตั้งอยู่โดยอานาจของกฎหมาย” โดยผลของคาพิพากษาของศาลฎีกาฉบับนี้ ทาให้
บริษัทอยู่บนแนวคิดทางกฎหมายดังต่อไปนี้217
1) แนวคิ ด ความเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ก่ อ ตั้ ง โดยกฎหมาย Concept
of
Incorporation) ในยุ คแรกศาลกาหนดให้บริษัทเป็นนิติบุคคลตามทฤษฎีบุคคลสมมุติ บริษัทจึงมี
ความสามรถจากัดตามที่กฎหมายให้ ต่อมาศาลนาเอาแนวความคิดเรื่องเสรีภาพของพลเมืองภายใต้
Bill of Rights มาใช้กับบริษัท จึงทาให้บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองของสหรัฐเช่นเดียวกับ
บุคคลธรรมดา เช่น สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน สิทธิในการประกอบกิจการ หน้าที่เสียภาษี
เป็นต้น ประกอบกับแนวความคิดของทฤษฎีบุคคลตามธรรมชาติ (Natural Theory) หรือฤษฎีบุคคล
ที่แท้จริง (Real Theory) เข้าไปมีอิทธิพลในสหรัฐ ทาให้ศาลฎีกาของสหรัฐมีแนวคาวินิจฉัยที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น ในคดี Hale v. Henkel วินิจฉัยว่าบริษัทได้รับการคุ้มครองตาม Bill of Rights218
2) แนวคิดเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น (Concept of Separate
Entity with Perpetual Existence) ทาให้บริษัทมีความสามารถเป็นของตนเอง โดยแสดงออกซึ่ง
สิทธิและหน้าที่โดยกระทาผ่านผู้แทนนิติบุคคล การสร้างหลักนี้ขึ้นย่อมทาให้การประกอบธุรกิจมีความ
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สะดวกทั้งกับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก เพราะทาให้บริษัทกับผู้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและหน้าที่แยกออก
จากกัน219
3) แนวคิดผู้เป็นสมาชิกมีความรับผิดจากัด (Concept of Shareholder’s
Limited Liability) แนวคิดนี้เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในสหรัฐในช่วง ค.ศ. 1830บริษัทความรับผิด
จากัดผู้เป็นสมาชิกไม่ต้องรับผิดในหนี้สินของบริษัทเป็นส่วนตัว ความรับผิดของผู้เป็นสมาชิกในบริษัท
ความรับผิดจากัดจึงเป็นเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัด (Corporation) แต่เนื่องจากกฎหมาย
บริษัทของบางรัฐ ให้บ ริษัทมีสมาชิกคนเดียวได้ ความรับผิดของผู้ เป็นสมาชิกคนเดียวจึงขึ้นอยู่กับ
กฎหมายของรั ฐ ว่ า จะก าหนดความรั บ ผิ ดไว้ อย่ า งไร เช่ น กฎหมายบริ ษั ท จากั ดความรั บ ผิ ด ของ
รัฐฟลอริด้า (Florida’s Limited Liability Company Act) มาตรา 608.433 กาหนดว่าบริษัทความ
รับผิดจากัดเป็นบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นสมาชิก เจ้าของบริษัท คือ ผู้เป็นสมาชิก ซึ่งไม่มีสิทธิ
โดยตรงในสินทรัพย์ของบริษัทสิทธิของผู้เป็นสมาชิกในทรัพย์สินของบริษัทมาภายหลังเจ้าหนี้ของ
บริษัท เจ้าหนี้ไม่อาจบังคับชาระหนี้เอากับทรัพย์สินของบริษัทมาชาระหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นสมาชิก
ได้แต่เพียงบังคับเอาผลประโยชน์ของผู้เป็นสมาชิกพึงได้รับจากบริษัทเท่านั้น (Olmstead v. FTC,
2010 WL 2518106; Fla. June 24, 2010)220 คาพิพากษาในคดีนี้ได้ยืนยันหลักความรับผิดจากัด
ของผู้เป็นสมาชิกของ LLC
4) แนวคิดมีข้อจากัดในการโอนผลประโยชน์ (Restricted Transferability
of Interest) แนวคิดนี้ทาให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยิน
ยอมโดยข้อบังคับของบริษัท กฎหมายของรัฐส่วนใหญ่มีบทบัญญัติเรื่องนี้221
3.4.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเป็นไปตามนโยบายของแต่ละรัฐ รัฐบาลของแต่ละรัฐมี
เป้ า หมายในการปฏิ รู ป กฎหมายเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการมาจดทะเบี ย นและประกอบธุ ร กิ จ เข้ า มา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและประกอบกิจการในรัฐของตน โดยวิธีแก้ไขปรับ ปรุงกฎหมายบริษัทให้
สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างรัฐ อย่างไรก็ตามรัฐ ที่ผู้ประกอบการนิยมไปจดทะเบียนมากที่สุ ด
คือ รัฐเดลาแวร์ (Delaware) จนทาให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Delaware Effect ซึ่งหมายถึงรัฐ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันแข่งขันกันด้วยกฎเกณฑ์ ในเรื่องเดียวกัน (Regulatory Competition)
รัฐ ที่พัฒ นากฎหมายให้ ดึงดูดการลงทุนได้ดีที่สุดจะเป็นแหล่ งจดทะเบียนบริษัท ในสหรัฐ อเมริกา
Delaware เป็นแหล่งจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าจะเป็นเพียงรัฐขนาดเล็กและมิใช่รัฐอุ ตสาหกรรม
มีผู้อธิบายเหตุผลที่ Delaware เป็นแหล่งจดทะเบียนที่สาคัญที่สุดในสหรัฐ มาจากสามปัจจัยหลักห้า
219
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ประการ ปัจจัยแรกกฎหมายบริษัทมีความยืดหยุ่น ปัจจัยที่สองมาจากสภามีการพัฒนากฎหมายเป็น
ระยะให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเปลี่ยนไป ปัจจัยที่สามมีศาลชานัญพิเศษที่มีอานาจพิจารณา
พิพากษาเฉพาะคดีบริษัทและหลักทรัพย์ คือ Court of Chancery ปัจจัยที่สี่การบริหารกฎหมายของ
รัฐบาลท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ห้า มีสานักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายบริษัทอยู่
จานวนมาก222 นอกจากนี้มีงานวิจัยบางฉบับระบุว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่ามูลเหตุที่นัก
ธุรกิจเลือกสถานที่จดทะเบียนบริษัทมาจากสามปัจจัย คือ ปัจจัยแรกการจัดตั้งบริษัทในรัฐ อื่นมีต้นทุน
สูงกว่า ปัจจัยที่สองผู้ประกอบการต้องการจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายของรัฐท้องถิ่น ปัจจัยที่สาม
อิ ท ธิ พ ลการชั ก จู ง ของนั ก วิ ช าชี พ กฎหมายท้ อ งถิ่ น (ทนายความและที่ ป รึ ก ษากฎหมาย)223
อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการบางฝ่ายมีความเห็นแย้งว่า Delaware Effect เกิดขึ้นในช่วง 1991-1996
หลังจากนั้นก็ได้เลือนหายไป224
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เป็นเครื่องมือส่งเสริม SMEs ในสหรัฐมีสามรูปแบบ ได้แก่
1) C Corporations
2) S Corporations และ
3) Limited liability companies (LLCs)
บรษัททั้งสามรูปแบบข้างต้นมีลักษณะทีแ่ ตกต่างกันดังนี้
1) C Corporations คือ บริษทั เอกชนจากัดประกอบธุรกิจ ถือว่าเป็นบริษัทปิดที่มีลักษณะ
เทียบได้กับ GmbH ของเยอรมนี SARL ของฝรั่งเศส และ Private Limited Company ในอังกฤษ
บริ ษัทส่ วนใหญ่ในสหรั ฐ เป็ น บริ ษัท เอกชน ในปี ค.ศ. 1997 มีสถิติของบริษัทที่ยื่นเสียภาษีเงิน ได้
นิ ติ บุ ค คลเกื อ บ 4.7 ล้ า นบริ ษั ท แต่ มี บ ริ ษั ท มหาชนเพี ย ง 8,000 บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE) แนสแด็ค (Nasdaq) และเอเม็กซ์ (Amex) บริษัทเอกชนมีความสาคัญ
ต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งการจ้างงาน การผลิต การค้า และรายได้ประชาชาติ225
S Corporations เป็นหมวดย่อยของ Corporation Law (Subchapter Corporations)
ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายบริษัทสหรัฐมาตั้งแต่ ค.ศ. 1946 เกิดจากแนวคิดที่ต้องการให้นิติบุคคล
ธุรกิจสามารถมีลักษณะบางประการและเสียภาษีอย่างห้างหุ้นส่วน (Partnership Method) เพื่อจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการรายบุคคลในสหรัฐเข้าสู่ระบบบริษัทโดยไม่ต้องมี ภาระภาษีซ้อนอย่างผู้ประกอบการ
ผ่านบริษัทธุรกิจ แต่ภายใต้นโยบายทางภาษีจึงอนุญาตให้เฉพาะ ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเท่านั้นมีสิทธิตั้ง
และเป็นผู้ถือหุ้นของ S Corporations ด้วยเหตุที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาที่มีความรับผิดจากัดจึง
222

Lewis S. Black, Why Corporations Choose Delaware (Delaware: Delaware
Department of State, 2007), pp. 2-10.
223
Lucian A. Bebchuk and Alma Cohen, “Firm’s Dicision Where to
Incorporate,” The Journal of Law and Economics 6 (October 2003): 383-388.
224
Guhan Subramanian, The Disappearing Delaware Effect, Discussion Paper,
(Massachusetts: Harvard University, 2002), pp.21-28.
225
Vanky Nagar et al, Governance Problems in Close Corporations,
Research Paper (Michigan: School of Business, University of Michigan, 1998), p. 1.
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ถือว่า S Corporations เป็นบริษัทผู้ประกอบวิสาหกิจ ส่วนบุคคล (Proprietorships) จึงมีลักษณะ
เฉพาะทีแ่ ตกต่างจาก C Corporations คือ ประการแรกผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบาง
ประเภทที่กฎหมายกาหนด ประการที่สองมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนแต่ไม่เกิน 75 คน ประการที่สาม
บริษัทตั้งอยู่มีเวลาจากัด อย่างไรก็ตาม S Corporations มีข้อด้อยบางประการ หลายประการ
คือระบบการจั ดการไม่มี ความยื ดหยุ่น เพราะผู้ ถื อหุ้ นต้อ งจั ดกิ จการเองเช่น เดี ยวกับห้ างหุ้ น ส่ ว น
ผู้เป็นสมาชิกไม่มีสิทธิมอบอานาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทได้ นอกจากนี้
บริษัทต้องเลิกเมื่อครบกาหนด และเป็นการยากที่จะพัฒนาให้เป็นบริษัทขนาดใหญ่226
ในหลายรัฐยังมีบริษัทในลักษณะเดียวกับ S Corporations เรียกว่าบริษัทผู้ประกอบ
วิชาชีพ (Professional Corporations: P corporations) กฎหมายบางรัฐเรียกว่าบริษัทผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพ (Professional Service Corporations) บริษัทชนิดนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ถือหุ้น
และเป็นกรรมการ เช่น แพทย์ ทนายความ นักบัญชี วิศวกร นักกีฬา เป็นต้น บริษัทเหล่านี้มีลักษณะ
เป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างของตนเอง (Self-Employed)
2) S Corporations และ P Corporations เนื่องจากไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้ประชาชน
ได้ จึงต้องถือว่าว่าเป็นบริษัทเอกชนจากัดเพราะมีลักษณะของบริษัทครบทุกประการ คือ
(1) เป็ น การตกลงเข้ากันเพื่อประกอบวิส าหกิจและมีส่ ว นแบ่งกาไรที่ได้จากกิจการ
(An association created for carrying on a business enterprise and sharing in its gains)
(2) มีศูนย์กลางการจัดการที่มอบหมายให้ทรัสตี (Centralized management
assigned to the trustees)
(3) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิโอนผลประโยชน์ (Transferrable Beneficial Interests)
(4) วิสาหกิจสามารถตั้งอยู่อย่างต่อเนื่อ งแม้เจ้าของผลประโยชน์ตาย (Continuity of
the Enterprise Upon Death of the Owners) และ
(5) เจ้าของมีความรับผิดจากัด (Limited Personal Liability of the Owners)227
3) Limited Liability Companies (LLCs) เป็นองค์กรธุรกิจกิจลูกผสมที่เกิดจากการ
นาเอาลักษณะของห้างหุ้นส่วนจากัดและบริษัทเอกชนธุรกิจจากัดมารวมกัน ทาให้เป็นองค์กรที่ให้สิทธิ
ประโยชน์ทั้งในสภาพของห้างหุ้นส่วนและบริษัทธุรกิจ ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ องค์กรมีสภาพเป็น
บุคคลต่างหาก และผู้ถือหุ้น หรือสมาชิกมีความรับผิดและมีสิทธิเป็นผู้ จัดกิจการของบริษัทได้ด้ ว ย
ตนเองหรือจะมอบอานาจหรือแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกจัดการแทนก็ได้228
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ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบลักษณะและโครงสร้าง C Corporations, S corporations และ LLCs
ประเภท

นิติบุคคล

ความรับ
ผิดจากัด

โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการ
จัดการ

C Corporations

4

4

1 คน ขึ้นไป

S Corporations

4

4

1-100 คน
-ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือองค์กร
หรือทรัสต์ตามที่
กฎหมายของรัฐ
กาหนด

กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน
ผู้ถือหุ้นเป็น
ผูจ้ ัดการ

LLCs

4

4

1 คนขึ้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือ
บุคคลภายนอก
เป็นผู้จัดการ

โครงสร้าง
การเงิน (การ
เปิดเผย
ข้อมูล
การเงิน
ประจาปี)
4

ภาษี

มีสินทรัพย์
สุทธิ 10 ล้าน
เหรียญขึ้นไป

PTE

4

PTE

CIT

3.4.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
ดัง ที่ไ ด้ ศึก ษาไว้แ ล้ ว ข้ างต้น ว่ ากฎหมายบริ ษั ทเอกชนในระบบกฎหมายบริ ษัท สหรั ฐ เป็ น
กฎหมายระดับมลรัฐ (State Corporation Laws) อย่างไรก็ตามกฎหมายบริษัทของรัฐส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปของกฎหมายนิติบัญญัติบูรณาการ (Integrated Statutes) เพราะกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
บัญญัติเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายบริษัทธุรกิจ กฎหมายบริษัทรวมของรัฐเดลาแวร์ถือว่าเป็นกฎหมาย
ที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สุด จึงกลายเป็นกฎหมายต้นแบบของรัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ สมาคมเนติบัณฑิต
อเมริกัน (American Bar Association Committee: ABA) ได้จัดทากฎหมายเสริมบริษัทปิดต้นแบบ
(The Model Statutory Close Corporation Supplement) เพื่อให้รัฐต่าง ๆ นาไปเป็นกฎหมาย
แม่แบบ อย่างไรก็ตาม ทุกรัฐมิได้รับเอากฎหมายบริษัทแม่แบบดังกล่าวไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ แต่
บทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายบริษัทปิดของรัฐจานวนมากกระจายอยู่ในกฎหมายบริษัททั่วไป มิชิแกน
เป็นอีกรัฐหนึ่งซึ่งมิได้ใช้รูปแบบกฎหมายบริษัทเสริม กล่าวได้ว่า กฎหมายบริษัท เอกชนในระบบสหรัฐ
แบ่งออกเป็ นสองรูป แบบ คือ กฎหมายบริษัทบูรณาการมีรัฐเดลาแวร์เป็นตัว อย่าง และกฎหมาย
บริษัทมิใช่บูรณาการมีรัฐมิชิแกนเป็นตัวอย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาวิเคราะห์รูปแบบบริษัทเอกชนของ
รัฐมิชิแกนและรัฐเดลาแวร์ เพื่อได้เห็นมุมมองทั้งสองมุมมองในกฎหมายบริษัทระบบเดียวกัน ทั้งนี้
จะได้ศึกษาวิเคราะห์ C Corporation Law S Corporation และ Limited Liability Companies
ไปพร้อมกัน
3.4.3.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของรัฐมิแกน (Michigan)
ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายบริษัทเอกชนของรัฐมิชิแกนในเรื่องดังต่อไปนี้
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1) รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนของรัฐมิชิแกน กฎหมายบริษัทรัฐมิชิแกน
บัญญัติในรูปของรัฐบัญญัติ เรียกชื่อว่า Michigan Business Corporation Act มีลักษณะพิเศษ
ส าหรั บ บริ ษั ท เอกชน คื อ การจ ากั ด จ านวนผู้ ถื อ หุ้ น รั ฐ มิ ชิ แ กนเป็ น รั ฐ ที่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมาย
บริษัทเอกชนในลักษณะที่ไม่ได้เป็นแบบบูรณาการ เพราะไม่ได้แยกบริษัทปิดออกจากกฎหมายบริษัท
ธุรกิจ ขณะที่รัฐเดลาแวร์แยกกฎหมายบริษัทเอกชนออกจากบริษัทธุรกิจทั่วไป
2) แนวทางการปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท เอกชนของรั ฐ มิ ชิ แ กน เมื่ อ ปี
ค.ศ. 1987 George J. Siedel แห่ง School of Business Administration, University of
Michigan ได้เสนอรายงานการวิจัยแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนหรือบริษัทปิดว่า
บริษัทเอกชนมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจอมเมริกัน แม้บริษัทเอกชนบางส่วนจะมีขนาดใหญ่
แต่ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีความสาคัญต่อการการผลิตและการขาย และการจ้างงานในรัฐ ดังนั้น
กฎหมายของรั ฐ ควรได้ รั บ การปฏิ รู ป ให้ ส อดรั บ กั บ ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการในรู ป ของ
บริษัทเอกชน เพื่อสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ229
รายงานการวิ จั ย ได้ เ สนอแนะให้ ป ฏิ รู ป กฎหมายในประเด็ น ที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย การจัดตั้ง โครงสร้างวิธีการการจัดการ และโครงสร้างการเงิน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น
ไม่ มี แ บบพิ ธี โดยให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยมี ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท (Bylaws) เป็ น เครื่ อ งมื อ
การติด ต่อสั มพั น ธ์ภ ายในไม่ค วรเป็น ทางการ การประชุม ผู้ ถื อหุ้ นไม่ จาเป็น จะต้องมี เว้น แต่ เป็ น
ความต้องการของผู้ ถือ หุ้ น การปฏิรูป กฎหมายบริษัท เอกชนของรั ฐ มิชิ แกนควรดู แบบอย่า งจาก
The Model Statutory Close Corporation Supplement ของ American Bar Association
ได้บูรณาการกฎหมายบริษัทเอกชนหรือบริษัทปิดเข้าด้วยกัน เป็นกฎหมายบริษัทเอกชนแม่แบบที่ใหม่
ที่สุ ด (น าออกเผยแพร่ เ มื่ อ ปี ค.ศ. 1982) แม้ใ นปั จ จุ บั น รั ฐ ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ดิ น ตามแนวทางนี้
แต่การใช้กฎหมายแม่แบบดังกล่าวเป็นแนวทางจะทาให้หลักการกฎหมายบริษัทเอกชนของรัฐมิชิแกน
แยกออกมาจากหลักการกฎหมายบริษัทมหาชนอย่างชัดเจน
3) รูปแบบบริษัทบริษัทเอกชน บริษัทเอกชนของรัฐมิชิแกนมีสามรูปแบบ
เช่นเดียวกับรัฐอื่น ๆ ในที่นี้จะศึกษาโครงสร้างรูปแบบบริษัทเอกชนของรัฐมิชิแกนเป็นการทั่วไปใน
เรื่องดังต่อไปนี้
(1) โครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ตั้ ง บริ ษั ท ได้ ร วมถึ ง นิ ติ บุ ค คล
และบุคคลคนเดีย วก็สามารถตั้งบริษัท การจัดตั้งบริษัทจะต้องจัดทาข้อบังคับที่กาหนดโครงสร้าง
การจัดการบริษัทได้แก่อานาจของบริษัท ผู้ถือหุ้ น และกรรมการ ข้อบังคับยังต้องระบุเรื่องอื่น ๆ
ที่สาคัญ เช่น การลงมติพิเศษ (Supermajority) ประเภทของการออกเสียง (Class Vote) ข้อตกลง
การควบคุม การโอนหุ้น และสิทธิที่จะซื้อหุ้นก่อน (Preemption Rights) การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ
เป็นต้น
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George J. Siedel, Michigan Close Corporation Law: Proposal for Reform,
Working Paper No. 524, (Michigan: School of Business Administration, University of
Michigan, 1987), pp. 1-23.
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(2) โครงสร้างการจัดการ (Management Structure)
ก. วิธีการจัดการ การจัดกิจการบริษัทเอกชนอยู่ภายใต้หลักทั่วไป
ว่าบริษัทเอกชนจัดการโดยกรรมการ อย่างน้อยหนึ่งคน บริษัทขนาดใหญ่มักมีโครงสร้างของกรรมการ
หลายคน โดยมักแบ่งเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการเงิน การการผลิตและการตลาด เป็นต้น
การแบ่งประเภทของกรรมการเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่กฎหมายบริษัทให้อานาจไว้ วาระของกรรมการ
มี ก าหนดไม่ เ กิ น สามปี แต่ ก ฎหมายไม่ ไ ด้ ก าหนดจ านวนสู ง สุ ด ของกรรมการแต่ ล ะประเภทไว้
คณะกรรมการแต่ล ะประเภทอาจประกอบด้ว ยสองหรื อสามคน แต่ก ฎหมายให้ สิ ทธิ ผู้ ถื อหุ้ น ตั ด
คณะกรรมการออก ซึ่ งเป็ น วิธีส ร้ างเครื่อ งมือควบคุม อีกประเภทหนึ่งตามกฎหมายบริษัทของรั ฐ
มิชิแกน
ข. วิธีการครอบงาการจัดการ ผู้ถือหุ้นเป็นฝ่ายที่มีอานาจครอบงา
กิจการ สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholder Rights) ของบริษัทเอกชนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นกับการควบคุมการจัดกิจการของบริษัท (Corporate Governance) กฎหมายได้สร้าง
เครื่องมือเพื่อใช้กับบริษัทเอกชนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของผู้ถือหุ้นหลายประการดังนี้
ประการแรก มีบทบัญญัติที่ไม่เป็นทางการส าหรับการกระทาของ
ผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น มาตรา 450.1405 บั ญ ญั ติ ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น อาจเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทางโทรศั พ ท์
(Telephone Conference) เหตุผลที่บัญญัติไว้เช่นนั้น เพราะต้องการให้กฎหมายรองรับสภาพความ
เป็นจริงของบริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว (Family-Oriented Corporations)
มักจะไม่ให้ความสาคัญแก่ความเป็นทางการ การมีบทบัญญัติที่กาหนดการกระทาอย่างเป็นทางการ
หรื อ แบบแผน โดยมี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ อ นุ ญ าตให้ ก ารกระท าของบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ต้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ า
ไม่มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นและการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่การให้ความยินยอมจะต้องเป็นไปตาม
การกระทาที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าไม่มีข้อตกลงในข้อบังคับก็ให้ความยินยอมได้ มติที่เป็นเอกฉันท์ที่ให้ความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่มีประชุมหรือก่อนการแจ้งสามารถกระทาได้ตามกฎหมายของรัฐ
มิชิแกน
ประการที่ ส อง บทบั ญ ญั ติ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอาจยกเว้น ไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการเข้า
ประชุมเพื่อคัดค้านเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ สาหรับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นมากหรือน้อยอาจกาหนดโดย
ข้อบั งคับ ข้อบั งคับ อาจกาหนดว่าให้ การลงมติในเรื่องใด ๆ อาจเกินกว่าเสี ยงข้างมาก การแก้ไข
ข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกั บการลงมติพิเศษจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าจานวนการออกเสียงตามที่กฎหมายกาหนด แต่หากผู้เริ่มก่อการ หรือผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้มี
การลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการดก็ต้องกาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ประการที่สาม ลักษณะของกฎหมายบริษัทรัฐมิชิแกนเป็ นบทบัญญัติ
ที่สร้างความเป็นเสรีในการลงมติระหว่างผู้ถือหุ้นสองคนหรือกว่านั้นขึ้นไป การอกเสียงลงมติโดยปกติ
แล้วมีผลผูกพันทุกฝ่าย
ประการที่สี่ กฎหมายบริษัทกาหนดให้ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น ยินยอม
การดาเนินกิจการของบริษัทโดยไม่ต้องมีคณะกรรมการเช่นเดียวกับการบริหารกิจการของห้างหุ้นส่วน
ข้อตกลงของผู้ถือหุ้นอาจจากัดอานาจของกรรมการในการจัดการบริษัท ข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุม
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อาจใช้กับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งสาคัญ การกาหนดเงินเดือน และการการกาหนดเงื่อนไข
การจ่ายเงินปันผล
ประการที่ห้า ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทอาจจากัด
การโอนหุ้น การจากัดสิทธิดังกล่าวต้องจดแจ้งไว้ในใบหุ้น รูปแบบทั่วไปของการจากัดสิทธิในการโอน
หุ้นมักปรากฏเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง คือ (1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิโอนหุ้น (2) ผู้ถือหุ้น
ปฏิเสธไม่ซื้อ (3) ถ้าบริ ษัท ไม่ซื้อหุ้ นคืน (4) ไม่มีข้อผู กมัดให้ บริษัทซื้อหุ้ น คืน (5) ต้องได้รับความ
ยินยอม (6) ห้ามมิให้โอนหุ้นให้แก่บุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม
ประการสุดท้าย ผู้ถือหุ้นในบริษัท เอกชนชอบให้มีการก่อตั้งสิทธิใน
การซื้อหุ้นก่อนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการซื้อหุ้ นก่อนได้
กาหนดไว้ในข้อบังคับหรือในข้อตกลงของผู้ถือหุ้น
(3) โครงสร้างการเงิน โครงสร้างการเงิน (Financial Structure)
กฎหมายให้อานาจแบ่งประเภทหุ้นและแต่ละประเภทอาจแบ่งเป็นกลุ่ม (Series) ซึ่งกรรมการเป็น
ผู้มีอานาจจัดกลุ่ม หลักเกณฑ์นี้โดยปกตินาไปใช้กับบริษัทมหาชน แต่นาไปใช้กับบริษัทเล็กได้ด้วย
ตัวอย่างเช่นตราสารจัดตั้งบริษัทอาจกาหนดให้ออกหุ้นบุริมสิทธิประเภทเดียว (Single Class of
Preferred Stock) คณะกรรมการอาจกาหนดกลุ่มของหุ้นสาหรับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้ยืดหยุ่นไป
ตามทุนของบริษัทที่เปลี่ยนไปตามสภาพของตลาด230
3.4.3.2 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของรัฐเดลาแวร์ (Delaware)
ระบบกฎหมายของ Delaware มีความเป็นมาของกฎหมายบริษัทของ Delaware
กฎหมายบริษัทของ Delaware มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1786 เริ่มจากที่รัฐสภาของ Delaware
ตรากฎหมายบริษัทรัฐสัมปทานพิเศษ (Special Charter) อนุญาตให้ก่อตั้ง Coronial Bank of
America ในปี ค.ศ. 1899 ได้ตรา General Corporation Law231 Delaware เป็นแหล่งจดทะเบียน
บริษัทในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ต้น ค.ศ. 1900 จนปัจจุบัน จากการศึกษาของนิตยสารฟอร์จูน 500
พบว่าจานวนครึ่งหนึ่งของบริษัทในสหรัฐจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ สานักงานบริษัทของรัฐเดลาแวร์
ให้ข้อสรุปไว้ว่า การที่ผู้ประกอบการเลือกจดทะเบียนบริษัทในรัฐเดลาแวร์มาจากเหตุผลสามประการ
คือ ประการแรกเพราะความก้าวหน้าและยืดหยุ่นของกฎหมายบริษัท ประการที่สองเพราะมีศาล
ชานัญพิเศษที่พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และบริษัท เรียกว่า Court of Chancery
ประการที่สามเพราะฝ่ายนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพในการออกกฎหมายบริษัทและธุรกิจอื่นให้ทันสมัย
อยู่เสมอ232
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กฎหมายบริษัทและองค์กรธุรกิจของรัฐเดลาแวร์บัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของประมวล
กฎหมายรัฐเดลาแวร์ (Delaware Code) โดยบัญญัติไว้เป็นหมวด 6 (Title 6) การพาณิชย์และ
การค้า (Commerce and Trade) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์และการค้า (Other Laws
Relating to Commerce and Trade) หมวด 8 บริษัท (Corporations) หมวด 18 ว่าด้วยกฎหมาย
บริษัทความรับผิดจากัด (Limited Liability Company Act)233
Delaware ประสบความสาเร็จในการใช้กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือ จนทาให้บริษัท
เกิดความแพร่ หลาย ทาให้ ป ระเทศต่าง ๆ ใช้กฎหมายบริษัทของ Delaware เป็นต้นแบบในการ
พัฒนากฎหมายบริษัทภายใน234
ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของ Delaware ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) รู ป แบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ของ Delaware มี กฎหมายบริษัท
เอกชนสาหรับใช้กับ Corporations และ LLCs ญัตติไว้ใน Delaware Code Title 8 Corporations
และบัญญัติกฎหมาย Limited Liability Companies ไว้ใน Title 6 Commerce and Trade
Chapter 8 Limited Liability Company Act235
2) แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของ Delaware ได้พัฒนา
กฎหมายบริษัทเอกชนเพื่อทาให้ข้อบังคับเป็นเครื่องมือ และมีผู้ถือหุ้นเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การ
จัดการมีความยืดหยุ่นสูง ตัวอย่างเช่นได้พัฒนาด้วยการอนุญาตให้บริษัทเอกชนไม่ต้องมีการประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่ให้มีการตัดสินใจด้วยวิธีอย่างอื่นแทน การติดต่อสัมพันธ์ภายในให้เป็นไปอย่างไม่มีแบบพิธี
อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันยกเลิกการจัดการโดยกรรมการเป็นการจัดการโดยผู้ถือหุ้น ทานองเดียวกับ
ห้างหุ้นส่วน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ C corporations และ LLCs เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยการพัฒนากฎหมายให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการดาเนินธุรกิจผ่านบริษัทเอกชนให้
มากที่สุด
3) รูปแบบแบบริษัทเอกชนจากัดของรัฐเดลาแวร์
(1) การจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด กฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท จากัด และบริษัทจากัดความรับผิดไว้ในลักษณะ 8 หมวด 1
และกาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง บริษัทจากัดและบริษัทความรับผิดจากัดไว้ในลักษณะ 6 หมวด 2
ย่อย กฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์มีความยุ่งยากน้อยกว่ากฎหมายบริษัทของรัฐมิชิแกนเพราะมี
บทบัญญัติเฉพาะของบริษัทปิด แต่กฎหมายบริษัททั่วไปนามาใช้กับบริษัทปิดในกรณีที่กฎหมายไม่ได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น อาทิเช่น กฎหมายบริษัททั่วไปบัญญัติว่าบริษัทสามารถกระทาการโดยไม่ ต้องมี
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ประชุมผู้ถือหุ้น บทบัญญัติ นี้นาไปใช้กับบริษัทปิดได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติบริษัทปิดว่า
บัญญัติไว้อย่างไร
บริษัทปิดมีความหมายอย่างไรกฎหมายได้บัญญัตินิยามไว้ว่า “คือบริษัทซึ่ง
ไม่ได้เสนอขายหุ้นให้สาธารณชน มีการจากัดสิทธิในการโอนหุ้น มีจานวนผู้ถือหุ้ นไม่เกินสามสิบคน
และกาหนดไว้ในตราสารจดทะเบียนบริษัทว่าเป็นบริษัทปิด” บริษัทปิดอาจเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่หรือ
บริษัทที่มีการแก้ไขรายการจดทะเบียนเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นบริษัทปิด
ก. ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัท (Incorporators) สภาพของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท
เป็นอย่างไร มาตรา 101 บัญญัติว่า “บุคคลใด ๆ ห้างหุ้นส่วน สมาคม บริษัทคนเดียวหรือร่วมกับ
บุคคลอื่น โดยไม่จาต้องคานึงถึงถิ่ นที่อยู่ ภูมิลาเนา หรือรัฐที่ จดทะเบียนบริษัท มีสิทธิจัดตั้งบริษัท
จากัด (Corporation) ภายใต้หมวดนี้โดยยื่นขอจดทะเบียนต่อสานักงานทะเบียนบริษัทตามมาตรา
103 ของหมวดนี้” หมายความว่าการตั้งบริษัทนิติบุคคลมี ผู้ก่อตั้งบริษัทหลายคนหรือคนเดียวก็ได้
และบริษัทจากัดจะมีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ได้ ผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลก็ได้ ขณะที่กฎหมายของบางรัฐไม่อนุญาตให้ บริษั ทและห้ างหุ้นส่ว น
นิติบุคคล กองทุนเงินบานาญ ทรัสต์พิเศษ และองค์กรการกุศลเป็นผู้ถือหุ้นของ S Corporation
ข. การก่อตั้งบริษัทความรับผิดจากัด (LLCs) มาตรา 18-201 บัญญัติว่า
“บุคคลที่มีอานาจคนเดียวหรือหลายคนต้องจัดทาเอกสารจัดตั้งบริษัท (Certificate of Formation)”
มาตรานี้ทาให้ทราบว่าการจัดตั้งบริษัทไม่จาเป็นจะต้องทาหนังสือบริคณห์สนธิอย่างกฎหมายอังกฤษ
แต่จะทาข้อตกลงการตั้งบริษัทจากัดความรับผิด (Limited Liability Company Agreement) ก็ได้
ข้อตกลงขอบบริษัทจากัดความรับผิดเป็นเอกสารที่กาหนดเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทตาม
มาตรา 18-101 (7) ตราสารชนิดนี้น่าจะเทียบได้กับข้อบังคับของบริษัท (Bylaw) ของบริษัทจากัด
ค. ทุนจดทะเบียนและการออกหุ้น ทุนจดทะเบียนนาไปใช้เฉพาะบริษัท
จากัด (Corporations) เท่านั้ น ไม่นาไปใช้กับบริษัทจากัดความรับผิ ดจากัด หลั กทุนจดทะเบียน
แตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละรัฐ อย่างไรก็ตาม รัฐต่าง ๆ นิยมเดินตามแนวทางของกฎหมาย
แม่แบบบริษัทธุรกิจ ค.ศ. 1950 (1950 Model Business Corporation Act: MBCA) กาหนดว่าตรา
สารจัดตั้งบริษัท (Articles of Incorporation หรือ Charter) ต้องมีรายการที่จาเป็นอย่างน้อยสี่
รายการ คือ ชื่อบริษัท จานวนหุ้นที่บริษัทอนุญาตให้ออกได้ ที่ตั้งของบริษัทและชื่อที่อยู่ของตัวแทน
ผู้เริ่ มก่อตั้งบริ ษัท ชื่อและที่อยู่ ของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท (Incorporator) สาหรับทุนจดทะเบียนของ
บริษัทมีมาตรา 15 และมาตรา 54 กาหนดว่าในตราสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องกาหนดทุน
จดทะเบียนหรือทุนเรือนหุ้นขั้นสูง (Maximum Number of Share Capital) และมูลค่าหุ้นที่จะออก
ให้แก่ผู้ถือหุ้น (Par Value for Shares Issued) แต่บริษัทจะออกหุ้นโดยไม่กาหนดมูลค่าหุ้น (NPV)
ก็ได้ ในปี ค.ศ. 1984 ได้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยมูลค่าหุ้นขั้นสูงและการออกหุ้นโดยไม่กาหนดมูลค่า
จึงเป็นผลให้บริษัทสามารถออกหุ้นได้โดยไม่จาเป็นจะต้องกาหนดมูลค่าหุ้น236
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กฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์ มาตรา 102 (4) กาหนดว่าถ้าบริษัทมี
ทุนที่นาไปออกหุ้น (Authorized Capital) จะต้องระบุว่าเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่า มาตรานี้
แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งบริษัท ถ้ากาหนดทุนจดทะเบียนจะออกหุ้นโดยมีหรือไม่มีมูลค่าก็ได้ มาตรา
102 อนุญาตให้ตั้งบริษัทที่ไม่ออกหุ้น (Non-Stock Corporation) ประกอบกิจการที่ไม่แสวงหากาไร
(Non-Profit Corporation) เช่น ทาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลโดยไม่แสวงหากาไร เป็นต้น
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าเป็นบริษัทที่ไม่มีหุ้นและเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณายกเว้นภาษี
ของสานักงานภาษีเงินได้ได้ภายใน (IRS) กฎหมายของรัฐต่าง ๆ จึงกาหนดว่าหนังสือรับรองบริษัท
จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นบริษัทไม่มีหุ้น เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในรัฐแมรี่แลนด์ (Maryland)
และเป็นบริษัทที่ไม่มีทุนจดทะเบียนหนังสือรับรองบริษัทก็จะระบุว่า บริษัทจากัดที่ไม่มีหุ้นของรัฐแมรี่
แลนด์ (Maryland Non-Stock Corporation) เหตุผลที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทชนิดนี้ไม่ต้องออก
หุ้น เพราะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เป็นสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น237
โดยที่ บ ริ ษั ท ความรั บ ผิ ด จ ากั ด มี ลั ก ษณะผสมระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ห้ า ง
หุ้นส่วนจากัดกฎหมายจึงมิได้กาหนดว่าต้องมีทุนจดทะเบีย นและต้องออกหุ้น เพราะผู้ลงทุนมีสภาพ
เป็นหุ้นส่วน กฎหมายบริษัทความรับผิดจากัด (Limited Liability Company Act) ของรัฐเดลาแวร์
มาตรา 18-101 ได้กาหนดเกี่ยวกับการลงหุ้นไว้ว่า (4) “สิ่งลงหุ้น” (Contribution) หมายความว่า
เงิน ทรัพย์สิน แรงงาน (บริการ) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) หรือสิ่งอื่นที่กาหนดเป็น
เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ แรงงาน (Service) ซึ่ ง ผู้ เ ป็ น สมาชิ ก น ามาลงหุ้ น ในบริ ษั ท ความรั บ ผิ ด จ ากั ด
ดั ง นั้ น การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท จะก าหนดแต่ เ พี ย งสิ่ ง ที่ ผู้ เ ป็ น สมาชิ ก น ามาลงหุ้ น และจะไม่ มี
การออกหุ้น แต่ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุน จะแบ่งตามมูลค่าของสิ่งที่นามาลงหุ้น หรือตามที่สัญญาลง
หุ้นกาหนดไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18-503 (การจัดสรรกาไรและขาดทุน)
(2) การจัดกิจการบริษัท หลักในการบริหารกิจการของบริษัทระหว่างบริษัท
นิติบุคคลกับบริษัทความรับผิดจากัดมีความแตกต่างกัน แยกพิจารณาดังต่อไปนี้
ก. การจัดกิจการของบริษัทนิติบุคคล การจัดกิจการของบริษัทได้แยก
บทบาทหน้าที่ระหว่างผู้เป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้ถื อหุ้นออกจากฝ่ายบริหาร ด้วยหลักดังกล่าวทาให้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสองประการ คือ สิทธิในการควบคุมฝ่ายบริหารของบริษัท (Control Right) และมีสิทธิ
ได้รับแบ่งปันผลประโยชน์จากกิจการของบริษัท (Dividended Right) ขณะที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้อง
บริหารกิจการของบริษั ทเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ด้วยหลักดังกล่าวจึงทาให้บริษัทต้องมี
กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น238
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การจั ด กิ จ การ การจั ด กิ จ การของบริ ษั ท เป็ น อ านาจและหน้ า ที่ ข อง
กรรมการจะต้องจัดกิจการของบริษัทไปตามอานาจและหน้าที่ที่กาหนดในข้อบังคั บหรือตราสารจัดตั้ง
บริ ษั ท ด้ ว ยหลั ก นี้ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ อ านาจของกรรมการถู ก จ ากั ด โดยข้ อ บั ง คั บ หรื อ โดยกฎหมาย
นอกจากนี้การจัดกิจการไปในทางที่มิใช่เป็นธรรมดาของกิจการค้าขายของบริษัท ก็จะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ป ระชุมของผู้ ถือหุ้ น เช่น การแก้ไขรายการจดทะเบียนบริ ษัท การออก แก้ไข หรือยกเลิ ก
ข้อบังคับ การออกหุ้น การเลิกบริษัท การควบรวมกิจการ การขายธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
อานาจของกรรมการในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมีหรือไม่เพียงใด
กฎหมายบริษัททั่วไปของรัฐเดลาแวร์ (Delaware General Corporate Law: DGCL) ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมปี 2006 บัญญัติว่า “ข้อบังคับของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการลงมติเลือกตั้ง
กรรมการของบริษัท กรรมการมีสิทธิแก้ไขหรือยกเลิก” เหตุผลที่บทบัญญัติไว้เช่นนี้เพื่อให้การบริหาร
กิจการบริษัทเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว บทบัญญัตินี้ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์
ไม่ได้เดินตามกฎหมายบริษัทธุรกิจแม่แบบ (MBCA) มาตรา 10.20 (บี) ซึ่งบัญญัติว่า “คณะกรรมการ
ของบริษัทมีอานาจแก้หรือยกเลิกข้อบังคับของบริษัทได้ เว้นแต่ (1) หนังสือรับรอง หรือมาตรา 10.21
สงวนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ (2) แสดงไว้โดยชัดแจ้งว่าคณะกรรมการไม่อาจ
แก้ไข ยกเลิกหรือปรับปรุงข้อบังคับนั้น ” มีความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวของ
DGCL เป็นสองแนว แนวหนึ่งเห็นว่าผู้ถือหุ้นมีอานาจแก้ไขข้อบังคับได้ทุกกรณีโดยมติเสียงข้างมาก
(Major Vote) อีกแนวหนึ่งมีความเห็นว่า ถ้าผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับได้ทุกกรณีก็อาจกระทบ
กับอานาจของกรรมการในการจัดกิจการของบริษัทตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 141 ของกฎหมายนี้ซึ่ง
บัญญัติว่า “ธุรกิจและกิจการของทุกบริษัทที่กาหนดไว้ในหมวดนี้จะต้องได้รับการจัดการหรือสั่งการ
โดยคณะกรรมการของบริษัท เว้นแต่ กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้หรือในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัท” ในคดี Gen.DataComm Indus v. State of Wis Inv. Bd (1999) ศาลบริษัทและ
หลักทรัพย์ (Chancellor Court) ของรัฐเดลาแวร์วินิจฉัยว่ากรรมการมีสิทธิแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ได้ ถ้าตราสารจั ดตั้งหรื อข้อ บั งคับ ก าหนดไว้เช่ นนั้น และไม่มี ข้อความแสดงการจากั ดอานาจของ
กรรมการที่จะแก้ไขข้อบังคับซึ่งได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น239
ข. อ านาจการก ากั บ การจั ด กิ จ การของบริ ษั ท ดั ง ที่ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า
การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นรูปแบบของการควบคุมการกากับการจัดกิจการของบริษัทตาม
หลักการควบคุมตามแนวความคิดการแยกการกากับออกจากการจัดกิจการในสหรัฐกฎหมายของแต่
ละรัฐรวมทั้งกฎหมายบริษัทธุรกิจแม่แบบ MBCA ได้กาหนดให้บริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุ
ไว้ในตราสารจัดตั้งหรือตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายของบางรัฐบังคับว่าการเลือกตั้งกรรมการ
ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นต้องกาหนดวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะปรึกษาในที่
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and the Ability of a Corporate Board to Change or Overrule Stockholder Bylaw
Amendments,” University of Pennsylvania Journal of Business Law, 1 (2009): 217 –
219, 228.
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ประชุ ม 240 อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายของหลายรั ฐ อนุ ญ าตให้ ป ระชุ ม และลงมติ ท างเอกสารได้
การประชุมในลักษณะนี้ไม่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และไม่มีการลงมติในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
แต่จะให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการลงมติเอกฉันท์ (Unanimous
Writing) กฎนี้นาไปใช้กับการประชุมกรรมการบริษัทด้วย 241 กฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์บัญญัติ
เกี่ยวกับการประชุมของผู้ถือหุ้นไว้ในหมวด 7 ย่อย โดยมาตรา 211 (เอ) (1) บัญญัติว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในหรือนอกรัฐก็ได้ตามที่ตราสารจดทะเบียนหรือข้อบังคับ
หรือกรรมการกาหนดแต่สามารถประชุมทางไกล (Remote Communication) โดยไม่ต้องกาหนด
สถานที่ป ระชุมก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน (เอ) (2) นอกจากนี้ (บี) ยัง กาหนดว่าการลงมติเลื อ ก
กรรมการโดยวิธีทางเอกสารแทนการประชุมประจาปีตามที่กาหนดไว้ในอนุมาตรานี้การประชุม
ประจาปีของผู้ถือหุ้นต้องจัดขึ้นเพื่อเลือกกรรมการในวันและเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ข้อบังคับกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น อาจลงมติทางเอกสารเพื่อเลือกกรรมการก็ได้ แต่การ
ลงมติทางเอกสารกระทาได้เฉพาะการแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง สาหรับวิธีการประชุม
มาตรา 211 (เอ) (1) บัญญัติว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในรัฐนี้หรือที่อื่น ๆ ก็ได้ และการประชุม
โดยวิธีการสื่อสารทางไกล สามารถทาได้นั้น แสดงให้เห็นว่ากฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์อนุญาตให้
ประชุมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ และการประชุมทางอินเตอร์เน็ตย่อมมีผลเสมือนกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉับทะได้เข้าประชุมอย่างการประชุมที่กาหนดสถานที่ประชุม242
อานาจการจัดการบริษัทจากัดความรับผิดกฎหมายบริษัทความรับผิด
จากัดของแต่ล ะรั ฐ จะกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ทานองเดียวกันว่าผู้ เป็นสมาชิกของบริษัทจะเป็นผู้ จัด
กิจการ (Member-Managed) หรือจัดการโดยผู้จัดการ (Manager-Managed) ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก
ของบริษัทก็ได้ หลักกฎหมายนี้มาจากหลักการจัดการห้างหุ้นส่วนที่ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญทุกคนมีสิทธิ
เท่ากันในการจัดกิจการของห้างหุ้นส่วน ดังนั้น ผู้เป็นสมาชิกของบริษัทจากัดความรับผิดแต่ละคนมี
สิทธิกระทาการแทนบริษัทได้ทานองเดียวกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจากัด แต่ผู้เป็นสมาชิกอาจ
ตกลงกันให้ตั้งผู้จัดการเพื่อรับผิดชอบจัดกิจการของบริษัทก็ได้243
ในเรื่ องเดี ยวกั น นี้ ก ฎหมายบริษั ท จ ากัด ความรั บ ผิ ด ของรั ฐ เดลาแวร์
บัญญัติไว้ในหมวด 4 ย่อยมีมาตรา 18-402 กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าถ้าไม่มีสัญญาบริษัทจากัดความรับ
ผิดกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิในการการจัดกิจการของบริษัทความรับผิดจากัดตกแก่ผู้เป็นสมาชิก
ตามสัดส่วนร้อยละของส่วนแบ่งกาไร
(3) ข้อจากัดสิทธิในการโอนหุ้น หมวดบริษัทปิด มาตรา 11 บัญญัติว่าหุ้น
ของบริษัทปิดโอนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม (บี) กาหนดข้อยกเว้นไว้ ตัวอย่างเช่น โอนให้แก่ผู้ถือหุ้นประเภท
240

American Bar Association, Chapter 1: Annual Meetings of Shareholders,
p. 4, Retrieved December 11, 2014 from http://www.apps.amercanbar.org
241
Angela Schneeman, Op. cit., p. 226.
242
Anatoli van der Krans, “The Virtual Shareholders Meeting: How to make it
works?,” Journal of International Law and Technology 2, 1 (Spring 2007): 33 – 34.
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Angela Schneemann, Op. cit., pp. 133 – 135.
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เดีย วกั น หรื อโอนให้ ส มาชิกในครอบครัว ของผู้ ถื อหุ้ น และโอนให้ ท รัส ตีก รณีผู้ ถือ หุ้ นล้ ม ละลาย
นอกจากนี้มาตรา 12 ได้กาหนดว่าหุ้นสามารโอนให้บุคคลภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นได้ตราบใดที่
บริษัทยังให้โอกาสซื้อหุ้นในในเวลาเดียวกับที่บุคคลภายนอกทาคาเสนอซื้อหุ้น หมวดว่าด้วยบริษัทปิด
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนหุ้นว่าสามารถแก้ไขข้อบังคับได้
จะเห็นได้ว่ากฎหมายบริษัทปิดของรัฐเดลาแวร์กาหนดหลักเกณฑ์การจากัด
สิทธิในการโอนหุ้นไว้เพียงหนึ่งหรือสองประการเท่านั้น คือ สิทธิการการปฏิเสธลาดับแรก (Right of
First Refusal) บทบัญญัติผูกพันบริษัท หรือผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นอื่นตามความต้องการ และสิทธิ
ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่จะยินยอมให้โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นคนใหม่ กฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์มี
ข้อจากัดสิทธิในการโอนหุ้นทานองเดียวกับสิทธิในการโอนส่วนการลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน
การโอนหุ้นที่ฝ่าฝืนข้อจากัดสิทธิในการโอนหุ้นย่อมไม่มีผลในทางกฎหมาย
ในกรณีนี้บริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับโอนขอจดทะเบียน
เป็นผู้ถือหุ้น เพื่อซื้อหุ้นคืนในราคาและเงื่อนไขที่ผู้รับโอนทาการตกลงไปกับผู้โอน
ในรั ฐ เดลาแวร์เ มื่อหุ้ นของบริ ษัทปิ ดโอนไปยัง บุคคลใดซึ่งต้ องได้รับ แจ้ ง
ข้อจากัดสิทธิในการโอนหุ้น บริษั ทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้โอนหุ้น ศาลอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
โอนหุ้นที่มีการฝ่าฝืนข้อจากัดนั้น แม้ว่าข้อข้อจากัดสิทธิในการโอนหุ้นจะไม่ได้รับอนุมัติ บริษัทชอบที่
จะซื้อหุ้นนั้นภายในสามสามสิบวัน ในกรณีที่การโอนหุ้นฝ่าฝืนข้อจากัดสิทธิในการโอนหุ้น บริษัทมี
สิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้โอน
3.4.4 ระบบภาษีเงินได้ทเี่ ก็บจากบริษัทเอกชนจากัดในสหรัฐอเมริกา
ในระบบกฎหมายสหรั ฐ มี ภ าษี ที่ เ ก็บ จากบริ ษั ท มี ส องประเภท คื อ ภาษี เ งิน ได้ นิติ บุ ค คล
(Corporate Income tax: CIT) และภาษีเงินได้ที่เก็บจากเจ้าของผู้ประกอบการ Pass-Through
Entity Tax: (PTE) ภาษีเงินได้ CIT เก็บจาก Corporations แต่ภาษี PTE เก็บจากสมาชิกหรือ
เจ้าของ S Corporations และ Limited Liability Companies และห้างหุ้นส่วนจากัด PTE เป็น
ระบบภาษีชั้นเดียว (Single Layer Taxation) โดยนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการไม่ต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล (CIT) แต่กาไรของกิจการนาไปเฉลี่ยเสียภาษีบุคคลธรรมดาของผู้เป็นสมาชิกหรือ
หุ้นส่วนรายบุคคล โดยกาหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบและนาส่งภาษีแทนบุคคลธรรมดา244
3.4.1.1 ระบบภาษีที่ใช้กับ C corporations
C corporations มีสภาพเป็นบริษัทธุรกิจ (Business Corporations) อยู่ภายใต้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ตามประมวลรัษฎากรภายใน (Revenue Internal Code: RIC) ตั้งแต่ช่วง
ค.ศ. 1980 ย้อนขึ้นไปรายได้หลักของสหรัฐจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจ (Business Tax) มีแหล่งมาจาก
CIT ซึ่งเก็บจากบริษัทธุรกิจส่วนใหญ่เป็น C corporations แต่ต่อมารายได้จากภาษี CIT ได้ลดลง245
244

Patrick A. Shama, Estimating Inequality with Tax Data: The Problem of
Pass-Through Income, Retrieved December 3, 2015, from http: nrs.harvard.edu/urn3HUL.InstRepos:16386593.
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3.4.1.2 ระบบภาษีเงินได้ที่ใช้กับ S Corporations และ LLCs
S Corporations และ LLCs ถือว่าเป็นนิติบุคคลผู้ประกอบการ (Proprietorship
entities) องค์กรธุรกิจทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับห้างหุ้นส่วนจากัดจึงตกอยู่ในบังคับของ
ภาษีนิติบุคคลผู้ประกอบการ (PTE) ด้วยระบบภาษีนี้ทาให้มีผู้ประกอบการรายย่อยนิยมจัดตั้ง LLCs
และ S corporations บริษัทธุรกิจก็นิยมประกอบกิจการผ่าน LLCs เนื่องจากบริษัทสองประเภทนี้
มักจะมีผลประกอบการขาดทุนในระยะสองสามปีเริ่มแรก กฎหมายให้สิทธิผู้ถือหุ้นถือเอาผลขาดทุน
สุทธิ (Net loss) ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ถือหุ้น บริษัทชนิดนี้
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลาดับตั้งแต่ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา246
ในด้านความรับผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของผู้เป็นสมาชิกของบริษัทความรับผิดจากัด
(LLC) เดิ มยั ง ไม่ มีค วามแน่ น อนว่ าจะต้ อ งเสี ย ภาษีอ ย่ า งไร ได้ ส ร้ า งความไม่ แ น่น อนขึ้ นทั่ ว สหรั ฐ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 สานักงานเงินได้ภายใน (Internal Revenue Service: IRS) ได้ออกคาวินิจฉัย
ว่าสมาชิกของบริษัทความรับผิดจากัดที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของรัฐไวโอมิ่งต้องเสียภาษีเงินได้ห้าง
หุ้นส่วนตามประมวลรัษฎากร นับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้เป็นสมาชิกแต่ละคนของบริษัทจากัดความรับผิด
ต้องน าเอาเงินได้ของบริษัทมาคานวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้ าบริษัทจากัดความรับผิดมี
สมาชิกหลายคน แต่ละคนต้องเสียภาษี ห้างหุ้นส่วน (A single-member LLC is taxed as a sole
proprietorship, while a multiple-member LLC is taxed as a partnership) แต่ถ้า LLC
มีสมาชิกคนเดียว ผู้เป็นสมาชิกต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา247 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี
เงินได้ PTE มีสองประการ ประการแรกเพราะถือว่าผู้เป็นสมาชิกของนิติบุคคลเป็นนายจ้างของตนเอง
(Self-Employment) ซึ่งมีสภาพเป็นผู้ประกอบการ ประการที่สองเพื่อลดผลกระทบจากการจัดเก็บ
ภาษีซ้อน (Reduction of the Effects of Double Taxation)248
รายงานสถิติการจัดเก็บภาษีของ Congressional Budget Office ระบุว่าระหว่าง
ค.ศ. 1980 ถึง 2007 อัตราการจัดเก็บภาษีธุรกิจจากห้างหุ้นส่วนจากัด S Corporations และ LLCs
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 20 ขณะที่การจัดเก็บ CIT จาก C Corporations ลดลงร้อยละ 17
สถิ ติ ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สั ด ส่ ว นของภาษี เ งิ น ได้ใ นรู ป PTE จะมีอั ต ราสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งที่ CIT เป็นรายได้หลักที่เก็บจากธุรกิจ แต่สัดส่วน CIT ร้อยละ 86 ในปี ค.ศ. 1980 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 62 ในปี ค.ศ. 2007 ในขณะที่ PTE เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 38 ในช่ว งเวลา
เดียวกัน249
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ญี่ปุ่นนาระบบภาษี PTE ไปใช้กับห้างหุ้นส่วนจากัด อาจเป็นเพราะญี่ปุ่นเห็นว่าสหรัฐ
ประสบความสาเร็จในการใช้ PTE เป็นอย่างมากสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ เพราะทาให้สามารถ
จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น อีกทาให้มีการขยายตัวของบริษัท ฝรั่งเศสก็จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนจากัดผู้ถือหุ้นคนเดียว (EURL) คล้ายกับระบบ
PTE ในสหรัฐ โดยให้สิทธิผู้หุ้นที่จะเลือกให้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือให้ผู้ถือหุ้นเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา
3.4.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของสหรัฐอเมริกา
บริษัทเอกชนที่แพร่หลายในสหรัฐ คือ LLCs และ C Corporations เพราะเหตุว่าผู้ประกอบ
การได้รับประโยชน์จากรูปแบบบริษัททั้งสองประเภทมากกว่า S Corporations ในวิทยานิพนธ์นี้จะ
นาเสนอสถิติการจดทะเบียน LLCs ซึ่งเป็นรูแบบบริษัทเอกชนจากัดที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่าง
รวดเร็ว ในรัฐต่าง ๆ และ Delaware ดังนี้
3.4.5.1 สถิติการจดทะเบียน LLCs ทั่วสหรัฐ
LLCs เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในสหรัฐ จากสถิติในรายงาน
ประจาปี ค.ศ. 2007 ของ International Association of Commercial Administrators (IACA)
ระบุว่าสถิติของ LLCs ที่คงอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ. 2006 มีจานวนทั้งสิ้น 5,383,269 ราย
สถิติการจดทะเบียน LLCs สูงสุด 5 อันดับ คือ Delaware California Florida New York
และ Miami ตามลาดับ ดังปรากฏในตารางข้างใต้นี้
ตาราง 3.9 สถิติการจดทะเบียน LLCs ในรัฐ 5 อันดับระหว่าง ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ.2006
รัฐ
Delaware
California
Florida
New York
Miami

อัตราการจดทะเบียน
391,820
384,473
379,175
323,282
319,492

แหล่งที่มา250

250

International Association of Commercial Administrators, 2007 Annual
Report of Jurisdictions (Louisiana: International Association of Commercial
Administrators, 2007) in Bruce H. Kobayashi and Larry E. Ribstein, Delaware for Small
Fry: Jurisdiction Competition for Limited Liability Companies, University of Illinois
Law Review 1 (June 2011): 111-116.

141
3.4.5.2 สถิติการจดทะเบียน C Corporations และ LLCs ใน Delaware
ระหว่าง ค.ศ. 2003 ถึง ค.ศ. 2009 มีสถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนใน Delaware
เพิ่มขึ้นเกือบทุกปีดังที่ปรากฏในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 3.10 สถิติบริษัทเอกชนจากัดตั้งใหม่ระหว่าง ค.ศ. 2003-2009 ใน Delaware
ปี
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

รวม

C corporations

LLCs

32,664
33,636
34,377
34,733
35,700
29,501
24,955

55,381
68,641
87,630
96,831
111,820
81,923
70,274

225,566

572,500

สัดส่วน LLCs/
C corporations
1.70
2.04
2.56
2.79
3.13
2.78
2.82

-

แหล่งที่มา: Mohsen Manesh 251
จากตารางที่ 3.10 แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้ง LLCs ในเดลาแวร์มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
อัตราความเติบโตของการจัดตั้ง LLCs มีนัยสาคัญต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ของรัฐที่มาจากแห่ง ภาษี
เงินได้ที่เก็บจาก LLCs หรือผู้ถือหุ้นของ LLCs จะเห็นได้จากที่สถิติการจัดเก็บภาษีจาก LLCs ระหว่าง
ปี ค.ศ. 2005 ถึง ปี ค.ศ. 2011 รวมจานวนทั้งสิ้น 1,121.10 ล้านดอลลาร์ ดังที่แสดงในตารางในหน้า
ถัดไป

251

Mohsen Manesh, “Delaware and the Market for LLC Law: A Theory of
Contractibility and Legal Indeterminacy,” Boston College Law Review, 52, 6
(April 2011): 190-265.
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ตารางที่ 3.11 สถิติการจัดเก็บภาษี LLCs ระหว่างปี ค.ศ. 2005-2011
ปี
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
รวม

หน่วย (ล้านดอลลาร์)
63.4
76.5
91.6
107.6
137.1
147.8
158.1
1,121.10

ร้อยละของรายได้ของรัฐ
2.0
2.3
2.6
2.9
4.0
4.7
5.0

แหล่งที่มา: Mohsen Manesh 252
จากตารางแสดงสถิติการจัดเก็บภาษีข้างต้น จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของ LLCs
ทาให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น นอจากนี้ปรากในรายงานสถิติการจัดเก็บภาษีของ
Congressional Budget Office ระบุว่าระหว่าง ค.ศ. 1980 ถึง 2007 ว่าอัตราการจัดเก็บภาษีธุรกิจ
จากห้างหุ้นส่วนจากัด S corporations และ LLCs เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 20 ขณะที่การ
จัดเก็บ CIT จาก C corporations ลดลงร้อยละ 17 สถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสัดส่วนของภาษี
เงินได้ในรูป PTE จะมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ CIT เป็นรายได้หลักที่เก็บจากธุรกิจ แต่สัดส่วน
CIT ร้อยละ 86 ในปี ค.ศ. 1980 ลดลงเหลือร้อยละ 62 ในปี ค.ศ. 2007 ในขณะที่ PTE เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 38 ในช่วงเวลาเดียวกัน253
สรุปได้ว่าในระบบกฎหมายบริษัทของสหรัฐ กฎหมายบริษัทเป็นกฎหมายระดับรัฐ
(State Laws) มิใช่กฎหมายของสหพันธรัฐ (Federal Laws) จึงเป็นผลให้กฎหมายของแต่ละรัฐ
แตกต่ า งกั น รู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของระบบสหรั ฐ ประกอบกด้ ว ยบริ ษั ท สามรู ป แบบ คื อ
C Corporations, S Corporations และ Limited Liability Companies โดย C Corporations
มีสภาพเป็น บริษัทธุรกิจ (Business Corporations) อยู่ภ ายใต้ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
และ S Corporations และ Limited liability companies มีสภาพเป็นบริษัทผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Private Limited Companies) หรือบริษัทที่มีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ
(Proprietorship Companies) อยู่ภายใต้ระบบภาษี PTE แต่มีสิทธิเลือกเสียภาษี CIT ได้

252
253

Ibid., p. 203.
Patrick A. Shama, Op. cit., p. 6.
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3.5 สรุปท้ายบท
จากการศึกษาในบทนี้ได้ข้อสรุปดังนี้
3.5.1 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตก
ประเทศอุตสาหกรรมหลักในตะวันตกทั้งสี่ประเทศเป็นต้น แบบของกฎหมายบริษัทปิดเพื่อ
สร้างความยั่งยืนหรือคงที่ให้แก่บริษัทปิดโดยมุ่งพัฒนากฎหมายบริษัทเพื่อส่งเสริมบริษัทขนาดเล็กให้มี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จะเห็ นได้จากที่ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษได้ปฏิรูป
กฎหมายบริษัทให้มีหลักเกณฑ์ที่ผ่อนคลายในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้มีการตั้งบริษัทขนาดเล็กและเพื่อให้
บริษัทขนาดเล็กมีต้นทุนต่าดังที่ปรากฏในตารางในหน้าถัดไป
การปฏิรูปกฎหมายบริษัทของอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 2005 มุ่งที่จะปรับขนาดของบริษัทให้มี
ความแตกต่างกัน จึงมีผลให้เกิดบริษัทสามขนาด คือ บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
หลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายบริษัทแล้วอังกฤษได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรเพื่อให้รองรับ กับ
ขนาดบริ ษั ท การปฏิ รู ป กฎหมายของอั ง กฤษไม่ ไ ด้ ส ร้ า งรู ป แบบบริ ษั ท ใหม่ ขณะที่ เ ยอรมนี
มิได้มุ่งปรับขนาดของบริษัท แต่ได้สร้างบริษัท UG เป็นบริษัทอีกรูปแบบหนึ่งที่มีโครงสร้างทุนแตกต่าง
จาก GmbH สาหรับการปฏิรูปกฎหมายของฝรั่งเศสได้ทาสองวิธี คือ สร้างรูปแบบบริษัทลูกผสม
เพิ่มเติม คือ SAS ขณะเดียวกันก็ปรับขนาดโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ใหญ่ขึ้นด้วยขยายจานวนผู้ถือหุ้น
สูงสุดของ SARL จากไม่เกิน 50 คน เป็นไม่เกิน 100 คน ต่อมาได้ปรับโครงสร้างการเงินของ SAS
และ SARL ให้เหลือ 1 ยูโร และได้อนุญาตให้ SAS และ SARL ออกหุ้นกู้ขายในตลาดเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม อังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศสไม่ได้สร้างระบบภาษีสาหรับบริษัทผู้ประกอบการอย่าง
สหรัฐที่สร้าง Pass-through tax entity เพื่อใช้กับบริษัท S Corporations และ Limited Liability
Companies เมื่อเปรียบเทียบระบบกฎหมายบริษัทเอกชนของสหรัฐกับเยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ
พบว่าสหรัฐมีรูปแบบบริษัทเอกชนให้เลือกหลายแบบกว่า อีกทั้งสหรัฐได้สร้างระบบภาษีสาหรับใช้กับ
บริษัทธุรกิจกับบริษัทผู้ประกอบการแยกออกจากกัน โดยใช้ภาษี CIT กับ Corporations ซึ่งเป็น
บริษัทธุรกิจ แต่ใช้ PTE กับบริษัทผู้ประกอบการสองประเภท คือ S Corporations และ LLCs
โดยบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่ผู้เป็นสมาชิกต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินกาไรที่ได้รับจากบริษัท
3.5.2 รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก
ประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกเป็นต้นแบบกฎหมายบริษั ทของโลก แต่ละประเทศมีรูปแบบ
กฎหมายบริ ษั ท ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของตนเอง คื อ เยอรมนี แ ยกกฎหมายบริ ษั ท มหาชน (AG)
และกฎหมายบริ ษั ท เอกชน (GmbH) ออกจากกั น โดยบั ญ ญั ติไ ว้ ใ นรู ปของรั ฐ บั ญ ญั ติ (Act) แต่ มี
ประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์เป็นกฎหมายทั่วไป รูปแบบของกฎหมายเยอรมนี
มีลักษณะเป็นระบบกฎหมายบริษัทคู่ (Dual Company Law System)
ฝรั่งเศสบัญญัติกฎหมายบริษัทรวมไว้ในประมวลกฎหมายพาณิชย์แล้ว จึงบัญญัติกฎหมาย
บริษัทในรูปของกฤษฎีกาฉบับต่าง ๆ อาจถือว่าเป็นระบบกฎหมายบริษัทผสมระหว่างกฎหมายฝ่าย
นิติบัญญัติกับกฎหมายฝ่ายบริหาร
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อังกฤษบัญญัติกฎหมายไว้ในรูปของพระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act)
ระบบกฎหมายบริษัทอเมริกันแต่ละรัฐมีวิธีการบัญญัติกฎหมายบริษัทเอกชนไว้แตกต่างกัน
แบ่งออกเป็นสามลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งบัญญัติในรูปของรัฐบัญญัติ (Act) เช่น Michigan ลักษณะที่
สามบัญญัติกฎหมายรวมอยู่ในประมวลกฎหมาย (Code) แต่แยกกฎหมายบริษัทออกมาเป็นหมวด
หมวดหนึ่ง
ตารางที่ 3.12 เปรียบเทียบบริษัทเอกชนจากัดระบบเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐ ค.ศ.
2015
ระบบ
เยอรมนี

บริษัทเอกชน
GmbH
UG

จานวน
ผู้ถือหุ้น

ทุนจด
ทะเบียน

งบดุล

25,000 ยูโร
1 ยูโร

4
4

ภาษี
เงิน
ได้
CIT
CIT

1 ยูโร

4

CIT

1 โร

4

CIT

4
4
4

2 ปอนด์
1 ปอนด์
1 ดอลลาร์

4
4
4

CIT
CIT
CIT

1 คนขึ้นไป 4
ผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
1 คนขึ้นไป 4

1 ดอลลาร์

4

PTE

1 ดอลลาร์

4

PTE

1 คนขึ้นไป
1 คนขึ้นไป

มีข้อจากัดใน
การโอนหุ้น
4
4

แต่ต้องสะสม
กาไรให้ทุนถึง
25,000 ยูโร

ฝรั่งเศส

อังกฤษ

SARL
EURL
SAS

1-100 คน 4
4
1 คน
1 คน ขึ้นไป 4

Co., Ltd.

2 คนขึ้นไป
1 คนขึ้นไป
1 คนขึ้นไป

สหรัฐอเมริกา C Corporation
S Corporation

Limited
Liability
Company

บทที่ 4
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในบทที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก
ได้แก่เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ ซึ่งเป็นระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่มีอิทธิพลต่อ
ระบบกฎหมายบริ ษั ท ของญี่ ปุ่ น และจี น ฉะนั้ น ในบทที่ 4 จึ ง จะศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ะบบกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดของประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในเอเชีย และเป็นมหาอานาจเศรษฐกิจของโลกด้วยเหตุผลสี่ประการ
ประการแรกเพราะญี่ปุ่นและจีนประสบความสาเร็จในการใช้กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือ
พัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมระดับโลก
ประการที่ ส องเพราะประเทศดั ง กล่ า วได้ รั บ แนวคิ ด กฎหมายบริ ษั ท มาจากประเทศ
อุตสาหกรรมตะวันตกเช่นเดียวกับประเทศไทย
ประการที่สามเพราะนักลงทุนของประเทศดังกล่าวเป็นคู่ค้าที่สาคัญกับประเทศไทยและมี
นักลงทุนจานวนมากจากประเทศดังกล่าวมาลงทุนในประเทศไทย
ประการที่สี่ญี่ปุ่นและจีนเป็นประเทศอยู่ในภูมิภาคเศรษฐกิจเดียวกับประเทศไทยเพราะเป็น
ประเทศผนวกของอาเซียน (ASEAN Plus Three)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาในบทนี้ จึงได้แบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้
4.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
4.2 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.3 สรุปท้ายบท

4.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมอีกประเทศหนึ่งที่ได้พัฒนาระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ตามแนวทางของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก การสถาปนาระบบกฎหมายบริษัทและการปฏิรูป
กฎหมายบริษัทของญี่ปุ่นในแต่ละห้วงเวลามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปใน
ทิศทางใดทาให้กฎหมายบริษัทของญี่ปุ่นเป็นเครื่องสาคัญในการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน
ในหัวข้อนี้จะศึกษาระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศญี่ปุ่น
4.1.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
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4.1.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของญี่ปุ่น
4.1.4 บริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวของญี่ปุ่น
4.1.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
4.1.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายจะทาให้เกิดความเข้าใจกฎหมาย
บริษัทในปัจจุบันและจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายในอนาคต ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ศึกษา
ประวัติศาสตร์กฎหมายบริษัทของประเทศญี่ปุ่นเพื่อทาความเข้าใจวิวัฒนาการของระบบกฎหมายว่า
เป็นอย่างไร เพื่อนาไปสู่การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายบริษัทญี่ปุ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในการพัฒนา
กฎหมายในอนาคตของญี่ปุ่นด้วย
ระบบกฎหมายบริษัทยุคใหม่ของญี่ปุ่นมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคปลายศตวรรษที่สิบเก้า และ
ได้รับการปฏิรูปเป็นระยะตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป วิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
ญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นสองยุค คือ ยุคก่อน ค.ศ. 2005 และยุคหลัง ค.ศ. 2005
4.1.1.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ป่นยุคก่อน ค.ศ. 2005
ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบกฎหมายบริษัทขึ้น เป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1873 โดยได้รับ
อิท ธิ พลมาจากกฎหมายบริ ษัท ร่ ว มทุ น (AG) ของเยอรมนี ด้ ว ยบั ญญั ติ กฎหมายบริ ษั ทรวมไว้ ใ น
ประมวลกฎหมายแพ่ง ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 ญี่ปุ่นได้บัญญัติประมวลกฎหมายพาณิชย์ ซึ่งถือว่าเป็น
การปฏิรูปกฎหมายพาณิชย์ให้เป็นสมัยใหม่ตามแบบอย่างประเทศตะวันตก กฎหมายองค์กรธุรกิจได้
บัญญัติรวมไว้ในเป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายพาณิชย์ ประมวลกฎหมายพาณิชย์ได้แบ่งองค์กร
ธุรกิจออกเป็นสามประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Gomei Kaisha) ห้างหุ้นส่วนจากัด (GoshiKaisha) และบริษัทร่วมทุน (Kabushiki Kaisha: KK) ตามแบบอย่างเยอรมนีเช่นเดิม254
K.K. มีสภาพเป็นบริษัทจากัด ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทหุ้นของ
เยอรมนี (Aktiengesellschafte: AG) Company Limited ในระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษและ
Corporation ในระบบกฎหมายบริษัทอเมริกัน ซึ่งเป็นบริษัทที่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นบริ ษัทขนาด
ใหญ่หรือบริษัทมหาชน ฉะนั้น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ การเงิน และเรื่องอื่น ๆ จึงถูกทา
ให้เป็นทางการ (Officialization) และมีลักษณะบังคับ (Mandatory)255
ในช่วงปลายของต้นศตวรรษที่ยี่สิบหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิ จ ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ จานวนมากพบกั บปัญ หาทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่ นจึง ได้ป ฏิรู ป
กฎหมายบริษัท ในปี ค.ศ. 1938 ได้ตราพระราชบัญญัติบริษัทความรับผิดจากัด (Limited Liability
Companies Act) ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายบริษัทเอกชฉบับแรกของญี่ปุ่น แต่ก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์
Naojiro Sugiyama แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ตีพิมพ์หนังสือวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจใน
ประเทศอุตสาหกรรม ชี้ให้เห็นว่าประเทศในยุโรปได้แก่เยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส อังกฤษได้ตรา
254

Shoichi Aotake, The Close Corporation in Japan (Hokkaido: Hokkaido
University, 1981), p. 2.
255
Ibid., p. 3.
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กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดใช้บังคับตั้งแต่ ปลายศตวรรษที่สิบเก้าต่อเนื่องถึงช่วงต้นของศตวรรษที่
ยี่สิบ เป็นผลให้กฎหมายสามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริม SMEs อย่างได้ผล บริษัท SMEs ในญี่ปุ่นได้
เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เป็นต้นมา และส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมทุน
แต่กฎหมายบริษัทร่วมทุนออกแบบมาเพื่อใช้กับวิสาหกิจขนาดใหญ่และบทบัญญัติส่ว นใหญ่มีความ
สลับซับซ้อนไม่เหมาะที่จะนามาใช้กับบริษัท SMEs อาจด้วยอิทธิพลของแนวคิดดังกล่าวทาให้รัฐบาล
ได้ยกร่างกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในปี ค.ศ. 1931 และสภาได้ผ่านกฎหมายในปี ค.ศ. 1938 ให้มี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1940256
กฎหมายบริษัทความรับผิดจากัดได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น เหมาะ
กับลักษณะของ SMEs โดยนาเอาลักษณะของบริษัทร่วมทุนและห้างหุ้นส่วนมาผสมผสานกันและ
เพื่อให้บริษัทชนิดนี้สะท้อนถึงสภาพของบริษัท SMEs จึงกาหนดโครงสร้างผู้ถือหุ้นว่าต้องมีผู้ถือหุ้น
อย่างน้อยสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินห้าสิบคน มีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อย
กว่าหนึ่งหมื่นเยน รูปแบบบริษัทความรับผิดจากัดของญี่ปุ่นเป็นการนาเอารูปแบบบริษัท GmbH ของ
เยอรมนีมาผสมกับบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ ส่วนที่เป็นแนวคิดของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ของอังกฤษ คือ มีจานวนผู้ถือหุ้นสองคนแต่ไม่เกินห้าสิบคนคล้ายกับกฎหมายบริษัทของอังกฤษยุค
ค.ศ. 1907 แต่ลักษณะส่วนอื่นมีลักษณะคล้ายกับ GmbH ของเยอรมนี ในเยอรมนีมีผู้นิยมตั้งบริษัท
จ ากัดความ รั บ ผิ ดมากกว่าห้ างหุ้ น ส่ ว น จึงทาให้ บริษัทบริษัทจากัดความรับผิ ดเข้ามาแทนที่ห้ าง
หุ้นส่วน แต่ LLC ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเป็นลาดับรองจากบริษัทร่วมทุน (KK) ดังจะเห็นได้จากสถิติ
การจดทะเบียนบริษัทในปี ค.ศ. 1941 หลังจากที่ใช้กฎหมายนี้มาได้สองปี มี LLC จานวน 7,451 ราย
ขณะที่มีบริษัทร่วมทุนหรือ KK จดทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทั้งสิ้น จานวน 39,284 ราย ในปี
ค.ศ. 1990 LLC มีอัตราการจดทะเบียนเพิ่มสูงสุดจนมีจานวนมากกว่าบริษัทร่วมทุน แม้กระนั้นก็ตาม
KK ก็ยังคงเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุดในญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพราะว่าตามทัศนคติของนักลงทุนใน
ญี่ปุ่นมองว่า KK เป็นองค์กรธุรกิจที่สร้างเครดิตทางธุรกิจได้ดีกว่า LLC257
หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดการปฏิรูปกฎหมายบริษัทในญี่ปุ่นขึ้นอีก เป็นผลมา
จากที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม สหรัฐอเมริกาได้เข้ายึดครองญี่ปุ่นและได้นาเอาระบบกฎหมายบริษัทธุรกิจ
อิลลินอยส์ ค.ศ. 1933 (Illinois Business Corporation Act of 1933) มาเป็นแนวทางในการร่าง
กฎหมายบริษัท นับแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทร่วมทุนของญี่ปุ่นจึงมีลักษณะของบริษัทธุรกิจของสหรัฐ
ผสมอยู่ด้วย แต่มีหลักการบางประการแตกต่างออกไปจากกฎหมายบริษัทสหรัฐ เช่ น บริษัทมีสิทธิซื้อ
หุ้นกลับคืนมาไม่ได้ ขายหุ้นต่ากว่าราคาที่กฎหมายกาหนดไม่ได้ เป็นต้น258
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ในช่วงปี ค.ศ. 1951 นักวิชาการได้ถกเถียงถึงความจาเป็นของระบบทุนจดทะเบียน
ขั้นต่าว่าควรใช้กับบริษัทร่วมทุนเท่านั้น แต่ในทางความเป็นจริงบริษัท SMEs ล้วนแต่เป็นบริษัทร่วม
ทุนทั้งสิ้น เหตุผลที่ผู้ประกอบการ SMEs จัดตั้งบริษัทร่วมทุนหรือ KK เพราะต้องการจะหลีกเลี่ยงทุน
จดทะเบียนขั้นต่าของบริษัทจากัดความรับผิด (KY) เหตุผลอีกประการหนึ่งบริษัทร่มทุนได้รับความ
เชื่อถือในแวดวง ผู้ประกอบธุรกิจมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นยังมีทัศนคติว่าบริษัท
จากัดความรับผิดในภาษาญี่ปุ่นสื่อความหมายไปในทางไม่เป็นมงคล เพราะเป็นการจากัด ธุรกิจของ
ตนเอง (Business itself was limited) ดังนั้น ความนิยมบริษัทความรับผิดจากัดจึงเริ่มถดถอย
เหตุผลที่ผู้ประกอบการให้ความนิยมบริษัทร่วมทุนในช่วงหลังสงครามโลก ประกอบด้วยเหตุผลหลัก
สองประการ คือ ประการแรก ผู้ประกอบการมีความเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาเครดิตของธุรกิจของตน
หากประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทร่วมทุน ประการที่สองต้นทุนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนต่ากว่าการ
จัดตั้งบริษัทความรับผิดจากัด ทั้งนี้ เพราะในช่วงปี ค.ศ. 1951 ทุนจดทะเบียนบริษัทจากัดความรับผิด
ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 100,000 เยน เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราถึงสิบเท่าของทุนจดทะเบียนก่อนการแก้ไข
กฎหมาย ซึ่งต้องชาระค่าหุ้นเต็ม จึงเป็นไปได้ยากที่ผู้ประกอบการ SMEs จะเข้าถึงรูปแบบบริษัท
ความรับผิดจากัด แต่การเกิดสถานการณ์การจัดตั้งบริษัทเอกชนในรูปของบริษัทร่วมทุนนักวิชาการ
ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการบิดเบือนกฎหมายบริษัทร่วมทุนซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะใช้กับบริษัทขนาดใหญ่
ปรากฏการณ์ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า รูป แบบของบริ ษั ท จ ากัด ที่ ปรากฏในทางความเป็น จริง กั บ
โครงสร้างของกฎหมายบริษัทร่วมทุน ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับบริษัทขนาดใหญ่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักลงทุนที่ต้องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบ SMEs ซึ่งแพร่ขยายอย่างรวดเร็วใน
ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า SMEs จะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชาติในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1951 จึงมีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดความรับผิด หรือ LLC
ให้มีรูปแบบใกล้เคียงกับกฎหมายบริษัทร่วมทุน หรือ KK259 กฎหมายบริษัทจากัดความรับผิด หรือ YK
ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 แล้วใช้ GK แทน
4.1.1.2 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2005
ถึง ค.ศ. 2015
จากการศึกษาเอกสารหลายฉับ พบว่ า ญี่ปุ่ นนาระบบกฎหมายบริษั ทมาใช้ ด้ ว ยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
ของ Eichi Shibusawa ที่กล่าวว่า การที่จะพัฒนาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศให้มี
ความก้าวหน้ าญี่ปุ่ น จะต้องสร้ างองค์กรธุรกิจประเภทบริษัทร่ว มทุนเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจ โดยผลของการที่ญี่ปุ่นได้พัฒนากฎหมายบริษัทขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้าเป็นต้นมา
ทาให้อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมีความเติบโตและก้าวหน้าต่อเนื่องกันมา แต่โดยที่สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอีกทั้งรูปแบบกฎหมายบริษัทใช้มานานไม่สอดรับกับกาลสมัยญี่ปุ่นจึงต้องปฏิรูป
กฎหมาย
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ญี่ ปุ่ น เริ่ ม วางนโยบายปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท ในช่ ว งระหว่ า ง ค.ศ. 1990 ถึ ง
ค.ศ. 2002 มาจากแนวคิ ด ที่ ต้ อ งการผ่ อ นคลายกฎหมายระเบี ย บต่ า ง ๆ ภายใต้ ค าขวั ญ ที่ ว่ า
“การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการทาให้กฎระเบียบง่ายขึ้น ” เพื่อให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง SMEs ให้
เกิดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ การยกเลิกระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (Yugen Kaisha:
YK) เพราะใช้มานานกว่าห้าทศวรรษประกอบกับบริษัทเอกชนนิยมจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทหุ้น
(Kabushili Kaisha) ทั้งนี้ เพราะบริษัทเอกชนจากัดความรับผิดแบบเดิมมีข้อจากัดสองประการ
คือ ข้อจากัดเรื่องทุน จดทะเบียนขั้นต่า และข้อจากัดเรื่องช่วงของจานวนผู้ถือหุ้นสองคนแต่ไม่เกิน 50
คน หลังจากที่ใช้กฎหมายบริษัทในปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา ทาให้มีการจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดขึ้น
เป็นจานวนมาก เนื่องจากทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบบริษัทยุคใหม่260
เมื่อปี ค.ศ. 2004 Yoshiaki Ishii เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรม ได้อธิบายถึงเหตุผลและความจาเป็นจะต้องปฏิรูปกฎหมายบริษัท ว่า อุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่นได้เริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง ค.ศ. 1960 ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นพัฒนาด้วย
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อาศัยทุนเป็นปัจจัยหลักในการผลิต (Capital-intensive Industry) เช่น
อุตสาหกรรมเหล็ก เคมี รถยนต์ เป็นต้น ทุนที่เป็นปัจจัยหลั กในการผลิต คือ ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง
(Tangible Assets) ซึ่งแสดงออกได้จากลักษณะของอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจึงต้องการที่จะตั้งบริษัท
มหาชนในรูปของบริษัทร่วมทุน (Joint Stock Companies) หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าบริษัทร่วม
ทุน (KK) เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนที่เป็นมาหาชนเพื่อดาเนินอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีทุนที่มี
สินทรัพย์ที่มีรูปร่างใหม่ (New Tangible Assets) ดังนั้น บริษัทร่วมทุนหรือ KK จึงเป็นองค์กรธุรกิจที่
มีความเหมาะสมและจาเป็นแก่รูปแบบของอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนเป็นทรัพย์สินมีรูปร่าง ในการดาเนิน
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ในรู ป แบบของบริษัทร่ว มทุนจะขับเคลื่ อนด้ว ยการจ้า งแรงงาน การพึ่งพา
ธนาคารพาณิชย์ ผู้จัดการและพนักงานเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริหารสินทรัพย์ที่มีรูปร่างเพื่อ
น ามาซึ่ ง ผลก าไรของกิ จ การ การแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ในยุ ค ดั ง กล่ า วจะขึ้ น อยู่ กั บ ทุ น และ
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ที่มีรูปร่าง261
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เข้าสู่ยุคโลกานุวัตรและการปรากฏขึ้นของเศรษฐกิจฐานความรู้
(Knowledge-Based Economy) ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เป็นต้ นมา ที่มาของศักยภาพในการแข่งขั น
ทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจาก “ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง” (Tangible Assets) ไปเป็น “ทรัพย์สินที่ไม่มี
รูปร่าง” (Intangible Assets) ซึ่งแสดงออกโดยทุนมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และสินทรัพย์ที่เป็น
ตราสินค้า คู่แข่งของญี่ปุ่นในภูมิภาคเศรษฐกิจเชีย (Asian Economies) สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มี
รูปร่างใหม่ (Brand-New Tangible Assets) ได้ง่ายและได้รับประโยชน์จากมันด้วยค่าแรงที่ถูก
ฉะนั้น ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนักสร้าง
นวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างแตกต่างของบริษัทจากคู่แข่งเหล่านั้น ในห้วงเวลาเดียวกันนี้
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อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์ (Human-Intensive Industries) ก็ได้ปรากฏขึ้น ได้แก่อุตสา
หกรรมการสื่ อ สารและข้ อ มู ล เช่ น การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ และข้ อ มู ล การสื่ อ สาร (Software
Development and Information Technology) บริการการเงินหรือเทคโนโลยีการเงิน (Financial
Services or Financial Technology) เช่น ธนาคารลงทุน และกองทุนเอกชน เป็นต้น บริการทาง
วิชาชีพ (Professional Services) มีสานักงานกฎหมาย (Law Firms) สานักงานบัญชี (Accounting
Firms) บริการทางการแพทย์ (Medical Services) และการศึกษา (Educational Services)
เป็นอาทิ จะกลายเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่าโลกยุคใหม่ธุรกิจไม่ได้
ครอบครองทรั พ ย์ สิ น ที่ มี รู ป ร่ า งขนาดใหญ่ อี ก ต่ อ ไป แต่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และขนาดย่ อ มที่
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพที่ควบคุมธุรกิจด้วยความสามารถของเจ้าหน้าที่ ขององค์กร
อุตสาหกรรมเช่นนั้นทุนมนุษย์จะเป็นที่มาแห่งเดียวของการแข่งขัน262
แนวโน้มต่อทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและทุนมนุษย์ในธุรกิจแบบดั้งเดิมกับการปรากฏ
ขึ้นของอุตสาหกรรมที่เดินด้วยทุนมนุษย์ได้สร้างความท้ายท้ายสาหรับผู้จัดการและผู้ประกอบการ
บริษัทร่วมทุนจะมีประสิทธิภาพสาหรับการรวบรวมทุนขนาดใหญ่ และโดยที่ผู้ลงทุนในบริษัทขนาด
ใหญ่จะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวนมากทาให้เกิดความไม่สะดวกในการร่วมกันจัดการการอย่างห้าง
หุ้นส่วน จึงเกิดแนวคิด การรวมศูนย์ การจัดการ (Centralized Management) ด้วยการแยกโครง
สร้างออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนการจัดการและส่วนการครอบงาการจัดการ การจัดโครงสร้างการจัด
การในรู ปแบบนี้น าไปสู่การแยกความเป็นเจ้าของและการบริห ารออกจากกัน (Separation of
Ownership and Management) โครงสร้างการจัดการถูกกาหนดโดยกฎหมาย แต่การมีโครงสร้าง
การจัดการที่ตายตัว (Fixed Structure) ในลักษณะดังกล่าวบางครั้งทาให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
และอานวยความสะดวกแก่ทุนมนุษย์ (Human Capital) เพราะการแยกความเป็นเจ้าของและการ
บริหารมีแนวโน้มที่จะทาให้การดาเนินการของผู้จัดการและพนักงานด้วยความสมัครใจได้ถูกปกปิด
หรือบังเอาเอาไว้ (To Hinder the Voluntary Efforts of Managers and Employees) ทั้งนี้
เพราะกฎการตัดสินใจและกฎการกระจายกาไรได้ถูกจากัดโดยกฎหมายและบางครั้งผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นได้ยกเลิกผลประโยชน์ของเจ้าของทุนมนุษย์ (Human Capital Holders’ Interests)263
จากการศึก ษาพบว่า ผู้ จั ดการและผู้ ประกอบการในญี่ปุ่น ได้ หั นไปให้ ความสนใจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจทางเลือก (Alternative Organizational Forms) คือ องค์กรประเภทห้างหุ้น
ส่วน ได้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่งมีลักษณะของการจัดการในรูปแบบของเจ้าของ
รวม (Solidarity of Ownership and Administration) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง องค์กรธุรกิจ
ประเภทห้างหุ้นส่วนมีโครงสร้างการจัดการที่ยืดหยุ่นและผู้เป็นสมาชิกมีอิส ระในการตัดสินใจและกฎ
การกระจายกาไรเป็นประโยชน์ถูกดาเนินการได้ด้วยความสมัครใจของทุมมนุษย์ ลักษณะของห้าง
หุ้นส่วน คือ ความเป็นเจ้าของ การร่วมกันบริหาร การแบ่งกาไร การนาเอาความเป็นมืออาชีพและ
ความเชี่ ย วชาญมาสู่ อ งค์ ก ร อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารเก็ บ ภาษี ผู้ ป ระกอบการ (PTE) จากผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นใน
ห้างหุ้นส่วน ทาให้สามารถหลีกหนีจากภาษีซ้อน (Avoid Double Tax) ทั้งระดับผู้เป็นสมาชิกและ
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นิติบุคคล การปฏิบัติทางภาษีด้วยวิธีนี้ ห้างหุ้นส่วนจะเป็นองค์กรทางเลือกที่ดึงดูดความสนใจสาหรับ
นักวิชาชีพที่มีรายได้สูง (High-Earning Professionals) อย่างไรก็ตาม ห้างหุ้นส่วนมีข้อจากัดหลาย
ประการ เพราะห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจากัดต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับ
ผิ ด ด้ว ยความเสี่ ย งนี้ นั กสร้ างสรรค์ทรั พยากรอาจไม่ส นใจที่จะตั้งห้ างหุ้ นส่ ว น ดังนั้น รั ฐ จึงต้อ ง
แสวงหา “นิติบุคคลลูกผสม” (Hybrid-entity) ระหว่างห้างหุ้นส่วนกับบริษัท ซึ่งเป็นองค์กรรูปแบบ
ใหม่สาหรับทุนมนุษย์เพื่อพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจในภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยที่
หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้คิดค้นนวัตกรรมทางกฎหมายด้วยการสร้างระบบบริษัทจากัดความรับผิด
(LLC) ขึ้นมาใช้ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา ปรากฏว่าในปี ค.ศ. 2000 มีผู้ประกอบการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดความรับผิดเกือบหนึ่งล้านบริษั ท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละสิบสอง ครึ่งหนึ่งเป็น
บริการทางการเงิน ที่เหลือเป็นธุรกิจบริการอื่น ๆ ประกอบด้วยการสื่อสารและการผลิต และกิจการ
ร่วมค้าในธุรกิจการวิจัยและพัฒนา (R&D) ญี่ปุ่นจึงนาเอากฎหมายบริษัทจากัดความรับผิดและห้าง
หุ้นส่วนจากัดมาเป็นต้นแบบสาหรับนิติบุคคลลูกผสมของญี่ปุ่น
จากการศึกษาพบว่าก่อนที่จะนาระบบบริษัทจากัดความรับผิดแบบสหรัฐมาใช้ใน
ญี่ปุ่นมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเด็นที่
ถกเถีย งในลาดับ ต้น ๆ คือ รู ปแบบของขององค์กรธุรกิจในทางกฎหมายกับรูปแบบของภาษีที่จะ
จัดเก็บ
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบขององค์ก รธุร กิจ ในทางกฎหมายประเด็น หลั ก ส าหรับ รู ปแบบ
พื้น ฐานของนิ ติ บุ ค คลลู กผสมที่จ ะประสบความส าเร็ จจะต้อ งประกอบด้ว ยลั ก ษณะสองประการ
ประการแรกต้องคุ้มครองความรับผิดจากัดของผู้เป็นสมาชิ กขององค์กร ประการที่สองโครงสร้างการ
จั ด การต้ อ งยื ด หยุ่ น ในสหรั ฐ และยุ โ รปมี ก ฎหมายพาณิ ช ย์ ล ายลั ก ษณ์ อั ก ษร (Commercial
Legislation) บัญญัติโครงสร้างพื้นฐาน (Base Structure) ไว้ แต่ในกฎหมายพาณิชย์ของญี่ปุ่นไม่มี
หลักนี้อยู่เลย ดังนั้น รูปแบบกฎหมายแบบสหรัฐหรือยุโรปอาจไม่เข้ากับกฎหมายญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพราะ
หากกฎหมาย นิติบุคคลประเภทนี้คุ้ มครองความรับผิดจากัด โครงสร้างการจัดการก็จะไม่ยืดหยุ่น
เพราะว่ากฎหมายพาณิชย์ต้องการการควบคุมโครงสร้างการจัดการอย่างเคร่งครัด (Requires a rigid
governance structure) คือ คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และกฎการตัดสินใจ เช่น กฎของการออก
เสียงและการกระจายกาไร (Rule of Voting and Profit Allocation) ซึ่งกาหนดขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น ฉะนั้น ถ้าโครงสร้างการจัดการยืดหยุ่น กฎหมายก็ต้องกาหนดให้
ผู้ ล งทุ น อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คนมี ค วามรั บ ผิ ด ไม่ จากั ด ในหนี้ สิ น ของนิ ติ บุ คคล ดัง นั้ น ในปี ค.ศ. 2003
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมกับ Commercial Law Council ของกระทรวงยุติธรรม จึงได้
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายพาณิชย์ครั้งใหญ่ (Drastic Amendment) เพื่อนาเอาระบบกฎหมายบริษัท
ความรับผิดจากัดมาใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายจะให้กฎหมายใช้บังคับ
ได้ในปี ค.ศ. 2006264
สาหรับปัญหาเรื่องรูปแบบการจัดเก็บภาษีแบบเชิงเดี่ยว (PTE) คือ ไม่เก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลแต่ให้ส่งผ่านภาษีไปยังผู้เป็นสมาชิก แต่ก็พบกับปัญหาเพราะปรากฏว่าระบบกฎหมายภาษี
264
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ของญี่ ปุ่ น มี ข้ อ จ ากั ด เมื่ อ เที ย บกั บ กฎหมายภาษี ข องสหรั ฐ และยุ โ รป เนื่ องจากระบบภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลของญี่ปุ่นเป็นระบบภาษีที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐและยุโรปที่แยกเก็บ
ภาษีนิติบุคคลแตกต่างจากภาษีห้างหุ้นส่วนและองค์กร นิติบุคคลลูกผสม ฉะนั้น หากจะนาระบบภาษี
ห้างหุ้นส่วนของสหรัฐและยุโรปมาประยุกต์ใช้กับองค์กรนิติบุคคลทางเลือกก็จาเป็น ที่รัฐบาลจะต้อง
แก้ ไ ขกฎหมายภาษี อ ากร ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ รายได้ จ ากภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลอย่ า งใหญ่ ห ลวง
(Massive Volumes)265 อาจด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นเกรงว่าจะเกิดปัญหาและผลกระทบต่อระบบภาษีเงินได้
นิติบุคคลจึงเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทจากัดความรับผิด อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่น ได้นาระบบภาษี
เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ (PTE) มาใช้กับห้างหุ้นส่วนจากัด ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจากัดจึงไม่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่กาไรของห้างหุ้นส่วนจะส่งผ่านไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ต้องนาไป
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วัตถุประสงค์ของการนาระบบภาษีชนิดนี้มาใช้เพื่อขจัดปัญหาภาษีซ้อน
ให้แก่ผู้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัดได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิเช่น บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน หรืออื่น ๆ
ที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งใช้ปฏิบัติอยู่ในสหรัฐและยุโรป266
การปฏิรูปกฎหมายบริษัทในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายครั้งใหญ่สุ ด
เท่าที่เคยมีมาหลังจากที่รับอากฎหมายบริษัทมาใช้ เพราะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
ของบริษัทหลายเรื่อง ได้แก่ได้ยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่าของบริษัทร่วมทุนและบริษัทความรับ
ผิดจากัด ได้ยกเลิกระบบกฎหมายบริษัทจากัดความรับผิดแบบเดิม (YK) แล้วใช้บริษัทจากัดความรับ
ผิดแบบใหม่แทน เรียกว่า Godo Kaisha (GK) ถือว่าเป็นการยกเลิกกฎหมายที่มีข้อกาหนดที่เคร่งครัด
และเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมองค์กรธุรกิจหลักได้แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัท การปฏิรูปกฎหมายใน
ครั้งนี้อยู่บ นปรัช ญาว่ากฎหมายบริษัทจะทาให้ ตลาดมีแรงขับดันมากยิ่งขึ้ นจะนาไปสู่ การสร้างให้
วิสาหกิจของญี่ปุ่นมีความเข้มแข็ง267
ในปีค.ศ. 2010 ได้เริ่มดาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง โดยการตั้ง
คณะกรรมการและอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัท มีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ เมื่อได้ใช้กฎหมายนี้มาได้สิบปีก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบางส่วนมีผลบังคับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา แต่เป็นการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่
เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดีในญี่ปุ่นตามหลักสากล268
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จากข้อมูลข้างต้นทาให้เห็นได้ว่าญี่ปุ่นปฏิรูปและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทด้วยมี
เป้ าหมายหรื อมีวั ตถุป ระสงค์ที่ส าคัญสองประการ ประการแรก ได้มี การปฏิรูปกฎหมายโดยตรา
พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 ออกมาใช้บังคับแทนประมวลกฎหมายพาณิชย์ ด้วยมีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วิสาหกิจ โดยส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจสมัยใหม่เพิ่มจานวนมาก
ขึ้น ได้แก่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่ลงทุนด้วย
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Property) ได้แก่เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่ใช้กาลังงาน (Labor Force) ไม่มากและไม่ต้องการระดมทุนขนาดใหญ่จากตลาดทุนอย่างอุตสาห
กรรมที่ต้องลงทุนด้วยทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Assets) ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงนาเอารูปแบบบริษัท
จากัดความรับผิดที่แพร่หลายในสหรัฐมาใช้ ซึ่งจานวนมากเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีทุนเป็น
ทรัพย์สินไม่มีรูปร่างซึ่งเป็นผลผลิตทุนทางปัญญาของมนุษย์ (Human Intellectual Capital Based)
เช่น Microsoft Google Facebook Apple เป็นต้น ประการต่อมา มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
หลังจากที่ใช้พระราชบัญญัติมาแล้วสิบปี โดยแก้ไขโครงสร้างการจัดการของบริษัทร่วมหุ้น เพื่อสร้าง
ให้บริษัทมีการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance: GC) ตามหลัก
สากล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข่งแกร่งให้ตลาดทุน ทั้งนี้ อาจเพราะญี่ปุ่นเห็นว่าตลาดทุนของ
ญี่ปุ่นยังพัฒนาไม่ทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างสหรัฐ ตลาดทุนจะมีความสาคัญต่อ
การลดต้ น ทุ น ทางการเงิ น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ญี่ ปุ่ น จะช่ ว ยท าให้ บ ริ ษั ท ขนาดใหญ่ ข องญี่ ปุ่ น แข่ ง ขั น ใน
ตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทการเงินของญี่ปุ่นยังมีขนาดที่ไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับสหรัฐ การ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้น่าจะมีนัยสาคัญต่อความต้องการที่จะส่ งเสริมให้มีบริษัทที่ให้บริการ
ทางการเงินขนาดใหญ่ตามแบบอย่างสหรัฐ
จะเห็ น ได้ ว่ า แนวทางการพั ฒ นากฎหมายบริ ษั ท ของญี่ ปุ่ น มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ
ต้องการสร้างให้ญี่ปุ่นเป็ นประเทศอุตสาหกรรมที่มีทุนเป็นทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง และอุตสาหกรรม
ทางการเงิน ตามรู ป แบบสหรั ฐ โดยมีองค์ก รธุร กิจประเภทบริษัทเป็นพาหนะทางธุรกิจ และอาจ
วิเคราะห์แนวโน้มได้ว่าต่อไปญี่ปุ่นน่าจะนาเอาระบบภาษีนิติบุคคลเชิงเดี่ยว (Pass-Through Tax
Regime) มาใช้กับบริษัทจากัดความรับผิด (LLC) ตามแบบอย่างสหรัฐ
จากการศึกษาพบว่าประเทศที่มีแนวคิดในแนวทางเดียวกับญี่ปุ่น คือ เกาหลีกใต้และ
จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้มีการพัฒนากฎหมายบริษัทใกล้เคียงกับญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก จะเห็นได้
จากที่รูปแบบกฎหมายบริษัทมีลักษณะใกล้เคียงกับกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่น ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย
สองประการ ประการแรกญี่ปุ่นน่าจะนาระบบกฎหมายของญี่ปุ่นไปเผยแพร่ใ นเกาหลีใต้ในยุคที่ญี่ปุ่น
ปกครองเกาหลี กใต้ ประการที่ส องเกิดจากเกาหลี ใต้มีแนวคิดมาหลายทศวรรษแล้ ว ว่าจะพัฒ นา
ประเทศให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทัดเทียมกับญี่ปุ่น ไม่ว่าจะด้วยประการใดก็ตามเกาหลีกใต้ได้
ใช้กฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีความสาคัญใน
ภูมิภาค สาหรับจีนแม้ในการวิจัยไม่พบว่ามีแนวคิดเดินตามญี่ปุ่นหรือไม่ แต่เมื่อวิเคราะห์จากรูปแบบ
กฎหมายบริษัทของจีนเปรียบเทียบกับกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่นในยุคก่อน ค.ศ. 2005 ก็จะมีแนวคิด
ทานองเดียวกัน คือ การกาหนดให้บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่าตามแบบอย่างเยอรมนี เหตุผลที่
จี น น าระกฎหมายบริ ษั ท เยอรมนี มาใช้ ก็น่ า จะเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ ข องญี่ปุ่ น ที่เ คยเดิ นตาม
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แนวทางเยอรมนีมาก่อนจึงทาให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งจีนก็ประสบความสาเร็จในการ
พัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม
4.1.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
การปฏิรูปกฎหมายกฎหมายบริษัทซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของชาติจาเป็นจะต้องมี
ปรัชญาและวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนจึงจะทาให้กฎหมายสามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ญี่ปุ่นเป็นอีกชาติหนึ่งที่มีปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายอย่างชัดเจนตั้ งแต่
ต้นจนปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้ศึกษาเรื่องนี้
จากข้อมูลข้างงต้น ผู้เขียนได้ตีความข้อมูลว่า การสถาปนาระบบกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่น
ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าและตอนต้นของศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดมี ปรัชญาและแนวคิดที่แตกต่างกัน
ดังนี้
4.1.2.1 กระบวนทัศน์ในการปฏิรูประบบกฎหมายบริษัทให้เป็นแบบตะวันตก
การสถาปนาระบบกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่นเริ่มด้วยการนาเอารูปแบบองค์กรธุรกิจ
สามประเภทมาใช้ คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทร่วมทุน ตามแบบอย่างของ
เยอรมนี ด้วยมีเป้าหมายที่จะสร้างประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมตามแบบอย่างเยอรมนี แนวคิดของนัก
คิดที่มีอิทธิพลต่อการสถาปนาระบบกฎหมายบริษัท คือ แนวคิดของ Eichi Shibusawa บิดาแห่งทุน
นิ ย มญี่ ปุ่ น ผู้ ว างรากฐานเศรษฐกิจ ยุคใหม่ห ลั งปฏิวัติอุ ตสาหกรรมให้ แก่ ญี่ปุ่น ซึ่งมี ชี วิต อยู่ใ นช่ว ง
ค.ศ. 1840 ถึง ค.ศ. 1931 ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลญี่ปุ่นในยุคเมจิใ ห้พัฒนาประเทศเป็นเศรษฐกิจเป็น
อุตสาหกรรมด้วยการแสดงความเห็นว่า “การทาให้ประชาชาติมีความสุขสมบูรณ์ อย่างแท้จริงเราต้อง
ทาให้ประเทศมั่งคั่ง การทาให้ประเทศมั่งคั่ง เราต้องทาให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเพื่อช่วยให้การค้าและ
อุตสาหกรรมเฟื่องฟู การทาให้การค้าและอุตสาหกรรมเฟื้องฟู เราต้องสร้างและใช้ปฏิบัติองค์กรธุรกิจ
ที่เรียกว่าบริษัทร่วมทุน (Joint Stock Corporate Organizations)” แนวคิดนี้ได้แสดงออกอย่าง
ชั ด เจนว่ า กฎหมายบริ ษั ท ร่ ว มทุ น จะท าให้ ญี่ ปุ่ น พั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศอุ ต สาหกรรม
แต่การจะพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมได้จะต้องขับเคลื่อนด้วยองค์กรธุรกิจประเภทบริษัทร่วม
ทุน (Joint Stock Companies) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถระดมทุนจากภายนอกได้อย่าง
กว้างขวาง ดังนั้น กฎหมายบริษัทร่วมทุนของญี่ปุ่นในยุคนี้จึงออกแบบมาเพื่อรองรับบริษัทขนาดใหญ่
เพื่อให้ดาเนินพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การต่อเรือ เดินเรือระหว่างประเทศ
เหมืองแร่ เหล็กกล้า ธนาคารพาณิชย์ สิ่งทอ เป็นต้น ด้วยอิทธิพลของแนวคิดและปรัชญาในการสร้าง
ชาติด้วยระบบบริษัทร่วมทุนของ Eichi Shibusawa ในปลายศตวรรษที่สิบเก้ารัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ตรา
กฎหมายบริษัทยุคใหม่ขึ้นในปี ค.ศ. 1896 (Companies Act 1896) ในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้กลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม269
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John Sagers, “Shibusawa Eiichi, Dai Ichi Bank, and the Spirit of Japanese
Capitalism, 1860-1930,” The Journal of Japanese Business and Company History
3, 1 (January 2014): 3-11.
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4.1.2.2 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการปฏิรูปกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่น
ญี่ปุ่ น ได้ น าเอาระบบกฎหมายบริษั ท เอกชนจากัด มาใช้ใ นช่ ว งตอนกลางของต้ น
ศตวรรษที่ยี่สิบ ด้วยการประกาศใช้ The Limited Liability Companies Act 1938 (LLCA 1938)
ให้มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1940 แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นต้องการให้บริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็ก
และขนากลาง (SMCs) เป็นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ SMCs จานวนหนึ่งเป็น
บริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทลู กของบริษัทขนาดใหญ่ หรือไม่ก็เ ป็นบริษั ทคู่ค้าของบริษัทขนมดใหญ่
(Suppliers) บริ ษั ท เอกชนกลุ่ ม นี้ มัก จะพัฒ นาเป็ น บริ ษัท ขนาดใหญ่ใ นเวลาต่ อมา อย่ า งไรก็ ต าม
หลังจากใช้บังคับ LLCA 1938 ทาให้เกิดบริษัทเอกชนสองรูปแบบ คือ บริษัทเอกชนที่ตั้งตามกฎหมาย
บริษัท 1896 กับบริษัทเอกชนที่ตั้งตาม LLCA 1938 สัดส่วนของบริษัทร่วมทุนมีมากกว่า LLC ทั้งนี้
เกิดจากค่านิยมของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นที่ว่าบริษัทร่วมทุนสร้างเครดิตทางการค้าได้ดีกว่า LLC
มูลเหตุที่สาคัญที่สุดที่กฎหมายบริษัทมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาจาก
การกาหนดแนวนโยบายแห่งรัฐอย่างชัดเจนด้วยการศึกษาจากความสาเร็จในการใช้กฎหมายบริษัทใน
ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1995 กฎหมายบริษัทได้กลายเป็น
องค์กรธุรกิจที่ผู้ประกอบการได้เลือกใช้เป็นพาหนะดาเนินธุรกิจ ในเวลาต่อมาประเทศในภูมิภาค
เดียวกันได้แก่เกาหลีใต้และจีนได้นาปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไปใช้ แม้กระทั่งมาเลเซีย
และอินเดีย ก็ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน ประเทศเหล่ านี้ได้ปฏิรูป
กฎหมายบริษัทแล้วพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจได้แก่กฎหมายบรรษัทภิบาล
ตลาดทุนและเครดิต270
สถิติขององค์กรธุรกิจในญี่ปุ่นจากรายงานของ Harald Baum และ Eiji Takahashi
ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2005 ระบุ ว่าระหว่าง ค.ศ. 1940 ถึง ค.ศ. 1995 สัดส่วนของการจดทะเบียน
องค์กรธุรกิจในญี่ปุ่นมีบริษัทเอกชนจากัดมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 30271 ดังที่แสดงในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 4.1 อัตราการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทในญี่ปุ่น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนจากัด

ร้อยละ 6

ร้อยละ 12

บริษัทเอกชน
ความรับผิดจากัด
ร้อยละ 30

บริษัทเอกชนร่วมทุน
จากัด
ร้อยละ 52

จากสถิติในตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทเอกชนความรับผิดจากัด เข้ามาแทนที่
ห้างหุ้นส่วนทั้งสองประเภท แต่ไม่สามารถเข้ามาแทนที่บริษัทเอกชนร่วมทุนจากัด สถิตินี้บ่งชี้ว่าทาให้
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ประสบการณ์ในการใช้กฎหมายบริษัท เอกชนความรับผิดจากัดของญี่ปุ่น ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่
บริษัทเอกชนจากัดในรูปของบริษัทร่วมทุน
หลังจากที่ใช้กฎหมายบริษัทร่วมทุนมานานกว่า 100 ปี และใช้กฎหมายบริษัทจากัด
ความรั บ ผิ ด มานานกว่ า 70 ปี ญี่ ปุ่ น ได้ ป ฏิ รู ป กฎหมายครั้ ง ใหญ่ ด้ ว ยตราพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท
ค.ศ. 2005 ใช้บังคับแทนประมวลกฎหมายพาณิชย์ และได้ยกเลิกพระราชบัญญัติบริษั ทความรับผิด
จากัด ค.ศ. 1938 พระราบัญญัติฉบับใหม่มีผลบังคับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่านโยบายปฏิรูปกฎหมายของกระทรวงเศรษฐกิจการค้า
และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ในช่วง ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2004 ได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิรูป
กฎหมายจากการมุ่งเน้ น การส่ งเสริมให้ บริษัทเป็นเครื่องมือ ส่ งเสริม อุตสาหกรรมหนัก (CapitalIntensive Industry) เช่น เหล็กกล้า เคมี รถยนต์ เป็นต้น ไปสู่การปฏิรูปกฎหมายให้เข้ากับรูปแบบ
เศรษฐกิจในโลกานุวัตรเศรษฐกิจ ซึง่ ขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์ เพราะญี่ปุ่นมองเห็นว่ารูปแบบเศรษฐกิจ
ที่ ผ่ า นมาใช้ ค วามได้ เ ปรี ย บของการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี รู ป ร่ า ง
(Tangible Assets) ซึ่งมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โรงงานขนาดใหญ่ และเครื่องจักรใหม่ ผู้ประ
กอบการขนาดใหญ่จึงมุ่งที่จะจัดตั้งบริษัทมหาชนหรือบริษัททุนขนาดใหญ่ (KK) เพื่อระดมทุนจากนัก
ลงทุน ได้อย่ างกว้างขวางแทนที่จ ะพึ่งพาแหล่ งเงินจากธนาคารพาณิช ย์ บริษั ท KK ในยุคนี้เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแรงงานและตลาดเงิน -ตลาดทุน เพื่อสร้างความได้เปรียบและเข้ม
แข็ง ให้ธุรกิจ ดังนั้น การดาเนินธุรกิจจึงอยู่ที่ทักษะในการบริหารสินทรัพย์ที่มีรูปร่างให้ได้ประโยชน์
สูงสุด แต่เมื่อเข้าสู่ ยุคโลกานุวัตรเศรษฐกิจของโลกขับเคลื่อนด้ว ยสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible
Assets) อุตสาหกรรมยุคใหม่ ได้เปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมทุนมนุษย์ (Human Capital-Intensive
Industries) อุ ต สาหกรรมในยุ ค นี้ จ ะขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยทั ก ษะทางปั ญ หาของมนุ ษ ย์ แ ละตราสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมด้านการให้บริการทางการเงิน กองทุนเอกชน เทคโนโลยีและบริการทางวิชาชีพจะมี
บทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่มีความต้องการบริษัทขนาดใหญ่
แต่ต้องการบริษัทขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว ต้นทุนต่า ญี่ปุ่นจะต้องนาเอารูปแบบของบริษัท SMCs
มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
จากปรัชญาและแนวคิดในการสร้างชาติให้เป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่สองประเภท
คือ อุตสาหกรรมผู้ประกอบธุรกิจที่มีทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง และอุตสาหกรรมวิชาชีพ ญี่ปุ่นจึงได้ปฏิรูป
กฎหมายด้วยการประการใช้พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 โดยบรรจุกฎหมายบริษัทสี่ประเภทไว้
ด้วยกัน คือ บริษัทห้างหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด บริษัทห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทร่วมทุน และบริษัท
จากัดความรับผิด บริษัททั้งสี่ประเภทมีสภาพเป็นนิติบุคคล นักวิชาการและนักกฎหมายญี่ปุ่นถือว่า
การเปลี่ ยนแปลงกฎหมายบริษัทในครั้งนี้มิใช่เป็นการปฏิรูปกฎหมาย แต่เป็นการปฏิวัติกฎหมาย
บริษัทให้เป็นสมัยใหม่
การปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท ในครั้ ง นี้ ญี่ ปุ่ น ยั ง คงมี บ ริ ษั ท เอกชนสองรู ป แบบ
คือ บริษัทเอกชนในรูปของบริษัทร่วมทุน และในรูปของบริษัทความรับผิดจากัด ซึ่งมีโครงสร้างที่
ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก เหตุผลที่ญี่ปุ่นยังคงบริษัทจากัดความรับผิดไว้อยู่ก็อาจเพราะว่าในอนาคต
จะมีการแก้ไขกฎหมายภาษีให้บริษัทชนิดนี้ออกจากระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไปอยู่ในระบบภาษี
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ห้างหุ้นส่วนและผู้ประกอบการรายบุคคล (Tax on Partnerships and Sole Proprietorships)
ซึง่ เรียกว่า PTE ตามแบบอย่างสหรัฐ
4.1.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของญี่ปุ่น
ในหัวข้อนี้จะศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนในระบบกฎหมายบริษัทญี่ปุ่ นว่า
เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงแบ่งหัวข้อการศึกษา ดังนี้
4.1.3.1 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่ปรากฏในทางความเป็นจริง
บริษัทในญี่ปุ่นจานวนมากเป็นธุรกิจครอบครัว (Zaibatsu) และมีลักษณะเป็นธุรกิจ
เครือข่ายมีการถือหุ้นไคว่กัน (Cross-Shareholding) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประกอบการค้าอย่างหนึ่งของ
ชาวญี่ปุ่น จากการศึกษาพบว่าแนวคิดในการนากฎหมายบริษัทร่วมทุน (KK) มาใช้ด้วยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มีบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม จึงมีการออกแบบกฎหมายให้รองรับบริษัทที่มี
ทุนขนาดใหญ่อันเป็นลักษณะของบริษัทมหาชนร่วมทุน (JSCs) ที่แพร่หลายในยุโรปและสหรัฐในช่วง
กลางศตวรรษที่สิบเก้าถึงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปลายศตวรรษสิบเก้าถึงต้นศตวรรษที่
ยี่สิบบริษัทส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเป็น SMEs บริษัทขนาดใหญ่มีสัดส่วนน้อยกว่าบริษัทขนาดเล็ก ปรากฏ
การณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะของบริษัทเอกชนในทางความเป็นจริงกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ใน
การออกแบบกฎหมายบริ ษั ท ร่ ว มทุ น เพื่ อ ใช้ กั บ บริ ษั ท ใหญ่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ นักวิชาการชาวญี่ปุ่นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่ข้อพิจารณาในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทครั้งใหญ่
ในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ
งานวิจัยของ Nicholas ระบุว่าระหว่างปลายศตวรรษที่สิบเก้าถึงตอนปลายของ
กลางศตวรรษที่ยี่สิบ วิสาหกิจในญี่ปุ่นจานวนมากเป็นธุรกิจครอบครัว (Zaibatzu) ที่ดาเนินกิจกรรม
ในรูปของวิสาหกิจรายบุคคลกระจายอยู่ทั่วไป ห้างหุ้นส่วนและบริษัทร่วมทุน ส่วนใหญ่เป็น SMEs
ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีองค์กรธุรกิจเพียงสามประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจากัด
และบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ ก ารกระจายการล งทุ น อยู่ เ ฉพาะองค์ ก รทั้ ง สามรู ป แบบ
โดยมี บ ริ ษั ท ร่ ว มทุ น มี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด และห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ
ตามลาดับ องค์กรธุรกิจทั้งสามประเภทมีผลกาไรสุทธิ (Net Profits) ทุน (Capital) และผลตอบแทน
ต่อหุ้น (Return on Equity: ROE) ตามลักษณะขององค์กรธุรกิจแต่ละรูปแบบ คือ มูลค่าทางบัญชีใน
ระดับชาติเรียงตามลาดับ คือ บริษัทร่วมทุนมีมูลค่า ในอัตราร้อยละ 44 ห้ างหุ้นส่วนจากัดมีมูลค่า ใน
อัตราร้อยละสี่สิบ และห้างหุ้นส่วนสามัญมีมูลค่าในอัตราร้อยละ 16 เหตุผลที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการ
บริ ษั ทร่ ว มทุ น เพื่ อ มาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ มาจากปั จ จัย หลั ก สามประการ คื อ ได้ เกิ ด การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการบริษัทขนาดใหญ่เพื่อลงทุน ประการที่สองสังคมได้กดดันให้วิสาหกิจ
ครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งประกอบกิจการในรูปของห้างหุ้นส่วนต้องเปิดเผยข้อมูลการเงินให้สาธารณชน
ได้รับทราบ (Financial Information Public Disclosure) ทาให้วิสาหกิจขนาดใหญ่เหล่านี้ต้องแปร
สภาพเป็นบริษัทร่วมทุน ประการที่สาม นโยบายของรัฐ เพราะรัฐ ต้องการจะส่งเสริมบริษัทร่วมทุนจึง
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ได้ได้ยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทร่ วมทุน ขณะที่มีการเก็บภาษีซ้อนจากห้า งหุ้นส่วน (เก็บภาษีจากเงินได้
หน่วยเดียวกันจากกิจการและจากผู้เป็นหุ้นส่วนในเงินแบ่งปันผลกาไร)272
แม้ว่าการรับกฎหมายบริษัทร่วมทุนมาใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับกิจการขนาดใหญ่ก็
ตาม แต่ปรากฏว่าวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็น SMEs และโดยที่การดาเนินกิจการในรูปของห้างหุ้นส่วน
สามัญและห้างหุ้นส่วนจากัดไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบวิสาหกิจ ผู้ประกอบการจึงนิยมตั้ง
บริษัทร่วมทุนยิ่งกว่าห้างหุ้นส่วน ดังนั้น จึงทาให้เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการใช้บริษัทร่วมทุนใช้
กับวิสาหกิจขนาดใหญ่จึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รัฐบาลจึงหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทด้วยวิธี นาเอาระบบบริษัทความรับผิดจากัดตามรูปแบบของเยอรมนีและอังกฤษมาใช้ปฏิบัติ
โดยตรากฎหมายบริษัทจากัดในปี ค.ศ. 1938 ให้มีผลใช้บงคับในปี ค.ศ. 1940 เมื่อนากฎหมายบริษัท
จากัดความรับผิดมาใช้ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แต่เป็นเพียงเข้ามาแทนที่ห้างหุ้นส่วนสามัญและ
ห้างหุ้นส่วนจากัดเท่านั้น ไม่สามารถเข้าแทนที่ บริษัทร่วมทุนได้ ขณะที่ปรากฏการณ์ในการก่อตั้ง
ธุรกิจในรูปของบริษัทเอกชนของผู้ประกอบการในเยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษแตกต่างออกไปจาก
ญี่ปุ่น เพราะในประเทศดังกล่าวมี บริษัทเอกชนจากัดความรับผิด (PLLCs) มีสัดส่วนมากกว่าบริษัท
ร่วมทุนซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่273
4.1.3.3 รูปแบบของบริษัทเอกชนจากัดในทางกฎหมาย
รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นในทางกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปใสแต่ละห้วง
เวลาในแต่ละยุค ดังนี้
1) รู ปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ของญี่ปุ่นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.
1896 ถึง ค.ศ. 1938 ในช่วงเวลานี้ ได้เกิดข้อถกเถียงทางวิชาการในญี่ปุ่นอย่างกว้างขวางว่าการใช้
กฎหมายบริษัทร่ว มทุน (KK) กับบริษัททุก ขนาดมีความเหมาะสมหรือไม่ ญี่ปุ่นควรมีกฎหมาย
บริษัทเอกชนแยกจากบริษัทร่วมทุน (KK) หรือไม่ และการปฏิรูปกฎหมายบริษัทควรเดินตามรูปแบบ
ของกฎหมายบริษัทของระบบซีวิลลอว์หรือคอมมอนลอว์ เหตุผลที่เกิดข้อถกเถียงดังกล่าวขึ้นดังกล่าว
เพราะขณะนั้น ญี่ปุ่นมีกฎหมายบริษัทฉบับเดียว คือ ประมวลกฎหมายพาณิชย์ โดยบัญญัติรูปแบบ
องค์กรธุรกิจไว้สาม ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนไม่จากัด ห้างหุ้ นส่วนจากัดและ
บริษัทร่วมทุน โดยมุ่งหมายให้ห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจสาหรับส่งเสริมวิสาหกิจ SMEs
และให้ ก ฎหมายบริ ษั ท ร่ ว มทุ น เป็ น รู ป แบบองค์ ก รธุ ร กิ จ ส าหรั บ ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยเจ็ดคนขึ้นไป และต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า
30,000 เยน แต่ในทางปฏิบัติญี่ปุ่นใช้กฎหมายบริษัทร่วมทุนกับทั้งบริษัท มหาชนและบริษัทเอกชน
จึงเท่ากับว่ากฎหมายบริษัทร่วมทุนเป็นทั้งกฎหมายบริษัทเปิดและบริษัทปิด อยู่ในตัวเอง ซึ่งก็ปรากฏ
ว่าผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นก่อตั้งบริษัทเอกชนในรูปของบริษัทร่วมทุนอย่างแพร่หลาย ปรากฏการณ์นี้
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ให้ความนิยมและเชื่อถือระบบกฎหมายบริษั ทร่วม
ทุนยิ่งกว่าห้างหุ้นส่วน อย่างไรก็ตาม ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนั้ นปรากฏว่ามักมีผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
เพียงคนเดียวหรือสองคน และในทางความเป็นจริงไม่มีการชาระเงินค่าหุ้นขั้นต่าตามที่กฎหมายบังคับ
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ไว้ (Statutory capital) ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย แต่ก็ทาให้บริษัทที่มีโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น การที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทร่วมทุนและ
บริษัทความรับผิดจากัดต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป และบริษัทจากัดความรับผิดต้อง
มีผู้ถือหุ้นสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินห้าสิบคน อีกทั้งกาหนดให้บริษัทร่วมทุนต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า
30,000 เยน และบริษัทจากัดความรับผิดมีทุนจดทะเบียน จานวน 10,000 เยน ไม่สามารถสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการได้ จึงทาให้รูปแบบของกฎหมายกับบริษัทที่ปรากฏในทางความเป็น
จริงไม่สอด คล้องกัน ทาให้เกิดปัญหากฎหมายทั้งในเชิงระบบและโครงสร้าง แสดงว่าการแก้ปัญหา
ผ่านทางนิติบัญญัติที่ส ร้างระบบกฎหมายบริษัทคู่ คือ กฎหมายบริษัทร่วมทุน (ประมวลกฎหมาย
พาณิชย์) ฉบับหนึ่ง กับกฎหมายบริษัทจากัดความรับผิดอีกฉบับหนึ่ง (พระราชบัญญัติบริษัทความรับ
ผิดจากัด) และการแก้ปัญหาทางตุลาการทีก่ ฎหมายกาหนดให้ศาลเข้าไปตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่น ามาลงหุ้ น ในบริ ษัท รวมตลอดถึงการที่ศาลมีคาพิพากษาให้ การกระทาของบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ น
แท้จริงเพียงคนเดียวไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบิดเบือนกฎหมายได้ เพราะยังปรากฏว่ามี
บริษัทเอกชนที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเงินที่แตกต่างจากรูปแบบที่กฎหมายกาหนดเกิดขึ้นอยู่
ตลอดมา ประกอบกับญี่ปุ่นเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจของโลกยุคโลกานุวัตรญี่ปุ่นจึง
จาเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายบริษัทด้วยการใช้ Companies Act 2005 แทนกฎหมายบริษัทที่บัญญัติยอ
ยู่ในประมวลกฎ หมายพาณิชย์ กฎหมายบริษัท ค.ศ. 2005 มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ของญี่ปุ่น274
2) รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในช่วงปี ค.ศ. 2005 กฎหมายบริษัท
ค.ศ. 2005 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ค.ศ. 2006 เป็นต้นมาแบ่งเนื้อหาออกเป็นแปดหมวด (Part) รวม 979
มาตรา คือ หมวด 1 บทบัญญัติทั่วไป หมวด 2 บริษัทหุ้น (Stock Company) หมวด 3 บริษัทไม่มี
หุ้น (Company without Share) หมวด 4 หุ้นกู้ (Bonds) หมวด 5 การแปรสภาพนิติบุคคล,
การควบบริษัท การแตกบริษัท การแลกหุ้น และการโอนหุ้น หมวด 6 หมวด 6 บริษัทต่างประเทศ
หมวด 7 หมวดเบ็ดเตล็ด และหมวด 8 บทกาหนดโทษ
กฎหมายบริ ษั ท ค.ศ. 2005 บั ญ ญั ติ รู ป แบบองค์ ก รธุ ร กิ จ ไว้ สี่ ป ระเภท
คือ ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากัด บริษั ท ร่ว มทุ น และบริ ษั ทจ ากั ดความรับ ผิ ด หมวด 1
บทบัญญัติทั่วไป เป็นบทบัญญัติที่ใช้ร่วมกัน (Common Provisions) ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย ซึ่งกล่าวหลักการและเหตุผลในการตรากฎหมาย นิยามศัพท์ เช่น นิยาม คาว่า นิติบุคคล
ภูมิลาเนา และธุรกรรมของบริษัท ทั้งนี้ ได้นิยาม“บริษัท” ว่า หมายความถึง บริษัทร่วมทุน ห้าง
หุ้นส่วนทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทความรับผิดจากัด (Company means any stock
company, general partnership company, limited partnership Company or Limited
Liability Company) เป็นที่สังเกตว่าญี่ปุ่นใช้คาว่า “Company” กับห้างหุ้นส่วนด้วย น่าจะเป็น
เพราะญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลแนวคิดจากกฎหมายบริษัทสกุลภาคพื้นยุโรปที่ถือว่าการร่วมกันประกอบ
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ธุรกิจถือเป็นการสมาคมธุรกิจ (Business Association)
เหตุ ผ ลที่ ก ฎหมายญี่ ปุ่น เรี ยกองค์ก รธุ ร กิจ ทั้ ง สี่ ป ระเภทว่ า บริ ษั ท น่า จะมุ่ ง
หมายถึงว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่มีสภาพเป็น นิติบุคคล (Corporation) ทั้งนี้ เพราะมาตรา 3 บัญญัติว่า
บริษัทจาต้องเป็นนิติบุคคล (Article 3 “A company shall be a juridical person”) แต่โดยที่
บริษัทร่วมทุนสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนก็ได้ อีกทั้ง ในปัจจุบันญี่ปุ่นไม่มี
การแยกกฎหมายบริษัทเอกชนและกฎหมายบริษัทมหาชนออกเป็นสองฉบับอย่างเยอรมนีหรือไทย
ฉะนั้น กฎหมายบริษัทญี่ปุ่นจึงได้บัญญัตินิยามว่า “บริษัทมหาชน” หมายถึง บริษัทหุ้นที่ตราสารการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (Articles of Incorporation) กาหนดไว้ว่าเป็นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งมีสิทธิ
เสนอขายหุ้ นให้ แก่ประชาชน นอกจากนี้กฎหมายยังได้กาหนดนิยามเกี่ยวกับบริษัทในเรื่องอื่น ๆ
ไว้ เช่น บัญญัตินิยามคาว่า “บริษัทลูก” (Subsidiary) “บริษัทแม่” (Parent Company) เป็นต้น275
นับว่ากฎหมายบริษัทญี่ปุ่นมีรายละเอียดอยู่มากมีเนื้อหารวมกว่าเก้าร้อยมาตรา มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ
กฎหมายบริษัทของอังกฤษที่มีกว่าหนึ่งพันมาตรา แต่จากการศึกษาพบว่ากฎหมายบริษัทของญี่ปุ่นได้
แบ่งบริษัทร่วมทุน (KK) ออกเป็นสองขนาด คือ บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดเล็ก และบริษัทปิด
และบริ ษัทเปิ ด ผู้ เขีย นเข้าใจว่าญี่ปุ่นนาเอาแนวคิดมาจากกฎหมายบริษัทของสหภาพยุโ รปและ
กฎหมายบริษัทอังกฤษ ค .ศ. 2006 ทั้งนี้ การแบ่งขนาดของบริษัทร่วมทุนใช้เกณฑ์ ดังนี้
“บริษัทขนาดใหญ่ ” (Large Companies) หมายถึงบริษัทร่วมทุน (KKs)
ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500 ล้านเยน ขึ้นไป หรือ
(2) มีสินทรัพย์ในงบดุลในรอบบัญชีนั้นตั้งแต่ 2,000 ล้านเยน ขึ้นไป
“บริ ษั ท ขนาดเล็ ก ” หมายถึ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ที่ มิ ใ ช่ บ ริ ษั ท ขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นบริษัทปิดและบริษัทเปิด
ตามกฎหมายบริษัทในปัจจุบันมีการแบ่ง KK ออกเป็นสี่ประเภทตาขนาดและ
ลั ก ษณะของการถื อ หุ้ น คื อ บริ ษั ท เปิ ด ขนาดใหญ่ บริ ษั ท ปิ ด ขนาดใหญ่ บริ ษั ท เปิ ด ขนาดเล็ ก
และบริษัทปิดขนาดเล็ก บริษัทร่วมทุนขนาดใหญ่ทั้งบริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนต้องยื่นงบดุล
แสดงว่าการแบ่งขนาดของบริษัทด้ว ยทุนหรือขนาดของสิ นทรัพ ย์มีวัตถุประสงค์เพื่อการบังคับให้
เปิดเผยสถานะทางการเงิน (Mandatory Financial Disclosure) ในแต่ละปีภาษีและปีการเงินหรือ
รอบบัญชี ญี่ปุ่นน่าจะได้รับแนวคิดนี้มาจากกฎหมายบริษัทสหภาพยุโรป อีกทั้งญี่ปุ่นจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของ OECD เพราะญี่ปุ่นเป็นสมาชิก
บริษัทร่วมทุน (KK) ที่มีข้อจากัดสิทธิการโอนหุ้น (Restrictions on Share
Transfer) มีสภาพเป็นบริษัทปิด จึงมีสภาพเป็นบริษัทเอกชนจากัด สามารถมีกรรมการคนเดียวโดย
ไม่ต้องมีกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย (Statutory Auditor) แต่หาก KKs ที่มีสภาพเป็นบริษัท
เปิ ด ต้ อ งมี ก รรมการอย่ า งน้ อ ยสามคนและต้ อ งมี ก รรมการตรวจสอบตามกฎหมาย (Statute
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Supervisory Committee) อย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้แทน
นิติบุคคล276
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันระบบกฎหมายบริษัทญี่ปุ่นไม่มี
การแยกกฎหมายบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนเป็นสองฉบับอย่างเยอรมนีและไทย แต่บัญญัติ
บริษัทรวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันในรูปของพระราชบัญญัติ (Act) ทาให้กฎหมายบริษัทมีลักษณะ
คล้ า ยกั บ รู ป แบบกฎหมายบริ ษั ท ระบบอั ง กฤษและสหรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ระบบกฎหมายบริ ษั ท เดี่ ย ว
(Single Company Law Model) ขณะที่ระบบกฎหมายบริษัทเยอรมนีและไทยแยกกฎหมายบริษัท
มหาชนและกฎหมายบริษัทเอกชนแยกออกจากกัน ซึ่งเป็นระบบกฎหมายบริษัทสองฉบับหรือสอง
รูปแบบ คือ กฎหมายบริษัทมหาชนและกฎหมายบริษัทเอกชน จึงถู กจัดให้อยู่ในรูปแบบกฎหมาย
บริษัทคู่ (Dual Company Law Model) ผู้วิจัยเข้าใจว่าเหตุผลที่ญี่ปุ่นบัญญัติกฎหมายรวมบริษัทเป็น
ฉบับเดียวเพราะได้รับอิทธิพลจากแนวคิดรูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสกุลกฎหมายบริษัท
แองโกล-อเมริกัน (Anglo-American Company Law Family)
กล่ าวได้ว่าในปั จจุบัน ระบบกฎหมายบริษัท ของญี่ปุ่น มีบริษัทเอกชนสองรูปแบบ
คือ บริษัทเอกชนจากัดที่อยู่ในรูปแบบบริษัทร่วมทุน (KK) และบริษัทเอกชนจากัด (GK) บัญญัติไว้ใน
Companies Act 2005 ถือว่าการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้เป็นการบูรณาการกฎหมายบริษัททั้งสอง
รูปแบบ คือ KK c]t YK เข้าด้วยกัน กฎหมายหมายบริษัทยุคใหม่ของญี่ปุ่นอนุญาตให้บุคคลคนเดียว
จัดตั้ง KK (KK Single Shareholder) แตGK ต้องมีผู้ถือหุ้นสองคน
4.1.3.4 รูปแบบโครงสร้างบริษัท
รูปแบบโครงสร้างของบริษัท KK และ GK
1) บริษัทเอกชนร่วมทุนจากัด บริษัทร่วมทุน (Kabushiki Kaisha: KK)
มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า (Stock Company) แต่เดิมทางการญี่ปุ่นแปล Kabushiki
Kaisha เป็นภาษาอังกฤษว่า “Business Corporation” (บริษัทธุรกิจ) ตามแบบอย่างอเมริกัน แต่ใน
ปัจจุบันแปลว่า “Stock Company” ตามแบบอย่างอังกฤษ อย่างไรก็ตามบริษัทในญี่ปุ่นจานวนมาก
ใช้คาว่า “Corporation” แทนที่จะใช้คาว่า “Company” เช่น Toyota Motor Corporation
เป็นต้น บริษัทร่วมทุนที่มีสภาพเป็นบริษัทเอกชน หรือที่เรียกกันว่าบริษัทร่วมทุนแบบปิด (Close
Companies) มีโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ และการเงินดังนี้
(1) โครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท เอกชนร่ ว มทุ น ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น หลายคนจะ
ประกอบด้ ว ยผู้ ถื อ หุ้ น ตั้ ง แต่ ส องคนขึ้ น ไป ผู้ ถื อ หุ้ น จะเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลก็ ไ ด้
บริษัทเอกชนร่วมทุนจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ได้ แต่บริษัทขนาดใหญ่ก็มิได้กาหนดด้วย
จานวนผู้ถือหุ้น จะกาหนดด้วยทุนจดทะเบียน หรือขนาดของสินทรัพย์ในงบดุลแล้วแต่กรณี ดังนั้น
จานวนผู้ถือหุ้นจึงมิใช่เป็นสาระสาคัญสาหรับการเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม
บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นมักเป็นบริษัทครอบครัว และมักเป็นบริษัทเครือข่าย เพราะมีการถือ
หุ้นไคว่กันไปมา บริษัทร่วมทุนขนาดใหญ่แต่มีผู้ถือหุ้นจานวนน้อย (Large Companies with Small
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Shareholders) มีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นหลายคนขนาดเล็กและขนาดย่อม
(SMCs) ผู้ลงทุนในบริษัทจากัดความรับผิด (GK) ประเภทนี้เรียกว่าสมาชิก (Members) หรือเรียกใน
ภาษาญี่ปุ่นว่า Shain ผู้เป็นสมาชิกแต่ละคนจะลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ แต่จะลงหุ้น
ด้วยเครดิตหรือแรงงานไม่ได้
(2) โครงสร้างการจัดการ บริษัทร่วมทุนหรือ KK ที่มีข้อบังคับบรรจุข้อตกลง
ของผู้ถือหุ้นในการจากัดห้ามการโอนหุ้น (Restrictions on Transferable Share) ถือว่ามีสภาพเป็น
บริษัทเอกชนจากัด กฎหมายอนุญาตให้ มีกรรมการคนเดียวและไม่ต้องมีกรรมการตรวจสอบตาม
กฎหมาย (Statutory Auditor) แต่หาก KKs ที่มีสภาพเป็นบริษัทเปิดต้องมีกรรมการอย่างน้อยสาม
คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง
คนเป็นผู้แทนนิติบุคคล แต่ในระบบกฎหมายบริษัทญี่ปุ่นก่อนวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2015 กาหนดว่า
กรรมการผู้ดาเนินกิจการของบริษัท (Active Directors) มีสถานะทางกฎหมายเป็นผู้แทนของบริษัท
(Representative Director) อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ (Resident) ในญี่ปุ่น กฎหมายบริษัท
ค.ศ. 2005 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็ยังคงหลักการนี้อยู่ ทั้งนี้ หลักการนี้ก็นาไปใช้กับบริษัทจากัด
ความรับผิดจากัดด้วย บทบัญญัติดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่ บริษัทที่จัดตั้งโดยชาวต่างประเทศใน
ญี่ปุ่น และได้ถูกวิจารณ์ว่ากฎหมายนี้เป็นกาแพงสาหรับบริษัทของชาวต่างประเทศที่ไม่มีกรรมการที่มี
ถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น ต่อมากระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น (Ministry of Japan: MOJ) ได้ออกประกาศ
กระทรวงว่ากรรมการบริษัทญี่ปุ่นไม่จาเป็นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น จึงมีผลเท่ากับว่าประกาศนี้ได้
ยกเลิกหลักกรรมการต้องมีถิ่น ที่อยู่ในญี่ปุ่น แต่เป็นที่สั งเกตว่าประกาศนี้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า
นาไปใช้กับบริษัท GK ด้วยหรือไม่ แต่เนื่องจาก GK อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005
ฉะนั้น ประกาศนี้จึงครอบคลุมถึง GK อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างประเทศที่ดาเนินธุรกิจในญี่ปุ่นจะมี
ผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น277 การออกประกาศฉบับนี้ของกระทรวงยุติธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ต้องการให้มีกรรมการผู้มี
อานาจของ KK หรื อ GK ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการของบริษัทที่มีชาว
ต่างประเทศเป็นผู้จัดตั้งมักจะไม่มีกรรมการผู้จัดการที่ มีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น ประกาศฉบับดังกล่าวนี้เป็น
สัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นน่าจะยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้บริษัทต่างประเทศที่ดาเนินธุรกิจในญี่ปุ่น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพราะ Investment Promotion Working Group of the Regulatory
Reform Council ได้มกี ารหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นพิจารณาเมื่อปลายเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015278
(3) โครงสร้างการเงิน บริษัทร่วมทุนหรือ KK ของญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายกับ
บริษัทจากัด (Corporations) ในสหรัฐ ในกรณีที่เป็นบริษัทปิดไม่ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่าแต่ต้อง
ออกหุ้น
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บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุ คคลและผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด บริษัทชนิดนี้
เป็ น ได้ ทั้ ง บริ ษั ท ปิ ด และบริ ษั ท เปิ ด กรณี ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ปิ ด จะมี ข้ อ บั ง คั บ จ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการโอนหุ้ น
เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศในตะวันตก KK นอกจากนี้ยังได้รับยกเว้นจากกฎหมายไม่ต้องมี
คณะกรรมการ (Board of directors) อย่างบริษัทเปิดหรือบริษัทมหาชน KK ส่วนใหญ่เป็นบริษัท
SMEs จากการศึกษาพบว่าบริษัทร่วมทุนเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับความนิยมแพร่หลายที่สุดในญี่ปุ่น
บริษัทร่วมทุนแบ่งออกตามขนาดของทุนของบริษัทและตามมูลค่าสินทรัพย์ในงบดุล
2) บริษัทจากัดความรับผิด (Godo Kaisha: GK) เป็นบริษัทรูปแบบใหม่ที่
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นรูปแบบบริษัทที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากกฎหมาย
บริษัทจากัดความรับผิด (LLC) ที่ใช้ปฏิบัติแพร่หลายอยู่ในสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นรูปแบบบริษัท
ที่ผ สมผสานระหว่างห้ างหุ้ น จ ากัดกับบริษัทจากัดเข้าด้ว ยกันเพื่อส่ งเสริมวิส าหกิจที่มีเอกชนเป็น
เจ้าของ ในระบบกฎหมายบริษัทอเมริกัน LLC (USLLC) เป็นบริษัทที่แยกต่างหากจากบริษัทจากัด
หรื อ บริ ษั ท หุ้ น (Corporations) ผู้ ป ระกอบการได้ รั บ ประโยชน์ จ าก USLLC ในเรื่ อ งความเป็ น
นิติบุคคลแยกต่างหากและผู้ถือมีความรับผิดจากัด แต่ USLLC ไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นหน่วย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT Unit) เพราะรายได้ของบริษัทถือเป็นรายได้ของผู้ถือหุ้นที่ต้องนาไปคานวณ
เสียภาษีห้างหุ้นส่วนหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามลักษณะโครงสร้างของผู้ถือหุ้น คือ หากบริษัทมี
ผู้ถือหุ้นหลายคนต้องเสียภาษีห้างหุ้นส่วน แต่บริษัทจากัดความรับผิดในระบบกฎหมายบริษัทของ
ญี่ปุ่น (Japanese limited liability company: JLLC) ถือเป็นบริษัทจากัดแบบง่ายที่มีโครงสร้าง
ภายในคล้ายห้างหุ้นส่วน (Corporation having a simplified internal structure like that of a
partnership) ซึ่งผู้ลงทุน (Investors) มีความรับผิดจากัด JLLC แม้ JLLC จะถือว่าเป็นรูปแบบของ
บริ ษัทหุ้ น (KK) ประเภทหนึ่ งก็น าม แต่ทว่า โครงสร้างการควงคุ มการจัดการมีความยืดหยุ่นกว่ า
นอกจากนี้ต้นทุนในการบริหารภายในทั้งในด้านการจัดการ การเงินและบัญชีต่ากว่าและมีกฎเกณฑ์ที่
ไม่ยุ่งยากอย่าง KK Lance J. Miller ที่ปรึกษากฎหมายของ DLAPIPER สาขาโตเกียวกล่าวไว้ในคู่มือ
การทาธุรกิจในญี่ปุ่นว่า บริษัทของชาวอเมริกันในญี่ปุ่นก็นิยมตั้ง JLLC เพื่อเป็นบริษัทในเครือหรือ
บริษัทลูกของบริษัทแม่ในสหรัฐ เพราะผู้ถือหุ้น (Member) เป็นผู้ลงทุนใน JLLC เป็นนิติบุคคลก็ได้279
บริษัทจากัดความรับผิดในระบบกฎหมายญี่ปุ่น (JLLC) ประกอบด้วยผู้เป็น
สมาชิกหรือผู้ลงทุนสองคนขึ้นไป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก LLC ของสหรัฐ (USLLC) วิธีการจัดการ
บริษัทความรับผิดจากัด (LLC) จะจัดการโดยผู้จัดการ (Mangers) ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Shikko Shain
จะเลือกจากผู้เป็นสมาชิกหรือเป็นบุคคลภายนอก ก็ได้ ผู้จัดการของบริษัทประเภทนี้จะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือบริษัทก็ได้ ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นบริษัท บริษัทผู้จัดการก็จะต้องตั้งให้บุคคลธรรมดาเพื่อ
กระทาหน้าที่ผู้จัดการ หน้าที่และความรับผิดของผู้จัดการของบริษัทจากัดความรับผิดคล้ายกับความ
รับผิดของกรรมการในบริษัทร่วมทุน
การนาแนวคิดวิธีจัดการห้างหุ้นส่วนมาใช้กับ LLC ระบบกฎหมายบริษัทญี่ปุ่น
มีแนวคิดอยู่บนสมมุติฐานว่าผู้ประกอบการในรูป LLC มีความต้องการที่จะประกอบกิจการในรูปของ
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LLC เพราะเหตุผลที่ต้องการจะหลีกหนีระบบการจัดการแบบบังคับและความเป็นทางการของบริษัท
ร่ ว มทุน แนวคิดนี้ ไ ด้ป รากฏอยู่ ในคาแถลงของรัฐ มนตรี ยุติธ รรมญี่ปุ่น ถึงเหตุผ ลที่ นาระบบ LLC
มาใช้ ว่ า กระทรวงมี เ จตนาที่จ ะน าเอาแนวคิ ด วิธี ก ารจั ดการห้ า งหุ้ น ส่ ว นมาใช้ กั บ วิ ธีจั ด การ LLC
คื อ แนวคิ ด ที่ ใ ห้ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นทุ ก คนมี อ านาจจั ด กิ จ การของบริ ษั ท แนวคิ ด นี้ ท าให้ LLC
ไม่มีความสามารถที่จะทาการในนามของตนเองอย่างบริษัทร่วมทุน แต่กระทาการผ่านผู้เป็นสมาชิก
ประการที่สองผู้จัดการ (Executive member) ของ LLC จะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเป็นส่วนตัว
หากกระทาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและกระทาผิดหน้าที่ของผู้จัดการ280 แม้ JLLC ได้รับอิทธิพล
จาก USLLC ก็ตาม แต่ JLLC แตกต่างจาก USLLC หลายประการที่สาคัญ คือ ประการแรก LLC ใน
ระบบกฎหมาย JLLC) มีความสามารถที่ไม่สมบูรณ์จะทาการในนามของตนเอง แต่จะต้องกระทาการ
ผ่านผู้เป็นสมาของบริษัทคล้ายกับห้างหุ้นส่วนจากัด กล่าวคือ ผู้ที่มีอานาจและหน้าที่จัดกิจการงาน
ของบริษัทต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททาให้ความสามารถของผู้เป็นสมาชิกหรือผู้ถือหุ้นมีความรับผิดไม
สมบูรณ์ (Imperfect Limited Liability) เพราะกฎหมาย JLLC บัญญัติว่าผู้เป็สมาชิกซึ่งรับผิดชอบ
จัดกิจการงานของบริษัทต้องรับผิดต่อบุคคลนอกร่วมกับบริษัทในความเสียหายที่ตนกระทาโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกที่มีห น้าที่จัดการงานของบริษัทจะต้องร่วมกันรับผิดต่อ
บุ คคลภายนอกในความเสี ย หายที่ต นกระทาไปเพื่อการจัดกิจการงานของบริษัท ขณะที่ USLLC
มีความสามารถเป็นของตนเองโดยสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับ Corporations ประการที่สอง LLC อยู่
ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) แต่ USLLC อยู่ภายใต้บังคับเสียภาษีผู้ถือหุ้น (PTE)
อาจเป็นเพราะข้อด้อยทั้งสองประการดังกล่าวจึงเป็นผลให้ LLC ในญี่ปุ่นไม่ได้รับความนิยมแพร่หลาย
เท่ากับสหรัฐ
4.1.4 รูปแบบบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวของญี่ปุ่น
ตามกฎหมายเก่าบริษัทร่วมทุนและบริษัทจากัดความรับผิด ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคน
ดังนั้น บุคคลคนเดียวจึงไม่สามารถตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ แต่ในกรณีที่บริษัทมีจานวนผู้ถือหุ้น
ลดเหลือเพียงคนเดียวและผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หุ้นทั้งหมดไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ต้องทาอย่างไร แต่ศาลฎีกาของญี่ปุ่นตัดสินเมื่อปี ค.ศ. 1971 ว่าบริษัทที่
มีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือบริษัทคนเดียว (One Man Company) การกระทาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกิจการ
ของบริ ษั ท ไม่ มี ผ ลในทางกฎหมาย แสดงว่ า ศาลญี่ ปุ่ นไม่ ย อมรั บ หลั ก การบริ ษัท ผู้ ถื อหุ้ น คนเดี ย ว
กฎหมายปี ค.ศ. 2005 ที่ใช้บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันบริษัทร่วมทุนและบริษัทจากัดความรับผิดสามารถมี
ผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เกิดจากกฎหมายย่อมทาให้ระบบกฎหมายญี่ปุ่นมีบริษัทผู้ถือหุ้น
คนเดียวอย่างที่ใช้ปฏิบัติในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกและจีน
จากการศึกษาไม่พบว่ากฎหมายบริษัทได้บัญญัติเกี่ยวกับบริษัทผู้ถื อหุ้นคนเดียวแยกต่างหาก
จากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน จึงไม่ทราบว่าจะนาบทบัญญัติของบริษัทผู้ถือหุ้นหลายคนไปใช้กับ
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวได้อย่างไร และกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลายคนแต่ต่อมาจานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือ
280
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เพีย งคนเดียวจะต้องดาเนิ น การอย่างไร ผู้ ถือหุ้น คนเดียวจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับกับบริษัทได้ห รือไม่
ผู้เขียนศึกษาพบจากความเห็นของนักกฎหมายว่าแม้ว่าบริษัทร่วมทุนสามารถดาเนินกิจการโดยไม่ต้อง
มีกรรมการ แต่มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดาเนินกิจการเพียงคนเดียว ซึ่งเรียกว่าบริษัทที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นคน
เดียว (One-Man Structure) ก็ตาม แต่ในทัศนะของพ่อค้าชาวญี่ปุ่นมีว่าถ้าประกอบกิจการในรูปของ
บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ต้อ งมีผู้ ร่ ว มทุ น สองคนขึ้ นไปและต้อ งมีลู ก ค้า จึ ง จะท าให้ การค้า เข้ม แข็ง (Robust)
ดังนั้นในอดีตบริษัทร่วมทุนที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวจึงไม่เป็นที่นิยมและไม่ได้รับความเชื่อถือ281
บริษัทร่วมทุนกับบริษัทความรับผิดมีลักษณะของโครงสร้างและการเสียภาษีแตกแตกต่างกัน
ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบข้างใต้นี้
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบลักษณะบริษัทร่วมทุนกับบริษัทความรับผิดจากัด
บริษัทเอกชน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทร่วมทุน
(KK)

ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

บริษัทความรับผิด
จากัด (GK)

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

281

โครงสร้างการ
จัดการ

โครงสร้างการเงิน
(การเปิดเผยข้อมูล
การเงิน)
1. จัดการโดย
บริษัทร่วมทุนที่มี
กรรมการอย่างน้อย ขนาดของทุน
1 คน
ดังต่อไปนี้ต้องยื่นงบ
2. ประชุมผู้ถือหุ้น ดุล
อย่างน้อยปีละ 1
1. มีทุนจดทะเบียน
ครั้ง
500 ล้านเยน ขึ้นไป
หรือ
2. มีสินทรัพย์ในงบ
ดุลของปีภาษีตั้งแต่
2,000 ล้านเยนขึ้น
ไป282
1. สมาชิ ก ร่ ว มกั น ไม่บังคับ
จั ด ก า ร เ ว้ น แ ต่ มี
สัญญากาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น
2. ไม่มีการประชุมผู้
ถือหุ้น

การภาษีเงินได้
นิติบุคคล
4

4
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4.1.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่น
จากที่ได้ศึกษาข้างต้นสามารถแบ่งการใช้ปฏิบัติกฎหมายบริษัทออกเป็นสามช่วง คือ ช่วงแรก
ระหว่างช่ว งระหว่าง ค.ศ. 1896 ถึง ค.ศ. 1938 ช่วงที่สอง ระหว่าง ค.ศ. 1939 ถึง ค.ศ. 2004
และช่วงที่สาม ระหว่าง ค.ศ. 2005 ถึงปัจจุบัน
4.1.5.1 การปฏิรูปกฎหมายกับสถิติอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนบริษัท
การปฏิรูปกฎหมายกับสถิติอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนบริษัทเอกชนจากัดในญี่ปุ่น
เป็นอย่างไร แยกพิจารณาดังนี้
1) การปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท ที่ มี ต่ อ เศรษฐกิ จ ยุ ค ก่ อ นปฏิ รู ป กฎหมาย
ค.ศ. 2005 จากข้อมูล ที่ได้ศึกษาข้างต้น พบว่าการปฏิรูปกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่นในช่ว งระหว่าง
ค.ศ. 1896 ถึง ค.ศ. 1950 เป็นต้นมามีปรัชญาเพื่อสร้างชาติให้เป็นอุตสาหกรรม หลังจากที่ญี่ ปุ่น
ปฏิรูปกฎหมายบริษัทในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1896 ถึง ค.ศ. 2004 บ่งชี้ให้เห็นว่ากฎหมายบริษัทสามารถ
เป็ นเครื่ องมือพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพราะทาให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าของโลกมากว่าห้าทศวรรษ ถือว่าเป็นช่วงแรกที่ญี่ปุ่นได้นาเอาระบบกฎหมาย
บริ ษัทมาใช้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการนาเอาระบบกฎหมายบริ ษัทร่ว มหุ้ น จากเยอรมนีมาใช้ด้ว ยมี
วัต ถุป ระสงค์ที่ จ ะพัฒ นาให้ ญี่ ปุ่ น เป็ นประเทศอุ ต สาหกรรมบนพื้ นฐานของปรั ช ญาในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ แบบลู กโซ่ คือ การสร้ างให้ ประชาชาติมีความมั่งคั่ งต้องสร้างให้ประเทศมีความร่ารวย
การสร้างประเทศให้ประเทศร่ารวย ต้องสร้างให้พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมรุ่งเรือง และการสร้าง
ให้พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมรุ่งเรืองต้องสร้างระบบกฎหมายบริษัทร่วมทุน เนื่องจากเยอรมนีเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมหนักในยุโรปในยุคดังกล่าวประกอบกับญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของเยอรมนีมาใช้ก่อนหน้านี้แล้ว ญี่ปุ่นจึงได้สร้างระบบกฎหมายบริษัทตามรูปแบบกฎหมาย
บริษัทแบบเยอรมนี
2) การปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท กั บ เศรษฐกิ จ ยุ ค ก่ อ นปฏิ รู ป กฎหมาย
ค.ศ. 2005 จากการศึกษาพบว่า การปฏิรูปกฎหมายบริษัทในครั้งหลังสุด เมื่อปี ค.ศ. 2005 ญี่ปุ่นได้
กาหนดปรัชญาเพื่อสร้างชาติให้ขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจทุนมนุษย์ที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินทรัพย์
ไม่มีรูปร่างหรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ บริษัท SMCs จะมีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีด้านทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน และวิชาชีพที่อาศัย
ความชานาญเฉพาะ ฉะนั้น การปฏิรูปกฎหมายบริษัทด้วยการปรับโครงสร้างบริษัทร่วมทุนและการรับ
เอาระบบบริษัทความรับผิดจากัด (LLC) มาใช้ปฏิบัติจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดในสหรัฐและยุโรป
องค์กรธุรกิจในรูปแบบบริษัทลูกผสม LLC (Hybrid Entity) เป็นทางเลือกลาดับแรกสาหรับ (1)
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (Professional Services) (2) การเริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนมนุษย์ (Start-up
based on human capital) (3) กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ด้วยลักษณะเฉพาะของ LLC ใน
ด้านความสามารถการคุ้มครองและโครงสร้างการจัดการที่ยื่นหยุ่นจะสร้างการแข่งขัน ให้แก่ทรัพยากร
มนุษย์ด้วยการเป็นองค์กรที่ดึงดูดและพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจในญี่ปุ่นให้ก้าวหน้า 283 งานวิชาชีพ
เช่น นักกฎหมาย นักบัญชี ที่ปรึกษาการจัดการและผู้จัดการกองทอนจะไว้ต่อการให้การคุ้มครอง
283
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ความรับผิดและการได้รับทุนคืน ภายใต้กฎหมายในปัจจุบัน งานวิชาชีพจะได้รับความคุ้มครองความ
รับผิดด้วยการก่อตั้งและดาเนินธุรกิจในรูปของบริษัทร่วมทุน (KK) เพราะการประกอบกิจการในรูป
ของห้ างหุ้น ส่วนจะมี ความเสี่ ยงในความรับผิ ดสูง แต่ ก็ปรากฏว่าผู้ประกอบวิชาชีพในรูปของห้าง
หุ้นส่วนมีอยู่จานวนมาก ทั้งนี้เพราะการได้รับส่วนแบ่งกาไรขึ้นอยู่กับความสามารถในทักษะในทาง
วิชาชีพหรือทักษะทุนมนุ ษย์ (Human contribution) เนื่องจากห้ างหุ้นส่วนสามารถลงหุ้ นด้ว ย
แรงงาน คือ ทักษะทางทางวิชาชีพได้ ขณะที่บริษัทไม่สามารถทาได้284
เหตุผลที่ผู้ประกอบวิชาชีพเลือกเริ่มต้นธุรกิจด้วยการก่อตั้งบริษัทร่วมทุน
เพราะเป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถคุ้มครองความรับผิดและมีเครดิต ดังนั้น จึงไม่แปลกใจว่าทาไมบริษัท
ที่ให้บริการทางวิชาชีพส่วนใหญ่เป็นบริษัทร่วมทุน อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจัดการของบริษัทร่ว ม
ทุนแข็งกระด้างเกินไปสาหรับการการเริ่มต้นด้วยจานวนผู้ลงทุนเพียงสองสามคน และบางครั้งเพิ่ม
ต้นทุนการจัดการและลดการตัดสินใจที่รวดเร็ว นอกจากนี้การประกอบกิจการในรูปบริษัทร่วมทุนจะ
มีภาระภาษีซ้อน ดังนั้น รูปแบบของบริษัทความรับผิดจากัดจึงเป็นทางเลือกที่จะเข้ามาทดแทนบริษัท
ร่วมทุน ทั้งนี้ เพราะรูปแบบของภาษีเงินได้เจ้าของกิจการ (PTE) ทาให้สมาชิกผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมลงทุน
(Founder and Business Angels) มารถได้รับประโยชน์จากผลขาดทุนในระยะเริ่มต้นของ LLC
มาหักในการคานวณภาษีเงินได้ และสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการหลี กหนีภาษีซ้อนในกรณีที่ LLC
มีผลกาไร ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผู้ถือหุ้น LLC ได้รับประโยชน์นอกเหนือไปจากความรับผิดจากัด
และโครงสร้างการจัดการที่ยืดหยุ่น สาหรับเครดิตในการดาเนินธุรกิจก็ไม่ต่างไปจากบริษัทร่วมทุน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ LLC ในสหรัฐได้รับความนิยมของผู้ประกอบการรายบุคคลแม้กระทั่ง
บริษัท (Corporations) นิยมประกอบกิจการผ่านบริษัท LLCs ในรูปแบบการค้าปกติ (Regular
Business) และกิจการร่วมค้า (Joint Venture: JV) ตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมามีอัตราการ
จดทะเบียน LLCs เพิ่มขึ้น ในปี ค.ศ. 2000 มีอัตราเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 12 จานวนครึ่งหนึ่งประกอบ
กิจการให้บริการธุรกิจการเงิน นอกจากนั้นเป็นการให้บริการทางพาณิชย์อื่น ๆ รวมถึงอุตสาหกรรม
คาดว่าผู้ประกอบการในญี่ปุ่นจะให้ความนิยม LLCs ทานองเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐ285
การก่อตั้งธุรกิจในรูปของ LLC ที่เกิดจากบริษัทหลายบริษัทร่วมกันประกอบ
วิสาหกิจสาขาใหม่ (New Business Areas) จะช่วยให้การตัดสินใจทาได้รวดเร็วและกลไกการจัดสรร
กาไรระหว่างสมาชิกจะมีประสิทธิภาพ ด้วยกลไกดังกล่าวจะเพิ่มแรงจูงใจในการประกอบวิสาหกิจร่วม
ค้า ภายใต้กฎหมายในปัจจุบัน (ประมวลกฎหมายพาณิชย์) บริษัทร่วมทุนเป็นเพียงทางเลือกเดียวและ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประเภทนี้บางครั้งก็ขวางกั้นการตัดสินใจที่รวดเร็วและการจัดสรรกาไร
ความจริง หลายบริษัททาสัญญาพิเศษระหว่างผู้ร่วมค้าด้วยตกลงกันเกี่ยวกับการทาข้อตกลงในการ
สร้างกฎเกณฑ์ (Rule) ในการตัดสินใจพิเศษและการจัดสรรกาไร แต่ก็เป็นกติกาเฉพาะกรณีไม่มีความ
แน่นอน (Unstable) แต่ด้วยโครงสร้างการจัดการที่ยืดหยุ่นของ LLC จะช่วยให้การตัดสินใจและ
ประสิทธิภาพการจัดสรรกาไรในกิจการร่วมค้า เช่นกัน รูปแบบของภาษีเงินได้ผู้ประกอบการ (PTE)
ผู้ลงทุนใน LLC (LLC’s Equity Holders) จะได้รับประโยชน์จากการไม่ต้องเสียภาษีซ้อน (Double
284
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Taxation) ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ ล งทุ น มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ฉะนั้ น หากพิ จ ารณาจากสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ
ที่ผู้ประกอบการจะพึงได้รับจากการดาเนินวิสาหกิจในรูป LLC ก็เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลจัดตั้ง LLC เพิ่มมากขึ้น286 หลังจากที่ประกาศใช้ Companies Act 2005 เป็น
ต้นมาการจดทะเบียนนิติบุคคลที่สมาชิกมีความรับผิดจากัดมีทั้งอัตราเพิ่มขึ้นและลดลงดังที่แสดงใน
สถิติข้างใต้นี้
ตารางที่ 4.3 สถิตนิ ิติบุคคลที่สมาชิกมีความรับผิดจากัด
นิติ 1999 2000 2001 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
บุคคล
KK 1212503 1191680 1235720 1171114 1310520 1210010 1215015 1369953 1250514 1055543 992293 931967
YK 386486 413519 420629 431879 449401 470455 475298 452389 374410 331056 293880 270191
GK
- 4066 9557 10785 13667 15772
366 1781 1725 1715 1650 1540
LLP
2280587

รวม

1636206

13799099

1301490

2520960

แหล่งที่มา: กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น อ้างใน Francisco Reyes and EriK P.M. Vermeulen287
(อักษรย่อในตาราง มีความหมาย ดังนี้ KK คือ บริษัทร่วมทุน YK: คือ บริษัทจากัดความ
รับผิดตามกฎหมายเก่า LLC คือ บริษัทจากัดความรับผิดตามกฎหมายใหม่ LLP คือ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด)
จากสถิติในตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นแนวโน้มการจดทะเบียนนิติบุคคลแต่
ละประเภท คือ การจดทะเบียนบริษัทร่วมทุน (KK) เพิ่มขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2006 และ 2007 แต่ในปี
ค.ศ. 2008 ถึง 2010 มีอัตราลดลงเล็กน้อย การจดทะเบียนบริษัทความรับผิดจากัด (YK) รูปแบบเก่า
ที่ยังมีการผ่อนผันให้จดทะเบียนได้อยู่ ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2006 ถึง ค.ศ. 2010 มีอัตราลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ค.ศ. 2005 แต่สถิติแสดงให้เห็นว่าบริษัทชนิดนี้ยังคงไดรับความนิยมจากผู้ประกอบการอยู่
บริษัทจากัดความรับผิด (LLC) ซึ่งเป็นบริษัทรูปแบบใหม่ สถิติตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึง ค.ศ. 2010
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Francisco Reyes and EriK P.M. Vermeulen, Company Law, Lawyers and
Innovation: Common Law versus Civil Law, Social Science Research Network
(August 2011): 23. Retrieved October 1, 2015 from http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm? abstract_id=1907894
287

169
มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ เป็น ที่สังเกตว่าการจดทะเบี ยนห้างหุ้นส่วนจากัด ระหว่างปี ค.ศ. 2005
ถึง ค.ศ. 2010 มีแนวโน้มในการจดทะเบียนลดลง
องค์การความร่วมมือสาหรับเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-Operation and Development: OECD) ได้เผยแพร่รายงานผลการสารวจวิสาหกิจ
ของประเทศสมาชิกเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 ระบุว่า SMEs ของญี่ปุ่นร้อยละ 99.7 เป็นบริษัท
เอกชน มีสัดส่วนในการจ้างงานร้อยละ 74 และมีมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจร้อยละ 50 และเป็นองค์กร
ธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ปรากกว่าประสิทธิภาพการผลิต
ยังต่า (Low Productivity) กาไรยังไม่เข้มแข็ง (Weak Profitability) และต้นทุนทางการเงินยังสูง
(High Leverage) เมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมหลัก (Major Industrial Countries) แต่ข้อมูล
ตั้งแต่ ค.ศ. 2008 เป็นต้นมาระบุว่าระดับการล้มละลายของบริษัท SMEs ลดลงเมื่อเทียบกับยุโรป
ในช่วงวิกฤตการเงิน288
4.1.5.1 การขยายตัวของบริษัทกับการยกระดับเป็นประเทศอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจพัฒนา
ข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาข้ า งต้ น พบว่ า การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของญี่ ปุ่ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประเทศ
อุตสาหกรรม (Industrialization) และยกระดับจากประเทศกาลั บ พัฒ นาเป็นประเทศเศรษฐกิ จ
พัฒนาได้เริ่มขึ้นในยุค Meiji โดยได้รับอิทธิพลแนวคิดจากประเทศอุตสาหกรรมหลักตะวันตกที่ ใช้
กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนาและดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น ได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัท
ครั้งใหญ่โดยนาเอาระบบบริษัทร่วมทุนมาใช้เป็นพาหนะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงปลายศตวรรษที่สิบ
เก้าต่อเนื่องต้นศตวรรษที่ยี่สิบ ในขณะนั้นญี่ปุ่นยัง เป็นประเทศกาลังพัฒนา (Developing Country)
ในที่สุ ดทาให้ ญี่ปุ่ น เป็ น ประเทศกาลั งพัฒ นาชาติ แรกที่ส ามารถยกระดับการพัฒ นาเศรษฐกิจเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ตอนปลายของต้น
ศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมาญี่ปุ่นได้ส่งเสริมให้ SMEs ในรูปของบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
ทาให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็ง ญี่ปุ่นในยุค Meiji ส่งออกสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบไปยังยุโรป
และสหรัฐ แล้วนาสินค้าสาเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบนั้นเข้ามาเพื่อสร้างความทันสมัยให้ประเทศและ
เพื่อดูดซับเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก กิจกรรมดังกล่าวล้วนแต่ทาผ่านบริษทั ทั้งสิ้น ต่อมาญี่ปุ่นได้
พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมแล้วส่งออกแล้วหาแหล่งวัตถุดิบในราคาต่าจากประเทศด้อยพัฒนาหรือ
กาลังพัฒนา เช่น นาเข้าฝ้ายจากอินเดียเพื่อป้อนอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น กล่าวได้ว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีบริษัทเป็นฐาน (Company Based Economic Development)289 การพัฒนา
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยใช้กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือด้วยมีความมุ่งหมาย 3 ประการ ประการแรก
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนาวิสาหกิจทุกระดับ ประการที่สองเพื่อสร้างให้บริษัทมีความ
288

Organization for Economic Co-operation and Development, OECD
Economic Surveys, Japan (Paris : Organization for Economic Co-operation and
Development, 2015) pp. 22-23.
289
Kenichi Ohno, The Economic Development of Japan (Tokyo: Yohikaku,
2005), pp. 71-143.

170
เติบโตอย่างยั่งยืน ประการที่สามเพื่อสร้างความมั่นคงในการจ้างงาน (Job Security) ญี่ปุ่นถือว่าเป็น
ชาติที่มีความมั่นคงในการจ้างงานสูงที่สุดถึงร้อยละ 97 ขณะที่เยอรมนีอยู่ในระดับร้อยละ 59 ฝรั่งเศส
ร้อยละ 60 อังกฤษและสหรัฐร้อยละ 11 เหตุผลที่บริษัทญี่ปุ่น เยอรมนี และฝรั่งเศสมีความมั่นคงใน
การจ้างงานสูงกว่าอังกฤษและสหรัฐเป็นเพราะว่าแนวคิดของระบบกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่น เยอรมนี
และฝรั่งเศสมุ่งคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทขนาดใหญ่ ทาให้ลูกจ้างมีอานาจในการ
ควบคุ มการดาเนิ น ธุ ร กิจ ของบริ ษัท (Employee-Rulers) ทาให้ การเลิ ก จ้างทาได้ยากขึ้น ขณะที่
แนวคิดของสกุลกฎหมายบริษัท Anglo-American มุ่งคุ้มครองผู้ถือหุ้นยิ่งกว่าการจ้างงานทาให้ผู้ถือ
หุ้นเป็นผู้ควบคุมการขับเคลื่อนกิจกรรมของบริษัท (Shareholder-Rulers) ลูกจ้างไม่มีสิทธิเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการควบคุมการจัดการบริษัท ทาให้นโยบายการจ้างงานเป็นไปตามที่ฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกาหนด290
รูปแบบบริษัทญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากรูปแบบบริษัทของประเทศต้นแบบ ปรากฏ
ตามที่แสดงไว้ในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบรูปแบบองค์กรธุรกิจหลักระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก
ประเทศ
ญี่ปุ่น
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
สหรัฐ

บริษัทร่วมทุนจากัด
KK
AG
SA, SAS
Public Company Limited
Corporations

บริษัทเอกชนจากัด
GK
GmbH, UG
SARL
Private Company Limited
C Corporations,
S Corporation,
LLC

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งหมายจะให้ KK เป็นบริษัทธุรกิจคล้ายกับ
Corporations ในระบบกฎหมายบริษัทสหรัฐ แต่ต้องการใช้ GK เป็นบริษัทผู้ประกอบการทานอง
เดียวกับ LLC ของสหรัฐ ฉะนั้น จึงทาให้กฎหมายบริษัทร่วมทุนของระบบกฎหมายบริษัทญี่ปุ่นมี
ลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบริษัทของสหรัฐมากกว่าเยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ อย่างไรก็ตามญี่ปุ่น
ยังคงถือว่า LLC เป็นบริษัทนิติบุคคลจึงตกอยู่ภายใต้กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกับ UG
ของเยอรมนี และ SARL ของฝรั่งเศส ขณะที่ LLC ในระบบกฎหมายบริษัทสหรัฐบริษัทไม่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลกาไรของบริษัทจะโอนไปเป็นรายได้ของผู้เป็นสมาชิก แล้วนาไปคานวณเสีย
ภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใต้ระบบภาษาเชิงเดี่ยว ในรูปของภาษีที่เก็บ
จากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกของบริษัท (PTE)
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กล่าวโดยสรุปได้ว่าระหว่าง ค.ศ. 1896 ถึง ค.ศ. 2004 ญี่ปุ่นมีกฎหมายบริษัทใช้บังคับ
สองฉบับ คือ ประมวลกฎหมายพาณิชย์ บัญญัติองค์กรธุรกิจไว้สามประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทร่วมทุน พระราชบัญญัติความรับผิดจากัด ค.ศ. 1938 (The Limited
Liability Companies Act) นโยบายแห่งรัฐในการนาเอากฎหมายบริษัททั้งสองฉบับมาใช้เพื่อสร้าง
ให้ประเทศเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ประมวลกฎหมายพาณิชย์ได้รับอิทธิพลจากระบบ
กฎหมายองค์กรธุรกิจของบริษัทของเยอรมนี สาหรับกฎหมายบริษัทความรับผิดจากัดได้รับอิทธิของ
กฎหมายบริษัทเอกชนของเยอรมนีและอังกฤษผสมกัน ญี่ปุ่นได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทครั้งใหญ่ด้วยการ
ตราพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 (The Companies Act 2005) มาใช้บังคับแทนประมวล
กฎหมายพาณิชย์และพระราชบัญญัติความรับผิดจากัด ค.ศ. 1938 ในการปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้ได้
ยกเลิ กระบบทุน จดทะเบี ย นขั้น ต่า มีการแยกหลั กเกณฑ์บริ ษัท ร่ว มทุนขนาดใหญ่และขนาดเล็ ก
บริษัทร่วมทุนสามารถมีข้อจากัดในการโอนหุ้นได้ สาหรับบริษัทจากัดความรับผิดซึ่งเป็นบริษัทลูกผสม
ได้รับอิทธิพลมาจากบริษัทความรับผิดที่ใช้แพร่หลายในสหรัฐ ทั้งนี้ การปฏิรูปกฎหมายมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นสมัยใหม่ที่ ขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างให้
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน และบริการทางวิชาชีพ

4.2 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน (“จีน”) ได้เริ่มนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ มาตั้งตั้งช่วง ค.ศ. 1978
เป็นต้นมาเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากรูปแบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็น
ระบบเศรษฐกิจการตลาด (Economic Market) ที่ใช้ราคาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้
จี น จึ งต้ องน าระบบกฎหมายบริ ษัท ของประเทศเสรี นิย มมาใช้เ ป็น เครื่อ งมื อขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
หลังจากที่ตรากฎหมายบริษัทมาใช้ทาให้บริษัทในจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของจีนทาให้จีนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ถือได้ว่าจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้
กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า นอกจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ จีนมิเพียงเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเอเชียแต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมระดับโลก
ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายบริษัทของจีนในเรื่องดังนี้
4.2.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน
4.2.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน
4.2.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของจีน
4.2.4 รูปแบบบริษัทที่มผี ู้ถือหุ้นคนเดียวของจีน
4.2.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของจีน
4.2.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน
ในหัวข้อนี้จะศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายจีนในประเด็นดังต่อไปนี้
4.2.1.1 วิวัฒนาการของระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน
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จีนสถาปนากฎหมายบริษัทมาตั้งแต่ปี 1904 ในยุคปฏิรูปเศรษฐกิจสมัยราชวงศ์ชิง
แต่เมื่อจีนเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นสังคมนิยมและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชน
จีน กฎหมายบริษัทฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไป จนกระทั่งเมื่อจีนปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจ
สังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจการตลาด (Economic market) จึงได้สถาปนาระบบกฎหมายบริษัท
ขึ้นอีก โดยเริ่มจากรัฐบาลเขตเศรษฐกิจพิเศษนครเฉินเจิ้น (Government of Shenzhen Special
Economic Zone: GSSEZ) ได้ตรากฎหมายบริษัทจากัดโดยหุ้นชั่วคราว (Tentative Provisions of
Shenzhen Municipality on Companies Limited by Shares) หลังจากนั้นมณฑลกวางตุ้งหรือ
กว่างตง (Guangdong) ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับบริษัทจากัดโดยหุ้น (Regulations on Companies
Limited by Shares)291 ในปี 1993 สภาสูงสุดของประชาชน (The People’s Congress) ได้ผ่าน
กฎหมายบริษัท (Company Law) ซึ่งมีผลใช้บังคับในต้นปี 1994 โดยแบ่งบริษัทออกเป็นสอง
ประเภท คือ บริษัทจากัดความรับผิดและบริษัทร่วมหุ้น หรือบริษัทหุ้น บริษัทจากัดความรับผิด ใน
ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีนฉบับนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคนแต่ไม่เกิน 50 คน และ
มีทุนจดทะเบียนขั้นต่า 100,000 หยวน ถึง 500,000 หยวน แล้วแต่ประเภทของกิจการของบริษัท
(การผลิต การขายสินค้า และการขายบริการ) สาหรับบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสภาพเป็นบริษัทมหาชน
โดยพัฒนามาจากบริษัทจากัดความรับผิดโดยหุ้น (Limited Liability Company By Shares)
ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคนและต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า 10,000,000 หยวน292 ต่อมาในปี ค.ศ.
2005 ภาสูงสุดของประชาชนได้ผ่านกฎหมายบริษัท (Company Law 2005) ออกมาใช้บังคับแทน
กฎหมายฉบับปี ค.ศ. 1993 โดยมีผลบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคมปี 2006 เป็นต้นมา กฎหมายฉบับใหม่
ยังคับใช้บังคับกับบริษัทความรับผิดจากัด และบริษัทรวมหุ้น กฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนแปลงหลักการ
และสาระสาคัญของกฎหมายฉบับก่อนหน้านี้หลายประการ เช่น อนุญาตให้บริษัทที่จานวนผู้ถือหุ้นลด
เหลือเพียงคนเดียวบริษัทสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวลดจานวนทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าของบริษัทจากัดความรับผิดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน เป็นต้น นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยัง
มีความสาคัญต่อนักลงทุนต่างประเทศในประเทศจีน เพราะกฎหมายกาหนดว่าการลงทุนโดยชาวต่าง
ประเทศต้องกระทาในรูปของบริษัทจากัดความรับผิด293 จีนได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทในปี ค.ศ. 2013
ยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่า (Minimum Capital Requirement) แล้วรับเอาระบบทุนจดทะ
เบียนอนุญาต (Authorized Capital) มาใช้แทนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นมาการ
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ปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้ทาให้แนวคิดทุนจดทะเบียนขั้นต่าที่อยู่ในกฎหมายจีนมานานหลายสิบปีได้ถูกละ
ทิ้งไป294
4.2.1.2 แนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน
แนวคิดระบบกฎหมายจีนเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐใน
แต่ล ะช่วงเวลา ในยุคเริ่มต้น ปฏิรูปเศรษฐกิจ เป็นไปเพื่อรับการลงทุนจากต่างประเทศและเพื่อให้
ผู้ประกอบการชาวจีนได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการจากต่างประเทศ กฎหมายองค์กรธุรกิจหลักในยุคนี้
มีสองฉบับ คือ กฎหมายกิจการร่วมค้า กับต่างประเทศ (Law on Sino-Foreign Joint Venture)
กฎหมายผู้ประกอบการชาวต่างประเทศ (Law on Wholly-Owned Enterprises) เมื่อย่างเข้า
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมบริษัทจีนให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ จึงได้ปฏิรูปกฎหมายในเชิงระบบด้วยตรากฎหมายบริษัท ถือว่ากฎหมายฉบับนี้ได้ละ
ทิ้งแนวคิดกฎหมายองค์กรธุรกิจก่อนหน้านี้เกือบทั้งสิ้น กฎหมายฉบับนี้ได้สร้างบริษัทสองรูปแบบ
คือ บริษัทความรับผิดจากัด (Youxian Gongsi) และบริษัทร่วมทุน (JSC) กฎหมายฉบับนี้ทาให้นัก
ลงทุนต่างประเทศต้องประกอบกิจการผ่านบริษัทความรั บผิดจากัดในยุคนี้จีนได้นาระบบบริษัทผู้ถือ
หุ้นคนเดียวมาใช้ กฎหมายบริษัทในยุคนี้เดินตามแนวคิดทุนจดทะเบียนขั้นต่า (Minimum Capital
Requirement: MCR) แบบภาคพื้นยุโ รป 295 แต่ เมื่อสองสามปีที่ผ่ านมารัฐ บาลจีนมี นโยบายที่จ ะ
ส่งเสริมตลาดภายในและส่งเสริมให้บริษัทจีนไปลงทุนในต่างประเทศภายใต้นโยบายการมุ่งไปลงทุน
ทั่วโลก (Going Global) ด้วยแนวคิดที่จะทาให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีต่า จึงได้ปฏิรูปกฎหมาย
บริ ษัท ในปี ค.ศ. 2013 ด้ ว ยการยกเลิ กระบบ MCR แม้จี นได้ ปฏิรูป กฎหมายบริษัทมาเป็น ระยะ
แต่ยังคงต้องพัฒนากฎหมายต่อไปเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่296
4.2.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน
จี น ได้ ป ฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท ครั้ ง ล่ า สุ ด ในปี ค.ศ. 2013 อยู่ บ นหลั ก การที่ ส าคั ญ
คือ การยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่า (Minimum Capital Requirement) แล้วรับเอาระบบทุน
จดทะเบียนอนุญาต (Authorized Capital) มาใช้ปฏิบัติ และการทาให้ระบบการจดทะเบียนบริษัทมี
ความง่าย ทั้งนี้ เพื่อพัฒ นาระบบกฎหมายบริษัทของจีนให้ส ารถรองรับตลาดเศรษฐกิจที่เปลี่ยน
รูปแบบไป มูลเหตุที่จีนปฏิรูปกฎหมายเป็นผลมาจากปัจจัยประการหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อหนึ่งทศวรรษที่
ผ่านมา ประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจแล้วได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทในเชิงระบบเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
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ทางเศรษฐกิจ แต่ก ฎหมายจี น ยั ง ยึด ติ ดกั บหลั กการเก่า อยู่ จะท าให้ เป็ น อุป สรรคในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่าได้สร้างภาระด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
แต่ไม่สามารถเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ได้ในทางความเป็นจริง อีกทั้งยังทาให้การพัฒนาบริษัทได้ยาก
เพราะมีผลกระทบต่อสภาพคล่อง 297 การปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้ ทาให้จีนมีบริษัทรูปแบบใหม่เรียกว่า
บริษัทหนึ่งหยวนจีน (One-Yuan Chinese Company)298
4.2.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของจีน
กฎหมายบริษัทปี 2005 บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป มาตรา 2 แบ่งบริษัทที่จดทะเบียนใน
ดินแดนของสาธารรณรัฐประชาชนจีนตามกฎหมายนี้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ คือ 1. บริษัทความรับ
ผิดจากัด (Company with Limited Liability) 2. บริษัทจากัดโดยหุ้น (Company with Limited
by Shares) บริษัทความรับผิดจากัด (Limited Liability Company: LLC) มีสภาพเป็นบริษัทเอกชน
จากัด มีผู้ถือหุ้นขั้นต่า 1 คน แต่ไม่เกิน 50 คน (มาตรา 24, มาตรา 58) บริษัทจากัดความรับผิดที่มี
ผู้ถือหุ้นคนเดียวมีหลักเกณฑ์เฉพาะบัญญัติไว้ในหมวด 3
4.2.3.1 การจัดตั้ง (Formation)
การจัดตั้งบริษัทความรับผิดจากัดหรือบริษัทเอกชนจากัดไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าต้อง
มีผู้เริ่มก่อการ (Promoters) แยกต่างหากอย่างระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษ เพราะมาตรา 23
(3) กาหนดว่าให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดทาข้อบังคับ (The shareholders have jointly formulated
the articles of association) และมาตรา 25 วรรคสองกาหนดว่าผู้ถือหุ้นทุกคนต้องลงลายมือชื่ อใน
ข้อบังคับ เมื่อพิจารณาทั้งสองมาตรานี้ประกอบกันทาให้เห็นได้ว่าผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
ชุดแรกของบริษัทเช่นเดียวกับกฎหมายของหลายประเทศ แต่โดยที่กฎหมายของจีนไม่ได้แยกผู้เริ่มก่อ
การออกจากผู้ถือหุ้นประกอบกับนิติบุคคลสามารถเป็นผู้ถือหุ้นได้ ดั งนี้ แสดงว่าบริษัทก็สามารถเป็น
ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทได้
การจัดตั้งบริษัทความรับผิดจากัดหรือบริษัทเอกชนจากัดไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าต้อง
มีผู้เริ่มก่อการ มีแต่มาตรา 23 (3) กาหนดว่าให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดทาข้อบังคับและมาตรา 25 วรรค
สองกาหนดว่าผู้ถือหุ้นทุกคนต้องลงลายมือชื่อในข้อบังคับ (มาตรา 25 วรรคสอง) ทั้งสองมาตรานี้
ประกอบกันทาให้เห็นได้ว่าผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นชุดแรกของบริษัทเช่นเดียวกับ
กฎหมายของหลายประเทศ แต่โดยที่กฎหมายของจีนไม่ได้แยกผู้เริ่มก่อการออกจากผู้ถือหุ้นประกอบ
กับนิติบุคคลสามารถเป็นผู้ถือหุ้นได้
มาตรา 25 (2) กาหนดให้วัตถุประสงค์หรือขอบข่ายธุรกิจของบริษัท (Scope of
Business of the Company) เป็นรายการอันจาเป็นในข้อบังคับ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีวัตถุประสงค์
เพราะรัฐต้องการจะเข้ามาควบคุมการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นวิสาหกิจเอกเชน เพื่อมิให้มี
297

Ibid.
Colin Hawes et al, “Introducing the One-Yuan Chinese Company: Impacts
of 2014 PRC Company Law Amendments on Shareholder Liability and Creditor
Protection,” Social Science Research Network (January 2015): 1-19.
298

175
วัตถุประสงค์ที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือขัดกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐสังคมนิยมมากกว่า ต้องการ
จะให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าบริษัทประกอบกิจการอะไร แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายบริษัทมิได้
บั ญ ญั ติ ว่ า หากบริ ษั ท ท าเกิ น ขอบวั ต ถุ ป ระสงค์ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร
แต่กฎกระทรวงกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance’s Standard Opinion) กาหนดว่าถ้าบริษัท
หรือกรรมการทานอกขอบวัตถุประสงค์หรือประกอบกิจการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบริษัทและหรือกรร
รมการจะต้องรับผิดในความเสียหายนั้น299
วัตถุประสงค์กับหลักการกระทาเกินขอบอานาจ โดยผลของมาตรา 25 ที่กาหนดให้
บริ ษั ท ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แต่ ก ฎหมายบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ว่ า บริ ษั ท สามารถท าการนอกขอบ
วัตถุประสงค์ได้หรือไม่ มีนักวิชาการให้ความเห็นว่า กฎหมายและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของจีน
จะถูกจากัดโดยขอบวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าววิสาหกิจจึงไม่มีอานาจทานอกขอบวั ตถุประสงค์
แต่เป็นที่น่าประหลาดว่ากฎหมายบริษัทไม่ได้บัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากที่กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัททาเกินขอบอานาจ (Acting Ultra Vires) หรือทานอกขอบวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้ออกฎกระทรวง (Standard Opinion) กาหนดความรับผิดสาหรับ
คู่สัญญาฝ่ายนั้นให้ต้องรับผิดสาหรับที่บริษัทกระทานอกวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรือกระทาการ
ที่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย 300 นักวิชาการได้ให้ความเห็ นว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทต้องกาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท และต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โครงการที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท
ที่จากัดโดยกฎหมายหรือระเบียบ จะต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายต่าง ๆ
และระเบียบบัญญัติว่านิติบุคคลอนุญาตให้ทาการได้ภายในขอบวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่เรื่องนี้ไม่ได้
บัญญัติไว้ในกฎหมายบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการทาสัญญาเป็นการกระทาเกินขอบวัตถุประสงค์
ว่ามีผลไม่สมบูรณ์หรือไม่ จนกระทั่งปี 1997 มีข้อสันนิษฐานว่าการกระทาเกินอานาจของบริษัทเป็น
โมฆะ เช่น การทาสัญญากับชาวจีนที่ไม่มีอานาจทาสัญญากับชาวต่างประเทศหรือวัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจไม่ครอบคลุมถึงสัญญานั้น สัญญาตกเป็นโมฆะ ต่อมาในปี 1999 ศาลฎีกาของจีนได้ออกระเบียบ
กาหนดแนวทางการตีความสัญญา (Contract Law Interpretation) โดยมีมาตรา 10 บัญญัติว่า
“ศาลของประชาชนจะต้องไม่พิพากษาให้สัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทานอก
ขอบวัตถุประสงค์ เว้นแต่สัญญานั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ควบคุมโดยรัฐ ซึ่งการดาเนินธุรกิจนั้นต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากรัฐ หรือต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบของฝ่ายบริหาร” ระเบียบนี้ทาให้
เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าได้ออกมาเพื่อยกเลิกหลักการทาเกินขอบอานาจ (Abolished the Ultra
Vires Doctrine) ดังนั้น จึงทาให้การกระทาเกินขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทมีผลสมบูรณ์ นักกฎหมาย
จีนบางฝ่ายได้ให้ความเห็นว่ากฎหมายนี้มีผลมาจากสาเหตุการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนไปสู่
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ระบบเศรษฐกิจการตลาด ซึ่งหากกฎหมายของจีนยังยึดถือหลัก Ultra Vires อยู่ก็จะทาให้สัญญา
จานวนมากตกเป็นโมฆะและเจ้าหนี้ก็จะประสบกับความไม่แน่นอนอย่างใหญ่หลวง301
ในปัจจุบันมาตรา 149 (4) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้จัดการทาสัญญาเกินขอบอานาจ
ตามข้อบังคับ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ยินยอม และหากเกิดความเสียหายบริษัทมีสิทธิฟ้องกรรมการหรือผู้จัดการ
นั้ น ได้ หากบริ ษั ท ไม่ฟ้ องคดี ผู้ ถื อหุ้ น มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี แ ทนบริ ษัท ได้ต ามมาตรา 152 อย่ างไรก็ต าม
มาตรา 149 มิได้บัญญัติรับรองหลัก Ultra vires แต่อย่างใด เพียงแต่กาหนดขอบอานาจของ
กรรมการไว้ เ ท่ านั้ น แต่ ห ากกรรมการฝ่ า ฝื นและผู้ ถื อ หุ้ นให้ สั ตยาบัน กรรมการก็ ไ ม่ ต้อ งรั บผิ ด ใน
ความเสียหายนั้นตามมาตรา 152302
4.2.3.2 โครงสร้างบริษัทเอกชนจากัด
ในส่ ว นนี้ จ ะศึ ก ษาวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด จี น ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น มาตรา 3 บัญญัติว่า “บริษัท” หมายถึง วิสาหกิจที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล (Enterprise Legal Person) ซึ่งมีทรัพย์สินเป็นอิสระและมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
เป็นของนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดความรับผิดมีความรับผิดไม่เกินสิ่งที่นามาลงหุ้น และบริษัท
จากัดความรับผิดโดยหุ้นมีความรับผิดในหนี้สินของบริษัทไม่เกินหุ้นที่ตนได้เข้าชื่อซื้อไว้ 303 บริษัทความ
รับผิดจากัดมีฐานะเป็นบริษัทเอกชนจากัด และมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 คน (มาตรา 24) อาจจัดตั้งโดย
บุคคลสองคนหรือคนเดียวก็ได้ (ส่วนที่ 3 มาตรา 58)304 จะเห็นได้ว่าบริษัทเอกชนจากัดของจีนมีการ
จากัดจานวนผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 50 คน จึงมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นคล้ายกับ SARL ของฝรั่งเศสซึ่งกาหนดให้
บริษัทเอกชนจากัดมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน 100 คน และคล้ายกับ S Corporations ของ
สหรัฐในบางรัฐที่กาหนดให้มีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 75 คน บริษัทเอกชนจากัดของจีนจึงมีลักษณะเป็นบริษัท
ผู้ประกอบการเช่นเดียวกับบริษัทของฝรั่งเศสและสหรัฐดังกล่าว
2) โครงสร้างการจัดการ วิธีการจัดการบริษัทเอกชนอยู่ภายใต้ ข้อบังคับของ
บริษัท บริษัทต้องมีข้อบังคับเพราะจะเห็นได้จากที่มาตรา 23 กาหนดว่าการจดทะเบียนอยู่ภายใต้
เงื่อนไขประการหนึ่งว่าผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นร่วมกันจัดทาข้อบังคับ สาหรับรูปแบบของข้อบังคับมาตรา 25
กาหนดให้ต้องมีรายการอย่างน้อย 8 รายการ เช่น (1) ชื่อและภูมิลาเนาของบริษัท (2) ขอบวัตถุ
ประสงค์ของบริษัท (3) ทุนจดทะเบียน กล่าวได้ว่า ข้อบังคับถือเป็นตราสารการจัดโครงสร้างบริษัท
(1) ผู้มีอานาจจัดการ มาตรา 45 กาหนดให้บริษัทต้องมีคณะกรรมการ
อย่างน้อย สาม คน แต่ไม่เกิน 13 คน มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท มาตรา 50 กาหนดให้
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คณะกรรมการบริหารตั้งผู้จัดการ (Manager) หนึ่งคนเพื่อบริหารงานประจาวันของบริษัทและเป็น
ผู้ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท แต่มาตรา 51 กาหนดว่าบริษัทขนาดเล็กซึ่งมีจานวน
ผู้ถือหุ้นจานวนไม่มากและเป็นกิจการขนาดเล็ก (Small Number of Shareholders and Small
Scale) จะมีเพียงกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริหาร (Executive Director) โดยไม่มีคณะกรรม
การบริหาร (Board of Directors: BOD) และผู้จัดการ (Manager) ก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจากัด
ความรับผิดต้องมีคณะกรรมการกากับ (Board of Supervisors: BOS) จานวนอย่างน้อย 3 คน
หากเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจานวนน้อยหรือเป็นบริษัทขนาดเล็กจะมีกรรมการกากับเพียงคนเดียวหรือ
สองคนก็ ไ ด้ ที่ ม าของกรรมการก ากั บ ประกอบด้ ว ยตั ว แทนของผู้ ถื อ หุ้ น และลู ก จ้ า งของบริ ษั ท
(Company’s Staff and Workers) แต่สั ดส่ว นของลู กจ้างจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งผ่านสภาลูกจ้างหรือที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมอย่างอื่น กรรมการกากับมีอานาจ
และหน้าที่กากับการทางานของกรรมการบริหารรวมถึงการตรวจสอบกิจกรรมการเงินของบริษัท
(มาตรา 53) กรรมการกากับมีวาระสามปี
มาตรา 51 แสดงให้ เห็ น ว่า โครงสร้างการจัด การบริ ษัท ของจีน ใช้ร ะบบ
กรรมการสองชั้น (Two-Tier Supervision Board) กับบริษัทเอกชนทุกขนาด ซึ่งต่างจากเยอรมนี
ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นที่กฎหมายมีข้อยกเว้นว่าบริษัทเอกชนจากัดขนาดเล็ก (SMCs) ไม่ต้องมีกรรมการ
กากับ
(2) วิธีครอบงาการจัดการ มาตรา 40 กาหนดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ การประชุมปกติ (Regular Meetings) และการประชุมระหว่างกาล
(Interim Meetings) มาตรา 41 กาหนดให้กรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดประชุม และมาตรา 42 กาหนด
ให้ต้องนัดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดตกลงเป็น
อย่างอื่น เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วต้องเก็บรักษารายงานการประชุมไว้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อใน
รายงานการประชุม จะเห็นได้ว่า การประชุมของบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
กิจการของบริษัท กฎหมายของจีนยังยึดถือการประชุมตามรูปแบบเดิมที่เคยใช้กันในประเทศต่าง ๆ
ด้วยรูปแบบการประชุมที่กฎหมายกาหนดไว้ดังกล่าวทาให้บริษัทไม่สามารถจัด ประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมหรือลงมติทางสามารถก็ไม่สามารถทาได้305
(3) ข้อบังคับ บริษัทต้องมีข้อบังคับเพราะจะเห็นได้จากที่มาตรา 23 กาหนด
ว่ า การจดทะเบี ย นอยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขประการหนึ่ ง ว่ า ผู้ เ ข้ า ชื่ อ ซื้ อ หุ้ น ร่ ว มกั น จั ด ท าข้ อ บั ง คั บ
สาหรับรูปแบบของข้อบังคับมาตรา 25 กาหนดให้ต้องมีรายการอย่างน้อย 8 รายการ โดยอนุมาตรา
ต่ า ง ๆ หนดรายการไว้ เช่ น (1) ชื่ อ และภู มิ ล าเนาของบริ ษั ท (2) ขอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท
(3) ทุนจดทะเบียน กล่าวได้ว่า ข้อบังคับถือเป็นตราสารการจัดโครงสร้างบริษัท
3) โครงสร้างการเงิน โครงสร้างการเงินในระบบกฎหมายจีนแยกพิจารณา
ดังนี้
(1) ทุนจดทะเบียน (Share Capital) ดังที่ได้ศึกษาแล้วข้างต้นว่าจีนแก้ไข
ปรั บ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายบริ ษั ท ในปี ค.ศ. 2013 ยกเลิ ก ระบบทุ น จดทะเบี ย นขั้ น ต่ า (MSCR)
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มีผลใช้บังคับในเดือนมีนาคม 2014 มีผลให้บริษัทสามารถกาหนดทุนจดทะเบียนเท่าใดก็ได้ตั้งแต่
1 หยวนขึ้นไป แต่บริษัทยงคงต้องมีทุนเรือนหุ้น (Share Capital) หรือทุนจดทะเบียน (Registered
Capital) ที่กาหนดไว้เป็นจานวนเงิน (มาตรา 24) แต่กฎหมายจีนยังคงมีความเคร่งครัดเกี่ยวกับทุนจด
ทะเบียน เพราะกฎหมายยังคงกาหนดให้บริษัทต้องฝากเงินทุนจดทะเบียนไว้ในบัญชีธนาคารของ
บริษัท และหากเป็นการลงหุ้นด้วยทรัพย์สินก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดิน (Land Use Right)
ให้บริษัท ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ของบริษัท
(2) หุ้ น และการช าระค่ า หุ้ น บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของจี น เป็ น บริ ษั ท หุ้ น
(Stock of Share Company) คือ ทุนของบริษัทต้องแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน ไม่น้อยกว่า
หุ้นละ หนึ่งหยวน การชาระค่าหุ้นต้องชาระเต็ มมูลค่า กรณีที่ชาระด้วยเงิน ต้องเงินเก็บค่าหุ้นไว้ใน
บัญชีเงินฝากของบริษัทที่เกิดไว้กับธนาคาร แต่ถ้าชาระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิ นอย่างอื่น จะต้องโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้ บริษัท ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ชาระค่าหุ้นให้เต็มมูลค่า ถือว่าผิ ดสัญญาผู้ถือหุ้ น
ตามมาตรา 28 หากมีการกาหนดการมูลค่าทรัพย์สินที่นามาลงหุ้น สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ผู้ถือหุ้นคน
นั้นต้องรับผิดชดใช้มูลค่าที่ขาดไปตามมาตรา 30 บริษัทจะต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะต้องมี
ทะเบี ย นผู้ ถือ หุ้ น ตามมาตรา 32 ทั้ งนี้ เมื่อ จดทะเบี ยนบริ ษัท แล้ ว ผู้ ถือ หุ้ น จะถอนสิ่ งลงหุ้ นไม่ไ ด้
(มาตรา 35) จากการศึกษาไม่พบว่ากฎหมายบริษัทจีนกาหนดมาตรการริบหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
ชาระค่าหุ้น
(3) การโอนหุ้น การโอนหุ้นกระทาได้สองวิธี คือ โอนโดยผู้ถือหุ้น และโอน
ตามคาสั่งศาล
ก. การโอนหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในระบบกฎหมายจีนมีข้อจากัดในการโอนหุ้น
โดยกฎหมาย (Statutory Share Transfer) ไม่ใช่ข้อจากัดการโอนหุ้นโดยความตกลงของผู้ถือหุ้นที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับอย่างกฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกและญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้
จากที่มาตา 71 กาหนดไว้ว่าถ้าผู้ถือหุ้นจะโอนสิทธิในหุ้นในแก่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และผู้ถือหุ้นที่จะโอนหุ้นจะต้องมีหนังสือแจ้งความประ
สงค์ในการโอนหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงการคัดค้านการโอนหุ้ นภายในสามสิบวัน
ถือว่าให้ความยินยอมในการโอนหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่ซื้อหุ้นก่อนบุคคลภายนอก (The Priority
Purchase Right) และมิสิทธิซื้อหุ้นได้ตามสัดส่วนที่ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้น แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ให้
ซื้อหุ้นได้ตามสัดส่วนที่ตนถืออยู่ในเวลาที่โอนหุ้น ทั้งนี้ หากข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจาก
ที่กฎหมายกาหนดให้ข้อตกลงในข้องบังคับนั้นเป็นอันยกเลิก (มาตรา 71)
ข. การโอนหุ้นตามคาสั่งศาล ในระกฎหมายบริษัทของจีนบัญญัติรับรอง
หลัก ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นได้ก่อนดังที่กล่าวใน ก. ดังนั้น ในกรณีที่การโอนหุ้นเกิดจากการบังคับ
คดีตาม คาพิพากษาของศาล เจ้ าพนักงานบังคับคดีมีห น้าที่ต้องแจ้งการโอนหุ้ นไปยังบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นได้ก่อน แต่ถ้าผู้ถือหุ้นไม่แสดงเจตนาซื้ อหุ้นภายในยี่สิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวของเจ้าพนักงานบังคับคดี ถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิซื้อหุ้น (มาตรา 72)
(4) การเงินและบัญชี (Financial Affairs and Accounting) ระบบกฎหมาย
บริษัทของจีนกาหนดให้บริษัทเอกชนจากัดต้องจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน กฎหมายกาหนดให้ทุก
บริษัทต้องจัดตั้งระบบการเงินและบัญชีตามที่กฎหมายกาหนด (มาตรา 163) รายงานการเงินและ
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บัญชีจะต้อง ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต (มาตรา 164) บริษัทจะต้องส่งเอกสารรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 20 วันก่อนการประชุมใหญ่ประจาปี (มาตรา 165) บทบัญญัติดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าระบบการเงินและบัญชีของบริษัทเอกชนจากัดมีลักษณะบังคับ ไม่มีการจัดระบบบัญชี
สาหรับบริษัท SMEs อย่างประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก เหตุผลที่กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์
การเงินและบัญชีของบริษัทเอกชนไว้อย่างเคร่งครัดอาจเป็นเพราะว่าบริษัทในจีนจานวนมากมักจัดทา
บัญชีไม่โปร่งใส (Have not provided opaque accounting records) ดังนั้น จึงมีกฎหมาย
กาหนดให้บริษัทต้องจัดทาบัญชีและต้องเปิดเผยกระแสเงินหมุนเวียน จานวนลูกจ้าง ทรัพย์สิน และ
โครงสร้างการบัญชีและการเงินในเรื่องอื่น ๆ บริษัทในจีนมักทาบั ญชีสามเล่ม คือ หนึ่งเล่มเพื่อตนเอง
หนึ่งเล่มเพื่อใช้กับธนาคาร และอีกหนึ่งเล่มเพื่อใช้สาหรับการยื่นภาษี เมื่อสองปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้
มีนโยบายจูงใจทางภาษีให้บริษัทจัดทาบัญชีเล่มเดียว306
(5) เงินปันผลและเงินสารอง กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ว่าเงิน ปันผลต้อง
จ่ายจากกาไรสุทธิหลังจากเสียภาษีและจัดสรรเป็นทุนสารองร้อยละสิบแล้ว ทั้งนี้ ต้องจัดสรรกาไรเป็น
ทุนสารองให้ถึงร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน (มาตรา 166) บทบัญญัตินี้แสดงเห็นได้ว่ากฎหมาย
บริ ษั ท ของจี น ไม่ ไ ด้ แ ยกหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและการจั ด สรรก าไรเป็ น ทุ น ส ารองของ
บริษัทเอกชนจากัดออกจากบริษัทมหาชนจากัดโดยหุ้น
4.2.4 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของจีน
กฎหมายบริษัทของจีนปี ค.ศ. 2005 อนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ เป็นผลให้จีนมี
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวอย่างที่ใช้ปฏิบัติในยุโรป รูปแบบของบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของจีนมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศต้นแบบ
ในหัวข้อนี้จะศึกษาวิเคราะห์กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของจีนในเรื่องดังต่อไปนี้
4.2.4.1 ความเป็นมาและแนวคิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในจีน
จีนมีความคุ้นเคยกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมานานแล้ว เพราะก่อนที่จีนจะรับ
ระบบกฎหมายบริษัทคนเดียวตามแบบตะวันตกมาใช้ในปี ค.ศ. 2005 จีนมีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
สองประเภท คือ วิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และวิสาหกิจที่ชาวต่างประเทศเป็นเจ้ าของ
แต่เพียงผู้เดียว
วิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของแต่ เพียงผู้เดียว (Wholly State-Owned Enterprises:
WSOEs) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายบริษัทปี ค.ศ. 1993 ซึ่งมาตรา 64 บัญญัติว่า “วิสาหกิจที่รัฐ
เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสถาบันที่มีอานาจลงทุนของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่
มีอานาจของรัฐบาล” บริษัทประเภทนี้จะมีองค์การของรัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งอาจเทียบได้กับรัฐวิสาหกิจ แต่กฎหมายดังกล่าวกาหนดให้ประกอบกิจการในรูปของบริษัทถือว่า
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บริ ษั ท ประเภทนี้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งคนเดี ย วตามระบบกฎหมายบริ ษั ท ของจี น307
ในปัจจุบัน WSOE บัญญัติไว้ในกฎหมายบริษัท หมวด 2 ส่วนที่ 4 มาตรา 65 ถึง มาตรา 71
วิสาหกิจที่ชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว (Wholly Foreign-Owned
Enterprises -WFOEs) คือ วิสาหกิจที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวเป็นนิติบุคคลต่างประเทศหรือชาวต่าง
ประเทศ วิ ส าหกิ จ ประเภทนี้ มี ฐ านะเป็ น บริ ษั ท ตามกฎหมายของจี น และถื อ ว่ า เป็ น บริ ษั ท ที่ มี
ผู้ถือหุ้นคนเดียวอีกประเภทหนึ่ง
นอกจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวทั้งสองรูปแบบดังกล่าวแล้ว จีนยังรับเอาบริษัทที่
มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายบริษัทปี 2005 โดยบัญญัติเป็นบทเฉพาะไว้ในหมวด 2
ส่วนที่ 3 “บทบัญญัติเฉพาะบริษัทจากัดความรับผิดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว” ตั้งแต่มาตรา 58 ถึง
มาตรา 64 นักกฎหมายจีนถือว่าการที่สภาได้ผ่านกฎหมายบริษัทฉบับใหม่โดยบรรจุบทบัญญัติของ
บริ ษั ทที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เพีย งคนเดีย วไว้ด้ ว ย เป็น ความก้า วหน้ า ของกฎหมายนิ ติบั ญ ญัติ ค รั้ง ส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ แต่กฎหมายนี้ยังควรต้องได้รับการปรับปรุง308
ในปี ค.ศ. 2005 จีนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทและรับเอาบริษัทที่มีผู้ถือหุ้ นคน
เดียวมาจากประเทศตะวันตกมาใช้บังคับ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้
4.2.4.2 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวภายใต้กฎหมายบริษัท ค.ศ. 2005
บทที่ 2 ส่วนที่ 3 เป็นบทบัญญัติพิเศษที่ใช้เฉพาะบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเริ่ม
ตั้งแต่มาตรา 58 ถึง มาตรา 64 โดยมาตรา 58 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บทบัญญัติของมาตรานี้ให้ใช้
บังคับแก่การ จดทะเบียนและการจัดกิจการของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว แต่ถ้าไม่มีบทบัญญัติใดที่
จะใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวได้ ให้นาส่วนที่ 1 และ 2 ของหมวดหนี้มาใช้บังคับ”
ในหัวข้อนี้จะศึกษากฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในระบบกฎหมายบริษัทของจีน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ความหมายและลั กษณะของบริ ษัทจากั ดที่มีผู้ ถื อหุ้ นคนเดียว เรื่องนี้
มาตรา 58 วรรคสองบัญญัติว่า “เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ บริษัทจากัดความรับผิดที่มีผู้ถือหุ้น
คนเดียว หมายถึงบริษัทจากัดความรับผิดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล”
บทบัญญัตินี้แสดงว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมีได้แต่เฉพาะบริษัทเอกชนจากัดที่ตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้น
คนเดียวเท่านั้น ฉะนั้น บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวจึงไม่รวมถึงบริษัทที่ ตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นหลายคนแต่
ต่อมาจานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงคนเดียวและหุ้นตกเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือบริษัทที่ตั้งขึ้น
โดยมีผู้ถือหุ้นหลายคนแต่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงคนเดียว ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวตาม
ความเป็นจริง (De-facto one member companies) ลักษณะหนึ่ง ในเรื่องนี้นักวิชาการชาวจีนได้
ให้ความเห็นว่า กฎหมายมิได้กาหนดนิยามครอบคลุมถึง ที่บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวตามความเป็นจริง
(De facto single member company) ในกรณีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนแต่จานวนผู้ถือหุ้น
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ลดเหลื อเพีย งคนเดีย ว ย่ อมน าบทบัญ ญัติเ ฉพาะของบริษั ทผู้ ถื อหุ้ น เพีย งคนเดียวไปใช้กับ บริษั ท
ดังกล่าวไม่ได้ การใช้บทบัญญัติเฉพาะดังกล่าวเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้มิให้ถูกฉ้อฉลย่อมล้มเหลว309
2) ทุนจดทะเบียน ก่อนปี ค.ศ. 2013 มาตรา 59 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า“บริษัท
จากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวต้องมีทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ขั้นต่า 100,000 หยวน ผู้ถือหุ้น
จะต้องชาระค่าหุ้นเต็ม (One Lump Sum) ตามที่กาหนดจานวนทุนจดทะเบียนไว้ในข้อบังคับ ”
มาตรานี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายกาหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่าของบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวไว้สูง
กว่าบริษัทผู้ถือหุ้นหลายคน ผู้เขียนเข้าใจว่ากฎหมายคงต้องการให้ผู้ที่มีความสามารถทางการเงินที่ดี
เพียงพอเป็นผู้ดาเนินกิจการในรูปของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว หากเป็นไปตามข้อสันนิษฐานนี้ก็
เท่ากับกฎหมายสกัดกั้นมิให้ผู้ที่มีเงินทุนน้อยตั้งบริ ษัทที่ผู้ถือหุ้นคนเดียว และบริษัทที่มี ผู้ถือหุ้นก็ไม่
อาจเป็นเครื่องมือส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ในปัจจุบันบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวไม่ต้องมีทุนขั้นต่าเพราะกฎหมายบริษัทปี
ค.ศ. 2013 ได้ยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่า ดังนั้น บริ ษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจึงมีทุนจดทะเบียน
ตั้งแต่ 1 หยวนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า “บริษัทหนึ่งหยวนจีน” (One-Yuan Chinese Company”310
บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วตามกฎหมายบริ ษั ท ฉบั บ ใหม่ ข องจี น มี โ ครงสร้ า ง
ผู้ถือหุ้นและทุนคล้ายกับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนเล็กน้อยในยุโรป สหรัฐ และญี่ปุ่น ในยุโรปอังกฤษมี
บริษัทหนึ่งปอนด์ ในเยอรมนีและฝรั่งเศสมีบริษัทหนึ่งยูโร ในสหรัฐมีบริษัทหนึ่งดอลลาร์ และในญี่ปุ่น
มีบริษัทหนึ่งเยน ทั้งนี้ เพราะจีนได้ปฏิรูปกฎหมายโดยเดินตามแนวทางของประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจ
แล้ว
อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการบางฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทหนึ่งหยวน
จีนอาจจะมีผลกระทบต่อความรับผิดต่อความรับผิดจากัดของผู้ ถือหุ้นและการคุ้มครองเจ้าหนี้ เพราะ
ผู้ถือหุ้นคนเดียวอาจใช้บริษัทเป็นเครื่องมือกาบังความรับผิดส่วนตัวผ่านความรับผิดจากัด และการที่
บริษัทไม่ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่าจะเป็นผลให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับการคุ้มครอง311
3) การตั้งบริษัทในเครือหรือบริษัทลูก มาตรา 59 วรรคสอง บัญญัติว่า
“บุ ค คลธรรมดาจะเป็ น ผู้ ล งทุ น เพี ย งผู้ เ ดี ย วในบริ ษั ท จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วก็ ไ ด้
แต่บริษัทดังว่านั้นจะตั้งบริษัทจากัดความรับ ผิดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวขึ้นใหม่ไม่ได้ ”บทบัญญัตินี้เป็น
ข้อห้ามมิให้บริษัทที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวซึ่งเป็นบุคคลธรรมตั้งบริษัทขึ้นใหม่ เช่น นายเฉินตั้งบริษัทผู้ถือหุ้น
คนเดียวขึ้นเพื่อประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า ดังนี้ นายเฉิน จะตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวขึ้นอีกไม่ได้
คงเพราะผู้ร่างกฎหมายเกิดความวิตกว่าผู้ประกอบการจะใช้บริษัทเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์
ในทางที่มิชอบ เป็นต้นว่าใช้บริษัทเป็นเครื่องมือหลอกลวงหรือฉ้อฉลผู้อื่น แนวคิดนี้ได้ปรากฏอยู่ใน
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ... มาตรา 9 ว่า “บุคคลคนหนึ่งอาจขอ
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จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ห นึ่ ง นิ ติ บุ ค คล เว้ น แต่ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง” การบัญญัติข้อจากัดสิทธิของผู้ประกอบการไว้เช่นนี้มีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะจะทา
ให้ธุรกิจไม่ขยายตั ว และกฎหมายจะไม่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายบุคคลก่อตั้งบริษัทเพื่อประกอบ
ธุรกิจ
4) การระบุสภาพของผู้ถือหุ้น มาตรา 60 บัญญัติว่า “บริษัทจากัดความรับ
ผิดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวจะต้องระบุโดยชัดแจ้งในเอกสารการจดทะเบียนว่า ผู้ถือหุ้นคนเดียวนั้นเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคล และในหนังสือรับรองการจดทะเบียนก็ต้องระบุเรื่องดังกล่าวไว้โดย
ชัดแจ้งด้วย” มาตรานี้คงมีความมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นมีสภาพอย่างไร คือ เป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล เพราะหากเพียงระบุแต่ชื่อก็ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
5) ข้อบังคับ มาตรา 61 บัญญัติว่า “ผู้ถือหุ้นคนเดียวนั้นต้องจัดทาข้อบังคับ”
เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นเพราะมาตรา 23 (3) กาหนดว่าการจดทะเบียนบริษัทต้องทา
ข้อบังคับ เพื่อให้การตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมาตรานี้จึงกาหนดให้การตั้งบริษัทผู้ ถือหุ้นคนเดียว
ต้องจัดทาข้อบังคับด้วย สาหรับรายการในข้อบังคับผู้วิจัยเข้าใจว่าคงเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
25
6) การประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 62 บัญญัติว่า “ผู้ถือหุ้นคนเดียวนั้นไม่ต้องจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดความรับผิดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว ถ้าผู้ถือหุ้นได้ตัดสินใจในเรื่องใดตามที่
บัญญัติไว้ใน ข้อ 38 ของกฎหมายนี้ ผู้ถือหุ้นต้องทาหนังสือบันทึกการตัดสินใจนั้นพร้อมกับลงลายมือ
ชื่อไว้ แล้วให้บริษัทเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน” บทบัญญัตินี้คล้ายกับกฎหมายของอังกฤษ
และเยอรมัน
7) งบดุลและงบการเงิน มาตรา 63 บัญญัติว่า “บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
ต้องจัดทางบการเงินและรายงานทางบัญชีรับรองโดยสานักงานตรวจสอบบัญชี (Accounting Firm)
ทุกสิ้นปีการเงิน” บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวมีหน้าที่ต้องจัดทาและยื่นงบดุลและงบการเงินต่อหน่วยงาน
ที่มีอานาจ กล่ าวได้ว่าไม่มีกฎหมายกาหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับงบดุล และงบการเงินไว้เป็นพิเศษ
สาหรับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
8) ความรับผิดของผู้ถือหุ้น มาตรา 64 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัด
ความรับผิดมีผู้ถือหุ้นคนเดียวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินของบริษัทไม่เป็นอิสระจากทรัพย์สินอัน
เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ส าหรั บ หนี้ สิ น ของบริ ษั ท ”
มาตรานี้แสดงให้เ ห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมีความรับผิดจากัดแยกต่างหากจาก
ความรับผิดของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะรับผิดสาหรับหนี้ของบริษัทก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าทรัพย์สินของตนแยกต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้น หากเกิดข้อพิพาทผู้ถือหุ้ นจะต้อง
พิสูจน์ว่าทรัพย์สินของเขามิได้รวมอยู่กับทรัพย์สินของบริษัท หากพิสูจน์ไม่ได้เช่นนั้นเขาก็จะสูญเสีย
สิทธิที่จะอ้างความรับผิดจากัด และเขาจะต้องรับผิดโดยไม่จากัดสาหรับหนี้สินของบริษัท312
การที่กฎหมายบัญญัติข้อจากัดต่าง ๆ ไว้ดังที่กล่าวข้างต้น ก็เพื่อป้อ งกันมิให้ใช้
บริษัทที่มี ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวเป็นเครื่องมือในทางที่ผิด (Abuse of the Corporate Structure)
312

Beihui Miao, Op. cit., p. 10.

183
Steven M. Dickson อาจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และสานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยาของนครเซี่ยงไฮ้ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบัญ ญัติเฉพาะบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นคนเดียวในกฎหมายบริษัทจีนว่า บทบัญญัติทั้งหลายที่ใช้บังคับแก่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
แสดงให้เห็นว่ากฎหมายบริษัทฉบับใหม่ (2005) พยายามที่จะสร้างสมดุลแห่งผลประโยชน์ของผู้ลงทุน
ให้มีความรับผิดจากัดขณะเดียวกันก็ต้องการคุ้มครองเจ้าหนี้ของบริษัทด้วย313
4.2.5 สถิติบริษัทเอกชนจากัดของจีน
ก่อนที่จีนจะปฏิรูปเศรษฐกิจ จีนใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ดังนั้น ระบบการผลิตใน
เชิงธุรกิจเอกชนจึงไม่มี รูปแบบวิสาหกิจเป็นแบบคอมมูน แต่เมื่อเริ่มนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจรัฐบาล
ได้อนุญาตให้ประชาชนประกอบธุรกิจครัวเรือน (Individual Business Households) ทาให้เกิด
วิสาหกิจเอกชนในรูปแบบของธุรกิจครัวเรือน จานวน 150,000 ราย แต่หลังจากที่จีนปฏิรูปเศรษฐกิจ
และนากฎหมายบริษัทมาใช้ปฏิบัติ ปรากฏว่าทาให้บริษัทเอกชนจากัดเกิด ความแพร่หลายในจีนอย่าง
รวดเร็ว วิสาหกิจเอกชนในจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดอยู่ในช่วง ค.ศ. 1978 ถึง 1988 จนถึง ในปี
ค.ศ. 2000 มีจานวนบริษัทคงอยู่กว่า 1 ล้านราย หลังจากนั้นมาการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทเอกชนมี
อัตราขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง314 รายงานการวิจัยของ Yingqiu Liu ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์แห่ง
Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ระบุว่าหน่วยการผลิตเอกชน (Private Firms)
ในระหว่าง ค.ศ. 1989 ถึง 2000 ได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้จะมีบางช่วงถดถอยไป
บ้างก็ตาม การเติบโตของวิสาหกิ จเอกชนโดยเฉพาะบริษัทเอกชนทาให้เศรษฐกิจจีนมีความเติบโต
ต่อเนื่อง315 รายงานการวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาความสัมพันธ์การเพิ่มขึ้นกับอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจจีน
ระหว่างช่วง ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 2000 พบว่าการขยายตัวของบริษัทมีความสัมพันธ์กับการขายตัว
ของตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับต่าง ๆ การจ้างงาน และการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ดังสถิติที่
แสดงในหน้าถัดไป
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Steven M. Dickson, Op. cit., p. 4.
Yingqiu Liu, “Development of Private Entrepreneurship in China Process,
Problems and Countermeasures,” In The Global Forum – Entrepreneurship in Asia:
4th U.S.-Japan Dialogue. April 16, 2003 (Tokyo: Mansfield Foundation, 2003), pp. 1-5.
315
Ibid., p. 3.
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ตารางที่ 4.5 สถิติแสดงการเติบโตของบริษัทเอกชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
ระหว่าง ค.ศ. 1989 -2000
รายการ
จานวน (1,000)
เจ้าของ (1,000)
การจ้างงาน (1,000)
สินทรัพย์ที่จดทะเบียน
(พันล้านหยวน)
รายได้มวลรวม (พันล้าน
หยวน)
ภาษี (พันล้านหยวน)

1989
91
210
1,426
9.45

1990
98
224
1,478
9.5

1991
108
241
1,598
12.3

1992
140
303
2,015
22.1

1993
238
514
3,213
68.1

1994
432
889
5,594
144.8

1995
655
1,340
822
262.2

1996
819
1,705
10,007
375.2

1997
961
2,042
11,450
514

1998
1,201
2,638
14,453
719.8

1999
1,509
3,224
16,498
1,028.7

2000
1,762
3,954
20,122
1,330.69

9.7

12.2

14.7

20.5

42.2

114

229.5

322.7

392.3

585.3

768.6

1,073.98

0.11

0.2

0.34

0.46

1.05

1.75

3.56

6.02

9.05

16.3

25.5

41.44

แหล่งที่มา: Office of State Bureau of Business Management 316
สถิติในตาราง 4.5 ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทเอกชนจากัดคงอยู่จานวนเท่าใด แต่ก็ แสดงให้
เห็นว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจ ของจีนโดยนากฎหมายบริษัทมาใช้ทาให้มีผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ในด้านการลงทุน การจ้างงาน และการเพิ่มรายได้ของรัฐ
ข้อมูลที่ได้ศึกษาข้างต้นบ่งชี้ว่าว่าจีนได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทในปี ค.ศ. 2005 โดยอนุญาตให้
ชาวต่างประเทศจดทะเบียนบริษัทได้สะดวกขึ้นและได้รับสิทธิเ ช่นเดียวกับนักลงทุนจากชาวจีน เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จะเห็นได้จากการวิจัยของ The Australian National University
ที่ได้ศึกษาพบว่าหลั งจากที่รั ฐบาลจีนได้ปฏิรูปกฎหมายการลงทุนและกฎหมายบริษัทในช่วงเวลา
ดังกล่าวปรากฏผลว่า ในระหว่างปี ค.ศ. 2005 ถึง ค.ศ. 2013 มีอัตราการลงทุนจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นตามลาดับ โดยในปี ค.ศ. 2005 มีการลงทุนจากต่างประเทศ 63 805 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่ถึงปี ค.ศ. 2013 มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 117,586 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สถิติดังกล่าวบ่งชี้ว่าการปฏิรูป
กฎหมายดังกล่าวมีผลต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมีนัยสาคั ญ ดังที่ได้แสดงในตาราง
ในหน้าถัดไป
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Office of State Bureau of Business Management, “Statistic Collection of
Business Administrative Management (1989-2000) and Yearbook of Taxation in China
(1989-2000),” in Yingqiu Liu, Op. cit., p. 3.
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ตารางที่ 4.6 สถิติการลงทุนจากต่างประเทศในจีนระหว่าง ค.ศ. 2005 ถึง 2013
ปี
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

จานวนเงิน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
63 805
67 076
78 339
95 253
91 804
108 821
117 698
113 294
117 586

แหล่งที่มา: Xiang Gao and Huiqin Jiang 317
จากสถิติในตารางที่ 4.5 และ 4.6 จะเห็นได้ว่าเมื่อบริษัทเอกชนมีการขยายตัวทาให้เศรษฐกิจ
เกิดการขยายตัว โดยทาให้ เกิดการจ้างงาน การกระจายทุน รายได้มวลรวม และรายได้ของรัฐ ที่
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
กล่าวได้ว่ามูลเหตุที่จีนนาระบบกฎหมายบริษัทมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจยุคปฏิรูปเศรษฐกิจ
แต่กฎหมายบริษัทที่ใช้มายุคแรกมีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ จีนจึงปฏิรูปกฎหมายบริษัท
ด้วยการใช้กฎหมายบริษัท ค.ศ. 2005 แทนกฎหมายฉบับเดิม แต่ยังคงหลักการทุนจดทะเบียนขั้นต่า
ไว้อยู่ แต่ระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่าได้สร้างปัญหาสองประการ ประการแรกไม่มีการชาระเงินค่าหุ้น
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้จริง ประการที่สองทุนจดทะเบียนขั้นต่าไม่สามารถคุ้มครองเจ้าหนี้ได้ในทาง
ความเป็นจริง ประการที่สามทุนจดทะเบียนขั้นต่าทาให้เกิดปัญหาสภาพคล่องของบริษัทที่ชาระทุนจด
ทะเบี ยนเต็มทาให้บ ริ ษัทเหล่านี้แข่งขันและพัฒ นาธุรกิจได้ยากเพราะไม่ส ามารถนาเอาเงินทุนไป
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ฉะนั้ น ในปี ค.ศ. 2013 จี น จึ ง ได้ ป ฏิ รู ป กฎหมายให้ ย กเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยทุ น
จดทะเบียนขั้นต่า
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Xiang Gao and Huiqin Jiang, Foreign Investment Laws and Policies in
China (Canberra: The Australian National University, 2014), pp. 549-553.
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4.3 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นและจีนกับ เยอรมนี ฝรั่งเศส
อังกฤษ และสหรัฐ
เยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐ ญี่ปุ่น และจีนเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญในโลก
ปั จ จุ บั น ประเทศเหล่ านี้ ได้ใช้ก ฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเป็นเครื่องมื อพัฒ นาเศรษฐกิ จยุคใหม่
ด้วยการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดให้
มีหลากกลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศที่ปรากฏขึ้นในรูปเศรษฐกิจภูมิภาคนิยม ประเทศดังกล่าวนี้ได้
พัฒนารูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของตนเองโดยนาแนวคิดการพัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของ
ประเทศอื่นมาเป็นแนวทาง ทาให้แต่ละประเทศมีบริษัทเอกชนอย่างน้อยสองรูปแบบดังที่แสดงใน
ตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทของญี่ปุ่นและจีนกับเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ
ประเทศ

รูปแบบบริษัทร่วมทุน

รูปแบบบริษัทเอกชน

ญี่ปุ่น
จีน
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา

KK
Co., ltd
AG
SA
Co., Ltd
Corporations

KK, LLC
LLC
GmbH, UG
SARL, SAS
PLLC
C Corporations, S
Corporations, LLCs

4.4 สรุปท้ายบท
จากการศึกษาในบทนี้ได้ข้อสรุปดังนี้
4.4.1 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นและจีน
ญี่ปุ่นและจีนเป็นประเทศผู้รับกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก
ซึ่งเป็นต้นแบบของบริษัทกฎหมายบริษัทเอกชนมาใช้ โดยเริ่มแรกญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากกฎหมาย
บริษัทของเยอรมนี ต่อมาได้รับอิทธิพลจากกฎหมายบริษัทของสหรัฐ ญี่ปุ่นได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัททา
ให้มีบริษัทสองรูปแบบ จีน นากฎหมายบริษัทมาใช้เมื่อมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในยุคปลายของกลาง
ศตวรรษที่ยี่สิบโดยได้รับอิทธิพลแนวคิดกฎหมายบริษัทของเยอรมนีและญี่ปุ่น ในการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทในปี ค.ศ. 2005 จีนได้สร้างบริษัทเอกชนให้มีสองรูปแบบ คือ บริษัทเอกชนที่มีผู้ถือหุ้นสองคน
แต่ไม่เกิน 50 คน และบริษัทเอกชนทีมีผู้ถือหุ้นคนเดียว แต่ไม่เกิน 50 คน ทั้งญี่ปุ่นและจีนมีเป้าหมาย
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ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเพื่อส่งเสริม SMEs ทานองเดียวกับประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตก
จีนมีแนวทางการพัฒนากฎหมายใกล้เคียงกับญี่ปุ่น โดยเริ่มต้นจากการรับเอาระบบกฎหมาย
บริษัทภาคพื้นยุโรปแบบเยอรมนีมาใช้ในปี ค.ศ. 2005 ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 ได้ปฏิรูปกฎหมายโดย
ยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่า ทาให้จีนมีบริษัทหนึ่งหยวนคล้ายกับบริษัทหนึ่งเยนของญี่ปุ่น
การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นและจีนเป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถรองรับ
รูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ทั้งสองประเทศจึงได้สร้างรูปแบบบริษัทเอกชนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากญี่ปุ่นและจีนมีนโยบายทางการเมืองที่แตกต่างกัน
เพราะญี่ปุ่นดาเนินนโยบายแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยทาให้กฎหมายบริษัทมีความเคร่งครัดน้อยกว่า
กฎหมายจีน จะเห็นได้จากบริษัทเอกชนจากัด (GK) ของญี่ปุ่นมีโครงสร้างการจัดการและการเงินที่
ยืดหยุ่นกว่าบริษัทจากัดความรับผิด (LLC) ของจีน แต่ที่ทั้งสองประเทศปฏิรูปกฎหมายไปในทิ ศทาง
เดียวกัน คือ การยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่า
4.4.2 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปุ่นและจีน
ก่อนปี ค.ศ. 2005 ญี่ปุ่นได้บัญญัติกฎหมายบริษัทไว้ในประมวลกฎหมายพาณิชย์ โดยได้รับ
อิทธิพลจากเยอรมนี ตั้งแต่ห ลั งสงครามโลกครั้งที่ส องเป็นต้นมากฎหมายบริ ษัทระบบสหรัฐ ได้มี
อิทธิพลต่อกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นได้ยกเลิกประมวลกฎหมายพาณิชย์และใช้ Companies
Act 2005 แทน ปัจจุบันญี่ปุ่นมีบริษัทสองรูปแบบ คือ บริษัทร่วมทุน (KK) มีสภาพเป็นบริษัทธุรกิจ
และบริษัทจากัดความรับผิด (GK) มีสภาพเป็นบริษัทผู้ประกอบการ กฎหมายบริษัทญี่ปุ่นอนุญาตให้
บุคคลคนเดียวจดทะเบียนตั้งบริษัท
จีนได้นาระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดมาใช้อย่างเต็มรูปแบบหลังปฏิรูปเศรษฐกิจเป็น
เศรษฐกิจการตรลาด ในปี ค.ศ. 2005 ได้ตรากฎหมายบริษัทมาใช้ บริษัทเอกชนจากัดของจีนได้รับ
อิทธิพลจากกฎหมายบริษัทเยอรมนี ต่อมาในปี 2013 ได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทเดินตามแนวทางของ
สหรัฐ อังกฤษ และญี่ปุ่น ด้วยการยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่า ในปัจจุบันจีนมีบริษัทเอกชน
จากัดรูปแบบเดียว คือ บริษัทจากัดความรับผิด และกฎหมายอนุญาตให้บุคคลคนเดียวจดทะเบียนตั้ง
บริษัทเอกชนจากัด

บทที่ 5
ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
ในบทที่ 3 และบทที่ 4 ศึกษารูปแบบกฎหมายบริษัทปิดของประเทศอุตสาหกรรมทาให้ทราบ
ว่ากฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศอุตสาหกรรมได้พัฒนากฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดเพื่อส่งเสริมบริษัท SMEs ซึ่งเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจ ในช่วงต้นศตวรรษที่
ยี่สิบเอ็ดประเทศอุตสาหกรรมได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเพื่อรองรับรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่
ขับเคลื่อนด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง
ในบทนี้จะศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย โดยจะศึกษา
วิเ คราะห์ ป ระมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ลั กษณะบริษั ท และร่า งพระราชบัญ ญั ติก ารจัด ตั้ ง
นิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ...
ฉะนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อการศึกษาในบทนี้ จึงได้แบ่งหัวข้อการศึกษาดังนี้
5.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.4 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของประเทศไทย
5.5 สถิตบิ ริษัทเกชนจากัดของประเทศไทย
5.6 สรุปท้ายบท

5.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
ในหั ว ข้อ นี้ จ ะศึกษาวิเ คราะห์ ระบบกฎหมายบริษัท เอกชนจ ากัด ของไทย โดยแบ่งหั ว ข้ อ
ออกเป็นสองเรื่อง ดังนี้
5.1.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.1.2 วิวัฒนาการของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.1.3 แนวคิดของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
5.1.1 กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติว่ า “บริษัทเอกชน”
หมายความว่า “บริษัทจากัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ” บทบัญญัตินี้ทาให้
เกิดผลในทางกฎหมายสองประการ ประการแรกเป็นผลให้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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ลักษณะบริ ษัทมีส ภาพเป็น กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ประการที่สองเป็นผลให้ บริษัทที่
ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายนี้มีสภาพเป็นบริษัทเอกชนความรับผิดจากัด (PLLC) ดังนั้น เมื่อกล่าวถึง
กฎหมายบริษัทเอกชนในประเทศไทยย่อมหมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ระบบกฎหมายบริ ษั ท ของประเทศไทยแบ่ ง กฎหมายบริ ษั ท ออกเป็ น สองฉบั บ
คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ฉบับหนึ่ง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อีกฉบับหนึ่ง ทาให้ระบบกฎหมายบริษัทของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับระบบกฎหมายบริษัทของ
เยอรมนีและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นระบบกฎหมายบริษัทคู่ (Dual Company Law System) แต่แนวคิดของ
ระบบกฎหมายบริษัทไทยกับระบบกฎหมายของทั้งสองประเทศดังกล่าวมีความแตกต่างกัน อันเป็นผล
มาจากอยู่ในสกุลกฎหมายที่ต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายบริษัทมหาชนจากัดของประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากกฎหมายบริษัทของสหรัฐ (Corporations) และกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดได้รับอิทธิพล
จากกฎหมายบริษัทจากัดของอังกฤษ ฉะนั้น ระบบกฎหมายบริษัทของไทยจึงจัดอยู่ในสกุลกฎหมาย
บริษัทแองโกล-อเมริกัน (Anglo-American Company Law Family) ซึ่งมีแนวคิดในการให้ความคุ้ม
ครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Interests) ขณะที่ระบบกฎหมายบริษัทของเยอรมนี
และฝรั่งเศสซึ่งจัดอยู่ในสกุลกฎหมายบริษัทภาคพื้นยุโรป (Continental Company Law Family)
และได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายบริษัทของโรมัน ซึ่งมีแนวคิดในการให้ความคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders’ Interests) ระบบกฎหมายบริษัทของเยอรมนีมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายบริษัทของ
ญี่ปุ่นและจีน
5.1.2 วิวัฒนาการระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
วิวั ฒ นาการกฎหมายบริ ษั ท จ ากั ด ในประเทศไทยแบ่ งออกเป็ น สองช่ ว ง คื อ ช่ ว งก่ อ นใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และช่วงหลังใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5.1.2.1 วิวัฒนาการของกฎหมายบริษัทในประเทศไทยก่อ นใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
จากการศึกษาพบว่าก่อนที่ประเทศไทยจะรับเอาแนวคิดกฎหมายบริษัทลายลักษณ์
อักษรมาใช้ การจัดตั้งบริษัทต้องได้รับพระบรมราชานุญาต ทั้งนี้ เพราะในขณะนั้นยังไม่มี กฎหมาย
จัดตั้งบริษัท บุคคลใดจะจัดตั้งบริษัททต้องได้รับพระบรมราชานุญาต ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทจึงได้รับ
พระบรมราชานุญาตเป็นราย ๆ ไป บริษัทพระบรมราชานุญาตจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้เป็นการ
เฉพาะ เช่น การขุดคลอง การเดินรถไฟ การเดินรถราง เป็นต้น ตัวเช่น บริษัท ขุดคลองสยาม จากัด
บริษัท รถรางพระพุทธบาททุน จากัด บริษัท รถรางไทยทุน จากัด เป็นต้น317 ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าบริษัท
พระบรมราชานุญาตจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐผู้เขียนเข้าใจว่าน่าจะได้รับ
อิทธิพลแนวคิดมาจากบริษัทพระบรมราชานุญาต (Royal Charter Company) ที่แพร่หลายอยู่ใน
ยุโรปยุคศตวรรษที่สิบแปดถึงกลางศตวรรษที่สิบเก้า
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ศรีปรีชาธรรมปาฐก, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม
(พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503), หน้า 6-7.
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ประเทศไทยมี ก ฎหมายบริ ษั ท จ ากั ด แบบตะวั น ตกเป็ น ครั้ ง แรกด้ ว ยการตรา
พระราชบั ญญัติลั กษณะการเข้าหุ้ นส่ ว นและบริษัท ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
แนวความคิดมาจาก Companies Act 1862 ของอังกฤษ318 บริษัทจากัดของอังกฤษในยุคนี้ เป็น
ลักษณะของบริษัทมหาชนร่วมทุนที่แพร่หลายอยู่ในในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้าถึงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ
เหตุผ ลที่ป ระเทศไทยรั บ เอาระบบกฎหมายบริษัทจากัดมาใช้ปฏิบัติก็ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ (State Infrastructure) อาทิเช่น การเดินรถไฟ การเดินรถราง การไฟฟ้า
การไปรษณีย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนมาก จึงต้องการบริษัทที่มีโครงสร้าง
ของทุนขนาดใหญ่ (Large Scale Capital) ที่สามารถระดมทุนจากภายนอกโดยออกหุ้นขายให้
ประชาชนทั่วไป
5.1.2.2 วิวัฒนาการของกฎหมายบริษัทยุคใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อมีการร่ างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ได้มีการบัญญัติกฎหมายบริษัท
จากัดไว้ในบรรพ 3 ลักษณะ 22 กฎหมายบริษัทจากัดในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจาก Companies Act
1907 ของอั ง กฤษ ระบบกฎหมายบริ ษั ท ของไทยในยุ ค นี้ ไ ม่ มี ก ารแยกบริ ษั ท มหาชนออกจาก
บริษัทเอกชนคล้ายกับกฎหมายของเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐ และญี่ปุ่น ก่อนที่จะมีการตรา
กฎหมายบริษัทเอกชนจ ากัดใช้บั งคับ โดยเหตุที่ประเทศไทยได้จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความ
ต้องการจะมีบริษัทมหาชนจากัดเพื่อระดมทุนในตลาดทุน ดังนั้น ในปี 2521 จึงได้ตราพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2521 ซึ่งมาตรา 4 บัญญัติว่าให้บริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทเอกชน นับตั้งแต่เวลาดังกล่าวเป็นต้นมากฎหมายบริษัทจากัดใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีสภาพเป็นบริษัทเอกชน หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายอีกสามครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่ อปี 2551 โดยลดจานวนผู้ถือหุ้ นจาก 7 คน เหลือ 3 คน ขึ้นไป
และแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนให้สะดวกขึ้น
5.1.3 แนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
กฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทยอยู่บนแนวคิดห้าหลัก คือ
หลักความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก (Concept of Separate Legal Entity)
หลักทุนเรือนหุ้น (Concept of Share Capital)
หลักความรับผิดจากัดของผู้ถือหุ้น (Concept of Limited liability of Shareholders)
และ
หลักการร่วมทุน (Concept of Joint Stock)
หลักดังกล่าวข้างต้นปรากฏอยู่ในมาตราต่าง ๆ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้
หลักความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก (Concept of Separate Legal Entity) ปรากฏอยู่ใน
มาตรา 65 ซึ่งกาหนดว่าการก่อตั้งสภาพนิติบุคคลย่อมเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรา 1015 กาหนด
ว่าเมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้วย่อมมีสภาพนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น
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เรื่องเดียวกัน.
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หลักทุนเรือนหุ้น (Concept of Share Capital) ปรากฏอยู่ในมาตรา 1096 บริษัทจากัดนั้น
คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และมาตรา 1098 กาหนดว่า
หนั งสื อ บริ คณห์ ส นธิ ต้อ งมี ร ายการต่อ ไปนี้ คื อ (5) จานวนทุน เรือ นหุ้ น ซึ่ งบริษั ท คิด กาหนดจะ
จดทะเบียน แบ่งอออกเป็นหุ้นมีมูลค่ากาหนดหุ้นละเท่าไร
หลักความรับผิดจากัดของผู้ถือหุ้น (Concept of Limited Liability of Shareholders)
หลักนี้นามาบัญญัติไว้ในมาตรา 1096 “ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจัดไม่เกินจานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบ
มูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”
หลักการร่วมทุน (Concept of Joint Stock) มาตรา 1097 กาหนดว่าบุคคลตั้งแต่สามคน
ขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจากัดก็ได้ และมาตรา 1100 กาหนดว่าผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องลง
ชื่อซื้อหุ้น ๆ หนึ่งเป็นอย่างน้อย
หลักสัญญา (Contractual Concept) ซึ่งแสดงออกโดยมาตรา 1012 ว่าอันว่าสัญญาบริษัท
นั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทากิจการ่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่ง
กาไรอันจะพึงได้แต่กิจการนั้น โดยผลของบทบัญญัตินี้ทาให้การจัดตั้งบริษัทจากัดเป็นเอกเทศสัญญาที่
ต้องประกอบด้วยบุคคลหลายคน ทาให้บริษัทจากัดของไทยมีลักษณะเป็นบริษัทร่วมทุน (JSC)
เหตุผลที่กฎหมายบริษัทของไทยมีลักษณะเป็นกฎหมายบริษัทร่วมทุนเป็นเพราะว่ากฎหมาย
ได้พัฒ นาขึ้น ในยุ ค ที่แนวคิด ของบริษั ทร่ว มทุน มีอิทธิพ ลอย่างกว้างขวางในประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตกและในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับบริษัทร่วมทุนที่มีโครงสร้างทุนขนาด
ใหญ่ (Large Capital Scale) ดังจะเห็นได้จากที่โครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดยุคก่อน
พ.ศ. 2551 ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยเจ็ดคน ซึ่งเป็นโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ประเทศไทยนามาจากบริษัท
ร่วมทุนตามกฎหมายบริษัทของอังกฤษ เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่กาลังวางโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศจึ งรั บเอาแนวคิดบริ ษัทร่ว มทุนมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาม
แบบอย่างของประเทศอุตสาหกรรมดังกล่าว

5.2 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทย
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของไทยได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาแล้วสี่ครั้ง ดังนี้
5.2.1 การปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดให้เป็นกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
การปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท จ ากั ด ในประเทศไทยเกิ ด ขึ้ น สามครั้ ง ครั้ ง แรกเมื่ อ มี ก ารตรา
กฎหมายบริษัทลายลักษณ์อักษรขึ้นใช้ในปี 2454 ครั้งที่สองเมื่อบัญญัติกฎหมายบริษัทจากัดไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ครั้งที่สามเมื่อมีการเปลี่ยนสภาพบริษัทจากัดให้เป็นบริษัทเอกชน
จากัด
หลังจากใช้บังคับกฎหมายบริษั ทจากัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท
เป็นต้นมาได้มีการแก้ไขกฎหมายในเชิงหลักการในปี 2521 โดยตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521 แก้ไขสาระสาคัญดังนี้ คือ
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เปลี่ยนแปลงกฎหมายบริษัทจากัดให้มีสภาพเป็นบริษัทเอกชนจากัด ด้วยการบัญญัตินิยามไว้
ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2521 มาตรา 4 ต่อมาใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 แทน และยังคงนิยามดังกล่าวไว้อยู่
แก้ไขโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกาหนดให้บริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
99 คน หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นถึง 100 คน ต้องแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจากัด
แก้ไขบทบัญญัติการออกหุ้นว่าห้ามมิให้บริษัทจากัดเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและห้าม
มิให้บริษัทจากัดออกหุ้นกู้
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขปรับปรุงครั้งใหญ่ เพราะมีการนาเอา
หลักการบริษัทเอกชนจากัดมาใส่ไว้ คือ หลักการเป็นบริษัทขนาดเล็ก ด้วยวิธีการจากัดจานวนผู้ถือหุ้น
หลักนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายบริษัทเอกชนของอังกฤษยุคต้นศตวรรษที่ยี่สิบ ซึ่งกาหนดว่าบริษัทเอกชน
จากัดต้องมีผู้ถือหุ้น อย่ างน้อย 2 คนแต่ไม่เกิน 50 คน ในปัจจุบันบริษัทเอกชนของฝรั่งเศสจากัด
จานวน ผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 100 คน ไทยนาหลักการนี้มาบัญญัติไว้ว่าบริษัทจากัดต้องมีผู้ถือหุ้นอย่าง
น้อย 7 คน แต่ต้องไม่ให้เกิน 99 คน หลักประการที่สอง คือ หลักการห้ามมิให้ขี้ชวนให้ประชาชนซื้อ
หุ้ น ของบริ ษัท จ ากัด ซึ่ งเป็ น หลั กที่ ป รากฏอยู่ ในกฎหมายบริ ษัท เอกชนของอั งกฤษ ซึ่ งบั ญญั ติว่ า
บริษัทเอกชน คือ บริษัทที่ไม่ได้เสนอขายหุ้นให้ประชาชน
5.2.2 การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายบริษัทจากัด
โครงสร้างบริษัทจากัดประกอบด้วย โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ และโครงสร้าง
การเงินและการบัญชี เมื่อบริษัทจากัดมีส ภาพเป็นบริษัทเอกชนจากัดแล้ว ได้มีการแก้ไขปรับปรุง
โครงสร้างของบริษัทสองครั้ง ดังนี้
5.2.2.1 การแก้ไขโครงสร้างผู้ถือหุ้น
การแก้ไขโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทจากัดเกิดขึ้นสองครั้งในปี 2535 และ 2551
1) การแก้ ไ ขจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น ขั้ น สู ง สุ ด ในปี 2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535 แก้ไขนิยาม
บริษัท และแก้ไขโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยยกเลิกบทบัญญัติที่จากัดจานวนผู้ถือหุ้นไม่ให้เกิน 99 คน
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากกรณีทีกฎหมายบังคับให้ บริษัทจากัดต้องแปรรูปเป็นบริษัท
มหาชนจากัดโดยไม่สมัครใจ ทาให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจอย่างกว้างขวาง เพราะมีบริษัท
จานวนมากที่มีความไม่พร้อมที่จ ะแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน หรือไม่ต้องการจะแปรรูปเป็นบริษัท
มหาชน
2) การแก้ไขจานวนผู้ ถือหุ้นขั้นต่าสุด ทาให้เกิดปัญหาว่าบริษัทเอกชน
จากัดต้องมีผู้ถือหุ้นขั้นต่าจานวนเท่าใด แต่ โดยที่มาตรา 1097 บัญญัติว่า “บุคคลใด ๆ ตั้งแต่เจ็ดคน
ขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจากัดก็ได้ โดยเข้าชื่อกันทาหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทาการ
อย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ” และมาตรา 1100 บัญญัติว่า “ผู้เริ่มก่อการทุกคน
ต้องลงชื่อซื้อหุ้น ๆ หนึ่งเป็นอย่างน้อย” ทั้งสองมาตราดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายสอง
ประการ ประการแรกทาให้บริษัท เอกชนจากัดมีผู้ถือหุ้นขั้นต่าอย่างน้อยเจ็ดคน ประการที่ สองทาให้
ผู้เริ่มก่อการเป็นผู้ถือหุ้นชุดแรก
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ในปี 2551 ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 ได้แก้ไขมาตรา 1097 ด้วยการลดจานวน
ผู้เริ่มก่อการบริษัทเอกชนจากัด จากจานวนเจ็ดคนขึ้นไปเป็นสามคนขึ้นไป เป็นผลให้บริษัท เอกชน
จากัดมีจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่าสามคนขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดตั้งบริษัททาได้ยาก การแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายในครั้ ง นี้ ท าให้ ก ารจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ท าได้ ส ะดวกขึ้ น เหตุ ผ ลที่ ไ ม่ มี ก ารลดจ านวน
ผู้เริ่มก่อการให้เหลือสองคนไม่ได้แสดงไว้ในเหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย แต่มีนักวิ ชาการให้ความเห็น
ว่าหากกาหนดให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นขั้นต่าสองคน อาจเกิดปัญหาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งสองคนมีความเห็น
ต่างกันและไม่มีบุคคลที่สามเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือชี้ขาด ดังนี้ การกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นขั้นต่าสามคนจึง
แลดูเหมาะสมที่สุด การลดจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่าของบริษัทลงเหลือสามคน เป็นสัญญาณว่าจะมีการ
นาเอาระบบบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียวมาใช้319
5.2.2.2 การแก้ไขปรับปรุงวิธีการจัดการบริษัท
การแก้ไขวิธีการจัดการบริษัทเกิดขึ้นสองครั้ง ดังนี้
1) ในปี 2548 มีการการแก้ไขปรับปรุงเรื่องกรรมการลาออก โดยบัญญัติ
เพิ่ ม เติ ม มาตรา 1153/1 ว่ า กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ ยื่ น ใบลาออกต่ อ บริ ษั ท
การลาออกมีผลนั บแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ก็ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการตีความกฎหมายว่ากรรมการลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมี
กฎหมายที่ชัดเจนที่ ไปใช้อ้างในกรณีต่าง ๆ เช่น ความรับผิดของกรรมการ การดารงตาแหน่งทาง
การเมือง หรือในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ถือว่าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้เป็น
การแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย
2) ในปี 2551 มีการแก่ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คือ แก้ ไ ขเรื่ องการบอกกล่ าวเรี ย กประชุม ผู้ ถือ หุ้ น และการลงมติ พิ เศษ คือ แก้ ไ ขมาตรา 1175
ว่าคาบอกกล่าวเรียกประชุมให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
และแก้ไขมาตรา 1194 ว่ามติพิเศษให้ลงมติโดยเสียงข้างมาก ถือว่าการแก้ไขปรับปรุงเรื่องดังกล่าวนี้
เป็นการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีการครอบงาการจัดการบริษัท อย่างไรก็ตาม กลับปรากฏว่าการ
แก้ไขปรับปรุงมาตรา 1175 กลับมีผลกระทบต่อบริษัทขนาดเล็กที่มีผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อย เพราะทาให้
เกิดค่าใช้จ่ายแก้บริษัทโดยไม่จาเป็น อีกทั้ง ในทางปฏิบัติบริษัทขนาดเล็กไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เป็นทางการอย่างบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ถือหุ้นจานวนมาก
5.2.3 การแก้ไขปรับปรุงหลักความสามารถของบริษัท
หลัก Ultra Vires ในระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษเป็นหลั กที่นาไปใช้เพื่อจากัด
ความสามารถของบริษัท ซึ่งเป็นหลักที่ศาลอังกฤษพัฒนาขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นมิให้ต้องล้มละลาย
ตามบริษัท เพราะแต่เดิมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทของอังกฤษมีความรับผิดไม่จากัดทานองเดียวกับ
ผู้ เป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว น เมื่อ บริ ษัทล้ มละลายผู้ ถือ หุ้ นก็ ต้อ งล้ ม ละลายด้ว ย เพื่อ ป้องกัน มิใ ห้
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กรรมการทาสัญญานอกขอบวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นความตกลงของผู้ถือหุ้นที่ต้องการประกอบกิจการใน
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จากการศึกษาพบว่าระบบกฎหมายเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหรัฐ ใช้หลัก
Ultra Vires ไปในทางที่ห้ ามมิให้ บ ริษัททาสั ญญาที่ผิ ด กฎหมาย ทั้งนี้ เพราะถือ ว่าบริษัท มี
ความสามารถเป็นของตนเอง สามารถทาธุรกรรมได้ทุกอย่างที่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเทศไทยนาหลักความสามารถในการทาสัญญาของนิติบุคคลไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 66 และมาตรา 67 และบัญญัติหลัก ความสมารถในการทาสัญญาของบริษัท
(Company’s Capacity to Contract Principle) ไว้ในมาตรา 1023 และมาตรา 1237 ทาให้เกิด
ความไม่แน่นอนในการทาสัญญาของบริษัทก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ จึงมีการแก้ไข
กฎหมายบริษัทจากัดในปี 2551 เพื่อ ผ่อนคลายหลักการจากัดความสามารถของบริษัท (Limitation
of Corporate Capacity) บนหลักการกระทาเกินของอานาจ (Ultra Vires Doctrine) เป็นหลักการ
ที่ศาลอังกฤษได้พัฒ นาขึ้น ในช่ว งปลายของกลางศตวรรษที่สิ บเก้ าเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น โดยมีหลักว่าถ้ากรรมการทาสัญญานอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือทาสัญญานอกขอบ
อานาจกรรมการ สัญญาไม่ผูกพันบริษัท หลักนี้มีอยู่ในกฎหมายอังกฤษเกือบสองศตวรรษ แต่อังกฤษ
ได้ผ่อนคลายการใช้หลักนี้ด้วยการปฏิรูปกฎหมายในช่วงปี ค.ศ. 2006 ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นหรือบริษัท
ฟ้องเพิกถอนสัญญาด้วยมูลเหตุ แห่งการฟ้องร้องว่ากรรมการกระทาเกินขอบอานาจ มีสิทธิเพียงฟ้อง
ห้ามมิให้กรรมการทาสัญญาที่ทาเกินขอบอานาจเท่านั้น ทาให้หลัก Ultra Vires ในกฎหมายของ
อังกฤษเกือบใช้ในทางปฏิบัติไม่ได้หรือเกือบตายไปจากระบบกฎหมายของอังกฤษ ปัจจุบันในระบบ
กฎหมายบริษัทของอังกฤษไม่ได้บังคับให้บริษัทต้องมีวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพราะได้มีการตัดรายการ
วัตถุประสงค์ออกจากรายการอันจาเป็นของหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ดังนั้น จึงมีผลเท่ากับว่าการ
กระทานอกขอบวัตถุประสงค์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แม้บริษัทจะกาหนดขอบวั ตถุประสงค์ไว้ในเวลาจด
ทะเบียนก็ตาม แต่ก็ไม่มีสิทธิยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มี
การแก้ไขปรับปรุงมาตรา 76 และมาตรา 1167 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทด้วย
เช่นกัน ก็อาจทาให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายต่อไปว่ามาตรา 76 และมาตรา 1167 อยู่ภายใต้
บังคับแห่งมาตรา 1023/1 หรือไม่
เมื่อร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไทยรับเอาหลักการกระทาเกินขอบอานาจ (Ultra
Vires Doctrine) มาบัญญัติไว้ในมาตรา 1023 ด้วยการจากัดความสามารถของบริษัทไม่ให้กรรมการ
ทาสัญญานอกขอบวัตถุประสงค์ที่กาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือนอกขอบอานาจของกรรมการที่
กาหนดในข้อบังคับ โดยให้สิทธิบริษัทยกเอาขอบวัตถุประสงค์และขอบอานาจกรรมการที่จดทะเบียน
แล้วขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้ทาให้เกิดผลกระทบต่อการทาสัญญาของบริษัทเพราะบริษัทอาจยกเหตุ
ที่กรรมการทาสัญญานอกขอบวัตถุ ประสงค์หรือนอกขอบอานาจขึ้นปฏิเสธสัญญาได้ การใช้หลัก Ultra Vires อย่างเคร่งครัดได้ส่งผลกระทบทั้งต่อบริษัท เพราะทาให้บริษัทขาดโอกาสในการทาธุรกิจที่
มาถึงเบื้องหน้า เพื่อผ่อนคลายการใช้หลักการกระทาเกินขอบอานาจ (Ultra Vires) ในการปรับปรุง
ประมวลกฎหมายแพ่งในปี 2551 จึงได้บัญญัติเพิ่มเติม มาตรา 1023/1 ห้ามมิให้บริษัทยกเอามาตรา
1023 ขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้สุจริตเพื่อไม่ให้ต้องรับผิดโดยอ้างว่าบริษัทหรือกรรมการไม่มีอานาจ
กระทาการ การบัญญัติเพิ่มเติมมาตรา 1023/1 น่าจะเดินตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทของ
อังกฤษ
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5.2.4 รูปแบบโครงสร้างบริษัทจากัดของประเทศไทย
เมื่อพิจ ารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ มาตรา 1096 ถึง มาตรา 1273/4
ก็ จ ะพบว่ า โครงสร้ า งของกฎหมายบริ ษั ท จ ากั ด ประกอบด้ ว ยส่ ว นต่ า ง ๆ คื อ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
การจัดการบริษัท การเงินและบัญชีบริษัท และการเลิก และชาระบัญชีบริษัท แต่ในวิทยานิพนธ์นี้จะ
ศึกษาเฉพาะสภาพและการจัดตั้งบริษัท รูปแบบการจัดการบริษัท และรูปแบบการเงินและบัญชีบริษัท
ดังนี้
5.2.4.1 สภาพของบริษัทจากัด
ในส่วนนี้จะพิจารณาถึงสภาพของบริษัทจากัดของไทยว่ามีอย่างไร โดยจะพิจารณา
จาก นิยามของบริษัทและโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ดังนี้
1) นิยามบริษัทจากัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัตินิยาม
ของบริษัทไว้เป็นสองประการ คือ นิยามทั่วไป และนิยามเฉพาะ คือ
(1) นิยามทั่วไปของบริษัท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติ
นิยามทั่วไปของบริษัทไว้ในมาตรา 1012 ว่า “อันว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่
กิจการที่ทานั้น” มาตรานี้แสดงให้เห็นแนวคิดของกฎหมายบริษัทจากัดของไทยว่าบริษัทเป็นสัญญา
ก่อตั้งองค์กรธุรกิจทีมีสมาชิกหลายคนเช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าแนวคิดดั้งเดิม
ของกฎหมายบริษัททุกระบบถือว่าบริษัทเป็นสมาคมทางธุรกิจ (Business Association) ฉะนั้น
บริ ษั ท จึ ง ต้ อ งมี ผู้ ถื อ หุ้ น หลายคน อาทิ เ ช่ น กฎหมายบริ ษั ท ของอั ง กฤษ ค.ศ. 1907 ก าหนดว่ า
บริษัทเอกชนจากัดต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคน และบริษัทมหาชนต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยเจ็ดคน
เป็นต้น แต่แนวคิดของบริษัทผู้ ถือหุ้นหลายคนในประเทศต้นแบบได้เปลี่ยนแปลงมานานกว่าครึ่ง
ศตวรรษแล้วดังที่กล่าวข้างต้น ดังจะเห็นได้จากที่กฎหมายบริษัทของประเทศต้นกาเนิดได้อนุญาตให้
บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ เรียกกันโดยทั่วไปว่า บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว ซึ่งเป็นวลีที่ปรากฏอยู่ในคา
พิพากษาศาลฎีกาอังกฤษในคดี Salomon v. Salomon แต่ในกฎหมายบริษัทของอังกฤษเรียกว่า
Single-Member Company ในกฎหมายบริษัทของอินเดียเรียกว่า One Man Company ในสหรัฐ
นิยมเรียกทั้ง One Man Corporation และ Single Member Corporation
โดยผลของมาตรา 1012 ท าให้ บ ริ ษั ท ไม่ อ าจมี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วได้
ฉะนั้น จึงมีการบัญญัติกฎหมายว่าหากจานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทลดเหลือต่ากว่าจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่า
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทได้ตามมาตรา 1237 (4) แต่กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติ
ไว้ว่าหากศาลไม่มีคาสั่งให้เลิกบริษัทบริษัทนั้นจะตั้งอยู่ได้นานเท่าใด และจะประกอบกิจการได้หรือไม่
การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องทาอย่างไร และจากการศึกษาไม่พบว่าศาลมีคาสั่งให้เลิกบริษัทตาม
มาตรา 1237 (4) แสดงว่ากฎหมายของไทยยอมให้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวตั้งอยู่ได้ตราบจนกว่าศาล
จะสั่งให้เลิกบริษัท จึงมีผลเท่ากับว่ากฎหมายไทยยอมให้มีบริษัทผู้ถือหุ้ นคนเดียวในทางความเป็นจริง
(De Facto Single Member Companies)
ปัญหาว่า หุ้ นกรณีที่บริษัทมีผู้ ถือหุ้ นคนเดียวจะประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ห รือไม่
เมื่อปี 2508 คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิทาได้ เพราะคาว่า
"ประชุ ม " ตามความหมายธรรมดาเข้ า ใจได้ ว่ า เป็ น การมาร่ ว มหารื อ กั น ตามพจนานุ ก รมฉบั บ
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ราชบัณฑิตยสถานก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า "ชุมนุมกัน รวมกัน รวมปรึกษาหารือกัน รวบรวม" ดังนี้จึง
เห็ น ได้ว่า การประชุมในกิจ การใด ๆ ก็ ตามย่อ มหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่ส องคนขึ้นไปเข้าร่ว ม
ปรึกษาหารือกัน ถ้ามีบุคคลเพียงคนเดียวจะถือว่าเป็นการประชุมหาได้ไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึง
เห็ นว่า การประชุมใหญ่ของบริ ษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้ นเข้า
ประชุมเพียงคนเดียว โดยได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งให้เข้าประชุมแทนด้วย จึงไม่อาจถือ
ได้ว่าเป็นการประชุมให้เลิกบริษัทตามมาตรา 1236 (4) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์320
จากการศึกษาพบว่าแนวคิดของบริษัทผู้ถือหุ้ นหลายคนมีอยู่ตั้งแต่ยุค
โรมันโบราณ (Ancient Roman) เป็นต้นมา ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสกุลกฎหมายบริษัทภาค
พื้นยุโรป แต่แนวคิด บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนในประเทศต้นแบบได้เปลี่ยนไปในช่วงต้นของปลาย
ศตวรรษที่ยี่สิบจะเห็นได้จากที่ประเทศต้นแบบได้พัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดให้บุคคลคนเดียว
ตั้งบริษัทได้ ฉะนั้น จึงมีข้อควรพิจารณาว่าประเทศไทยควรนาเอาระบบกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคน
เดียวมาใช้หรือไม่ แนวคิดนี้ในประเทศไทยดูเหมือนจะไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่มีนักวิชาการไทย
บางฝ่ายเห็นว่าการที่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลดจานวนผู้เริ่มก่อการจากจานวน
เจ็ดคนให้เหลือสามคนมีความเหมาะสมกว่าการให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสองคนขึ้นไป โดยแสดงความเห็นไว้
ว่า “สันนิษฐานว่าการลดจานวนผู้เริ่มก่อการเป็นความตั้งใจของผู้ร่างกฎหมายที่จะทาให้การจดทะ
เบียนจัดตั้งบริษัทเป็นไปได้โดยง่าย” ผู้เขียนสันนิษฐานว่าข้อกาหนดที่ให้มีผู้เริ่มก่อการจานวนอย่าง
น้อยเจ็ดคนได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายบริษัทของอังกฤษ (Companies Act 1862) มาตรา 6
ตั้งแต่ครั้งที่ประเทศไทยร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ดี หากการแก้ไขกฎหมายทา
เพื่อต้องการอานวยความสะดวกกับธุรกิจทุกขนาดในการจัดตั้งบริษัท เหตุใดจึงไม่อนุญาตให้บุคคล
เพีย งคนเดีย วสามารถจั ดตั้ งบริ ษัท ได้ ผู้ เขีย นสั นนิ ษฐานว่ าผู้ ร่างอาจค านึง ถึง ลั ก ษณะของบ ริษั ท
กล่าวคือ บริษัทเป็นการร่วมลงทุนของบุคคลหลายคน มีระเบียบข้อบังคับที่ใช้ระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
รวมทั้ ง มี ก ารด าเนิ น การโดยการประชุ ม เพื่ อ หารื อ กั น ดั ง นั้ น การมี ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย งรายเดี ย วจึ ง ไม่
สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้มีนักวิชาการให้ความเห็นว่าหากกาหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นขั้น
ต่าสองคน อาจเกิดปัญหาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งสองมีความเห็นต่างกันและไม่มีบุคคลที่สามเป็นผู้ไกล่
เกลี่ยหรือชี้ขาด ดังนี้การกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นขั้นต่าสามคนจึงแลดูเหมาะสมที่สุด ”321 ดูเสมือนหนึ่งว่า
นักวิชาการท่านนี้สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบของบริษัทจากัดของไทยควรเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน
และจานวนผู้ถือหุ้นสามคนมีความเหมาะสมแล้ว โดยยกคดี Salomon v. Salomon ขึ้นมาเปรียบ
เทียบ แต่จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในบทที่ 2 และบทที่ 3 พบว่าคดี Salomon v. Salomon เป็นต้น
กาเนิดของแนวคิดบริ ษัทที่มี ผู้ ถือหุ้ นคนเดียว เพราะผู้ พิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ได้กล่ าวถึงคาว่า
“บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว” (One Man Company) ด้วยอิทธิพลของแนวคิดนี้ในเวลาต่อมาประเทศต้น
กาเนิดจึงได้พัฒนากฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวขึ้นและเป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ผู้เขียนเห็นว่า
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การที่กฎหมายไทยยังคงให้บริษัทจากัดมีรูปแบบเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนน่าจะไม่สอดคล้องกับ
สภาพในปัจจุบัน
โดยผลของความเคร่ ง ครั ด ของประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
มาตรา 1012 ที่บัญญัติว่าบริษัทจากัดเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยบุคคลสองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปจึงเป็น
ผลให้บุคคลคนเดียวไม่สามารถก่อตั้งบริษัทได้ แต่ต่อมาเมื่อปี 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นาร่าง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวออกให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ผู้เขีย น
เข้าใจว่าการที่มีการยกร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นก็เพื่ออนุญาตให้บุคคลธรรมดาคนเดียวจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลประกอบการค้าได้ และเหตุผลที่ไม่มีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เพราะไปขัดกับหลั กบริษัทเป็นสัญญาดังที่กล่าวแล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของราง
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า นิ ติ บุ ค คลนั้ น ก็ คื อ บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ใ น
ต่างประเทศ อาจเป็ นด้ว ยเหตุนี้ก็ได้ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อร่างกฎหมายว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้ง
บริษัทจากัดคนเดียว” และได้มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็น
ร่างกฎหมาย
(2) นิยามเฉพาะของบริษัทจากัด มาตรา 1096 บัญญัตินิยามเฉพาะว่า
“อันว่าบริษัทจากัดนั้น คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้น
ต่างรับผิดจากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมู ลค่าของหุ้นที่ตนถือ” มาตรานี้สะท้อนให้
เห็นว่าบริษัทจากัดของไทยมีลักษณะเป็นบริษัทหุ้น (Share Company) และผู้ถือหุ้นมีความรับผิด
จากัด ซึ่งเป็นลักษณะของบริษัทมหาชนร่วมทุน (Public Joint Stock Company: PJSC) แนวคิดนี้มี
ปรากฏอยู่ในกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนีและอังกฤษในยุคก่อนศตวรรษที่ยี่สิบ ดังที่กล่าว
รายละเอียดไว้แล้วในบทที่ 3 อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายของไทยไม่ได้กาหนดอย่างชัดเจนว่าบริษัท
จ ากั ด ต้ อ งมี ทุ น จดทะเบี ย นขั้ น ต่ า แต่ มี ม าตราดั ง ต่ อ ไปนี้ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ทุ น จดทะเบี ย นไว้
มาตรา 1097 บัญญัติว่า “บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจากัดก็ได้
โดยเข้าชื่อกันทาหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทาการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
นี้” มาตรา 1098 บัญญัติว่า “หนังสือบริคณห์สนธินั้นต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ (5) จานวนทุน
เรื อ นหุ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท คิ ด ก าหนดจะจดทะเบี ย น แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น มี มู ล ค่ า ก าหนดหุ้ น ละเท่ า ไร ”
มาตรา 1100 บัญญัติว่า “ผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องลงชื่อซื้อหุ้น ๆ หนึ่งอย่างน้อย” และมาตรา 1117
บัญญัติว่า “อันมูลค่าของหุ้น ๆ หนึ่งนั้น มิให้ต่ากว่าห้าบาท” ฉะนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าว
นี้ประกอบกันแล้วทาให้เข้าใจได้ว่าบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างต่าสิบห้าบาท
2) จานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมาย จานวนผู้ถือหุ้ นตามกฎหมาย
บัญญัติไว้ในมาตรา 1097 บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทก็ได้ และมาตรา
1237 นอกจากนีศ้ าลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจากัดด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ (4) ถ้าจานวนผู้ถือหุ้นลงน้อยลง
จนเหลือไม่ถึงสามคน หากพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวนี้ประกอบกับมาตรา 1100 ทาให้เข้าใจได้ว่า
บริษัทจากัดของไทยต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสามคน โดยผลของบัญญัติดังกล่าวมานี้บุคคลคนเดียวจึง
ไม่มีสิทธิเริ่มก่อการและจัดตั้งบริษัทจากัด
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5.2.4.2 การการจัดตั้งบริษัทจากัด
การจัดตั้งบริษัทต้องมีการจดทะเบียนและการจดทะเบียนบริษัทจะประกอบด้วยแบบ
พิธี (Formality) ในหัวข้อนี้จะศึกษาถึงความมุ่งหมายของการจดทะเบียนบริษัท และแบบพีในการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนี้
1) ความมุ่งหมายและผลของการจดทะเบียนบริษัท ทาไมการจัดตั้งบริษัทต้อง
จดทะเบียน คาถามนี้อาจอธิบายด้วยแนวคิดของกฎหมายบริษัทได้ว่าภายใต้ระบบกฎหมายบริษัท
เยอรมนีและฝรั่งเศสมีแนวคิดทานองเดียวกันว่า การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นไปเพื่อต้องการให้
ผู้ก่อตั้งบริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อสาธารณชนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่รัฐให้ผู้ถือหุ้นมีความรับ
ผิดจากัด ข้อมูลที่ผู้เริ่มก่อการจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนในเวลาที่ก่อตั้งบริษัท คือ ชื่อผู้และที่อยู่
ของผู้เริ่มก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมตลอดถึงสถานที่ตั้งของบริษัท การเปิดเผย
ข้อมูล ของบริ ษัทในระบบกฎหมายเยอรมนีและฝรั่งเศสมุ่งที่จ ะคุ้มครองเจ้าหนี้ ทั้งนี้ เพราะจาก
การศึกษาในบทที่ 3 พบว่าในยุคโรมันมีแนวคิดทางกฎหมายว่าทรัพย์สินเป็นสิ่งหนุนหลัง สัญญาและ
เครดิตทางการค้า ดังนั้น เมื่อเจ้าหนี้เข้าทาสัญญากับลูกหนี้เขาย่อมได้รับประกันจากลูกหนี้ว่าลูกหนี้มี
ทรัพย์สินเพียงพอที่จะชาระหนี้นับแต่วันทาสัญญาจนกว่าถึงเวลาชาระหนี้322
เยอรมนีและฝรั่งเศสต่างได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของโรมัน จึงนาแนวคิดนี้
มาสร้างระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่าของบริษัทในยุคศตวรรษที่สิบเก้า จนปัจจุบัน323 ขณะที่แนวคิดการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามระบบกฎหมายบริษัทอังกฤษและสหรัฐมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการให้
สัมปทานตั้งบริษัท (Patent of Company) เรียกว่าระบบบริษัทพระบรมราชานุญาต (Charter
Company Regime) ที่พัฒนาขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่สิบห้าการจัดตั้งบริษัทจะต้องจดทะเบียนต่อรัฐ
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทโดยต้องเปิดเผยวัตถุประสงค์ของบริษัทว่าคืออะไร ทั้งนี้ เพื่อที่รัฐจะได้
ตรวจสอบและควบคุมได้324
2) แบบพิ ธี ข องการจดทะเบี ย นบริ ษั ท จ ากั ด การจดทะเบี ย นตั้ ง บริ ษั ท
กฎหมายกาหนดแบบพิธีไว้ว่าต้องทาหนังสือบริคณห์สนธิ และต้องยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อ
ประชุมตั้งบริษัทเสร็จแล้ว ดังนั้น แบบพิธีการจดทะเบียนบริษัทจึงเริ่มต้นตั้งแต่ การจัดทาหนังสื อ
บริคณห์สนธิ และหนังสือบริคณห์สนธิจะต้องจดทะเบียนไว้ด้วย หลังจากนั้นจะต้องมีการออกหุ้นและ
จัดสรรหุ้น เมื่อมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบแล้วก็ต้องประชุมตั้งบริษัท และเมื่อประชุมตั้งบริษัทเสร็จแล้ว
ผู้เริ่มก่อการจะต้องมอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการของบริษัท และเมื่อกรรมการได้รับมอบกิจการ
มาแล้วก็ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในสามเดือนนั บแต่วันประชุมตั้งบริษัท มิฉะนั้น หากมีผู้ยื่น
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ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อ พ้นกาหนดสามเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้ นนายทะเบียนจะต้อง
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน325 จะถือว่าบริษัทมิได้ตั้งขึ้น จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมาย ดังนี้
(1) ผลต่อกรรมการและต่อนายทะเบียน ดังนี้
ก. ผลต่ อ กรรมการ ภายในสามเดื อ นภายหลั ง จากประชุ ม ตั้ ง บริ ษั ท
กรรมการมีหน้าที่จะต้องคืนเงินที่รับไว้จากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นให้ครบจานวน มิฉะนั้น กรรมการจะต้อง
ร่วมกันรับผิดต่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
ข. ผลต่อนายทะเบียน ดังนี้
ผลเกีย่ วกับอานาจการรับจดทะเบียน เมื่อพ้นกาหนดสามเดือนนับแต่วัน
ประชุมผู้ถือหุ้ นแล้วนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่ได้ ผู้เขียนเข้าใจว่าเหตุเหตุผลที่
บัญญัติกฎหมายไว้เช่นนี้ก็เพื่อคุ้มครองผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นซึ่งได้ชาระค่าหุ้นไปแล้ว ไม่ให้เสียหาย และเพื่อ
เร่งรัดให้มีการจดทะเบียนเพื่อให้เกิดบริษัทขึ้นจะได้เกิดการเคลื่อนไหวธุรกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลเกี่ยวกับหน้าที่ของนายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
เสร็จแล้ว เมื่อจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้ว นายทะเบียนจะต้องแต่งย่อรายการเอกสารจดทะเบียน
บริษัทลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือราชกิ จจานุเบกษา ทั้งนี้ ตามมาตรา 1021 ถือว่าข้อความในเอกสาร
นั้นได้รู้แก่บุคคลทั่วไปทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท มาตรานี้น่าจะนามาจากหลักการแจ้ง
โดยผลของกฎหมาย (Constructive Notice Doctrine) ซึ่งมีแนวคิดว่าข้อความที่จดทะเบียนแล้ว
ย่อมเป็นที่รู้แก่บุคคลทั่วไป เป็นหลักอันเป็นที่มาของหลักการกระทานอกวัตถุประสงค์ (Ultra Vires)
ที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายของอังกฤษหลายศตวรรษที่ผ่ านมาและต่อมากฎหมายบริษัท ค.ศ.2006
(Companies Act 2006) ของอังกฤษได้ยกเลิกการใช้หลั กนี้แล้ว บริษัทจะยกเอาสัญญาหรือเอกสาร
หรื อข้อ ความอัน บั ง คับ ให้ จ ดทะเบี ยนบริษัท ยังไม่ ได้จนกว่าจะได้จ ดทะเบียนเอกสารนั้นแล้ ว แต่
บุคคลภายนอกถือเอาประโยชน์จากเอกสารนั้นได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 1023 วรรคหนึ่ง แต่หากบริษัท
ได้รับชาระหนี้จากบุคคลภายนอกมาแล้วก่อนจดทะเบีย นเอกสารนั้นย่อมไม่จาเป็นต้องคืน ตามวรรค
สอง เพราะถือว่าผู้ชาระหนี้ได้สละประโยชน์ที่จะยก มาตรา 1023 ขึ้นต่อสู้บริษัทแล้ว จึงยกข้อต่อสู้
ตามมาตรา 1023 ขึ้นอ้างในภายหลังชาระหนี้แล้วย่อมไม่ได้ อย่างไรก็ตาม มาตรา 1023/1 ห้ามมิให้
บริ ษัทยกมาตรา 1023 ขึ้น ต่อสู้ บุ คคลภายนอกผู้ สุ จริตเพื่อไม่ให้ ต้องรับผิ ดโดยอ้างว่าบริษัทหรื อ
กรรมการไม่มีอานาจกระทาการมิได้ ดังนั้น บริษัทจะอ้างต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตว่าบริษัททานอก
วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือกรรรมการทาเกินขอบอานาจในข้อบังคับ
ย่ อมไม่ ได้ ผลของมาตรา 1023/1 เท่า กับว่า กฎหมายปิดปากบริ ษัทมิใ ห้ นาเหตุดัง กล่ าวขึ้นต่อ สู้
บุคคลภายนอกผู้สุจริต กล่าวได้ว่ามาตรานี้ได้ทาลายกาแพงของหลักการกระทานอกขอบวัตถุประสงค์
(Ultra Vires) และโดยที่มาตรา 1023/1 มิได้บัญญัติว่าให้มาตรานี้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 1167
325
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ฉะนั้น จึงอาจเกิดปัญหาว่าหากบริษัทยกมาตรา 1167 ขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกอ้างว่ากรรมการเป็นตัว
แทนที่ทานอกเหนือขอบอานาจ ย่อมจะทาให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตามมา
การจัดตั้งบริษัทหากมีการดาเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเดียวกัน
กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแ ละจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวัน
เดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 1111/1 มาตรานี้บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทาให้ เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะทาให้การจดทะเบียนบริษัทเสร็จได้ภายในวันเดียว
ในปี 2554 กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ และการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ อ อก
ระเบี ย บส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท กลาง ว่ า ด้ ว ยการจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท
พ.ศ. 2554 ให้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัททางอินเตอร์เน็ต
เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้วจะมีผลเกี่ยวกับนิติฐานะของบริษัท
คื อ หลั ง จากที่ น ายทะเบี ย นรั บ จดทะเบี ย นและออกหนั ง สื อ ส าคั ญ การจดทะเบี ย นให้ แ ก่ ผู้ ข อ
จดทะเบียนจะมีผลให้บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 1015 การก่อสภาพนิติบุคคลย่อมมีผล
ในทางกฎหมายติด ตามมาทาให้ บ ริษัท มีสิ ทธิและหน้าที่ มี ภูมิล าเนา และมีก ารกระทาได้ทานอง
เดียวกับบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตามมาตรา 66, 67 และ 68 บริษัทจึงเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เป็นโจทก์ หรือ
จาเลยได้
(2) ผลเกี่ยวกับเอกสารที่จดทะเบียน ทาให้เอกสารจดทะเบียนบริษัทมี
สภาพเป็นเอกสารมหาชน บุคคลทั่วไปซึ่งเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบแล้ว มีสิทธิขอตรวจและหรือ
ขอคัดสาเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใด ๆ พร้อมถ้อยคารับรองว่าถูกต้องมอบให้ก็ได้ และผู้มีส่วน
ได้เสียซึ่งเสียค่าธรรมเนียมแล้วมีสิทธิที่จะขอให้นายทะเบียนคัดสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
บริษัท
การจดทะเบี ยนบริษั ท มีผ ลต่อ ผลต่ อ ผู้ เริ่ ม ก่อ การและผู้ ถือ หุ้ น กล่ า วคื อ
เมื่อที่ประชุมตั้งบริษัทให้สัตยาบันในกิจการหรือสัญญาที่ผู้ เริ่มก่อการได้ทาไปนั้น ย่อมทาให้ ผู้เริ่ม
ก่อการหลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา 1113 ฉะนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ให้สัตยาบันแก่กิจการ
ที่ผู้เริ่มก่อการได้ทาไปในระหว่างก่อการจัดตั้งบริษัท แม้ต่อมาบริษัทจะรับเอากิจการนั้นก็ไม่ทาให้
ผู้ก่อการหลุดพ้นจากความรับผิด ศาลฎีกาได้วินิจฉัย ปัญหานี้ไว้ในคาพิพากษาฎีกาที่ 1952/2538
ความว่า “ขณะจาเลยที่ 2 เข้าทาสั ญญากับโจทก์ ยังอยู่ในระยะเวลาดาเนินการก่อตั้งและขอจด
ทะเบียนบริษัทจาเลยที่ 1 อยู่ จาเลยที่ 2 ในฐานะผู้เริ่มก่อการบริษัทจึงต้องรับผิดตามสัญญาที่ตนได้
ทาขึ้นจนกว่าที่ประชุมตั้งบริษัทได้อนุมัติและได้ จดทะเบียนบริษัทแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1113 เมื่อไม่ได้ความว่ามีการอนุมัติสัญญาดังกล่าวในการประชุมตั้งบริษัท แม้จะจด
ทะเบียนตั้งบริษัทจาเลยที่ 1 และจาเลยที่ 1 เข้าถือสิทธิตามสัญญาแล้วก็ไม่เป็นเหตุจาเลยที่ 2 หลุด
พ้นจากความรับผิด” เหตุผลที่ศาลฎีกาวินิจฉัยดังกล่าวเพราะกฎหมายมิได้บัญญัติว่าให้ถือว่า ผู้เริ่มก่อ
การเป็นตัวแทนของบริษัท อีกทั้งจะนาหลักการให้สัตยาบันผูกพันตัวการและเป็นผลให้ตัวแทนหลุด
พ้นจากความรับผิดตามมาตรา 823 วรรคหนึ่ง มาใช้ย่อมไม่ได้ เพราะเมื่อไม่มีตัวการตัวแทนย่อมมี
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ไม่ได้326 สาหรับผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะมีสภาพเป็นผู้ถือหุ้นเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เสร็จสมบูรณ์ตาม
มาตรา 1112 ฉะนั้น มาตรา 1114 จึงบัญญัติว่า เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนแล้วผู้เ ข้าชื่อซื้อหุ้นจะร้อง
ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการที่ตนได้เข้าชื่อซื้อโดยกยกเหตุว่าสาคัญผิด หรือต้องข่มขู่ หรือถูกหลอกลวง
ฉ้อฉลนั้น ท่านว่าหาอาจทาได้ไม่” หมายความว่ากฎหมายห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นถอนหุ้ นเมื่อมีการตั้งบริษัท
แล้วแม้เพราะเข้าชื่อซื้อหุ้นเพราะสาคัญผิดในข้อเท็จจริง หรือต้องข่มขู่หรือถูกหลอกลวงฉ้อฉลก็ถอน
หุ้ น ไม่ ได้ นั กวิ ช าการไทยบางฝ่ า ยเห็ น ว่า มาตรานี้ เ ป็น บทยกเว้ นหลั ก การบอกล้ างโมฆีย กรรม327
เหตุ ผ ลที่กฎหมายห้ ามมิ ผู้ ถือหุ้ น ถอนหุ้ นเพราะจะท าให้ ทุน ของบริ ษัทที่ จดทะเบีย นไว้แล้ ว ลดลง
จะทาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัดและไม่ต้องรับผิดในหนี้สินของ
บริษัทเป็นส่วนตัว ดังนั้น หากยอมให้ผู้ถือหุ้นถอนหุ้นได้ เจ้าหนี้ก็ไม่อาจฟ้องร้องบังคับให้ผู้ถือหุ้นนั้น
รับผิดเป็นส่วนตัว
(3) ผลจากการเป็นผู้ถือหุ้น ทาให้ผู้ถอื หุ้นที่ยังส่งใช้ค่าหุ้นไม่ครบถ้วนย่อมตก
เป็นลูกหนี้ของบริษัท บริษัทย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชาระเงินค่าหุ้นได้ ทั้งนี้ เพราะมาตรา 1119
ก าหนดไว้ ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งช าระค่ า หุ้ น จนเต็ ม มู ล ค่ า และจะเอาค่ า หุ้ น นั้ น หั ก หนี้ กั บ บริ ษั ท ก็ ไ ม่ ไ ด้
ฉะนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ชาระค่าหุ้นกรรมการมีสิทธิริบหุ้นนาออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชาระค่าหุ้น
และหากเงินไม่พอชาระค่าหุ้นผู้ถือหุ้นก็ต้องรับผิดชดใช้เงินค่าหุ้นที่ขาดไปนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 1123,
1124 และ 1125 อนึ่ง หากบริษัทขัดขืนหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือ หุ้นชาระเงินค่าหุ้นซึ่ง
ถึงกาหนดชาระแล้ว และบริษัทไม่มีทรัพย์สินที่จะชาระหนี้ ย่อมถือว่าลูกหนี้ทาให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์
เจ้าหนี้ของบริษัทย่อมใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทผู้เป็นลูกหนี้ฟ้องผู้ถือหุ้นให้รับผิดชาระเงินค่าหุ้นได้
ตามมาตรา 233 ประกอบมาตรา 213 วรรคหนึ่ง
5.2.4.3 องคาพยพของบริษัทจากัด
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้วย่อมมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
มาตรา 1015 ประกอบมาตรา 65 ความเป็นนิติบุคคลของบริษัทย่อมมีผู้ถือหุ้น กรรมการ และทุน
ประกอบเข้าด้วยกันเป็นองคาพยพของบริษัท ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ผู้ถือหุ้น กรรมการ และทุนเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานอันจาเป็นต่อการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของสภาพนิติบุคคลของบริษัท
การพิ จ ารณาว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ น และกรรมการบริ ษั ท มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไร
ต้องพิจารณาในเชิงนิติ-เศรษฐศาสตร์ (Legal Economic Dimension) แยกพิจารณาดังนี้
1) ผู้ ถื อ หุ้ น (Shareholder) ในทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ผู้ ถื อ หุ้ น มี
สถานะเป็นผู้ลงทุนในบริษัท อาจด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดความเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของ
บริษัท โดยทั่วไปแล้ว การที่บุคคลเข้าถือหุ้นในบริษัทเพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้รับเงินปันผลซึ่ง

326

เสถียรภาพ นาหลวง, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน
นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554), หน้า 5, 114-115.
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สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และสหธน รัตนไพจิตร, หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
หุ้นส่วนบริษัท (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์นิติธรรม, 2543), หน้า 151.

202
เป็นผลกาไรที่ได้รับจากการดาเนินกิจการบริษัท ได้ว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
โดยมีกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการกองทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์
ข้อถกเถีย งในปัญาที่ว่าผู้ ถือหุ้ นเป็นเจ้าของบริษัท (Company Owner)
หรือไม่ มีนักวิชาการให้ความเห็นไว้หลากหลาย ในประเทศไทยมีนักวิชาการหลายคนได้ความเห็นนี้ไว้
เช่น รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความเห็น
ต่อ ปั ญ หานี้ ว่า “การที่ มีผู้ ถือ หุ้ น ในบริ ษัท เป็ น เพี ยงรู ปแบบของการก่อ ตั้ง นิ ติบุ คคลประเภทหนึ่ ง
บริษัทมีสภาพเป็นสถาบันตามกฎหมายที่ครอบครองทรัพย์สินในการผลิตและมีฐานะประหนึ่งเป็น
ปัจเจกชน”328 นักวิชาการท่านนี้ได้ให้ข้อสรุปว่า “บริษัทเป็นนิติบุคคล มีความเป็นเจ้าของอยู่ในตั ว
ของมันเอง ผู้ถือหุ้นหาใช่เจ้าของบริษัทไม่เพราะผู้ถือหุ้นมีสิทธิในบริษัทภายในขอบเขตหนึ่งเท่านั้น
ผู้ถือหุ้นจึงเป็นเพียงเจ้าของหุ้นและมิได้เป็นเจ้าของบริษัทตามกฎหมาย”329
2) ทุ น (Capital) ค าว่ า “ทุ น ” (Capital) ในความหมายโดยแคบตาม
กฎหมายหมายถึงทุนจดทะเบียน (Share capital) แต่ในความหมายโดยกว้าง หมายถึง ทรัพย์สินที่
ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัท ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นส่งใช้เป็นค่าหุ้นหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการ
ประกอบกิจการหรือ ได้มาโดยวิธีอย่างอื่นใด ทรัพย์สินที่ถือกรรมสิทธิ์ในบริษัทจึงมีสภาพเป็นกอง
ทรัพย์สิน โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของผลประโยชน์ และมีกรรมการเป็นผู้ครอบครองและจัดการกอง
ทรัพย์สินนั้นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
ระบบกฎหมายบริษัทจากัดของไทยยึดถือระบบทุนจดทะเบียนมาตั้งแต่นาเอา
ระบบกฎหมายบริษัทจากัดมาใช้จนถึงปัจจุบัน โดยมาตรา 1098 (5) กาหนดให้บริษัทต้องมีทุนจด
ทะเบี ย น ทั้งนี้ เพราะอยู่บ นสมมุติฐ านว่าทุนจดทะเบียนเป็นหลักประกันของเจ้าหนี้ ด้วยตรรกะ
ดังกล่าวจึงมีผลตามมาสองประการ ผลประการแรกเมื่อกาหนดทุนจดทะเบียนแล้ วต้องให้ผู้ถือหุ้น
ชาระค่าหุ้ นจนครบมูลค่าหุ้น (มาตรา 1119) ผลประการที่สองบริษัทต้องดารงทุนจดทะเบียนไว้
(Share Capital Maintenance) และจะลดทุนจดทะเบียนให้ต่ากว่าหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
(มาตรา 1225) การลดทุนจดทะเบียนจะต้องบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ของบริษัทแต่ ถ้าเจ้าหนี้ของบริษัท
คัดค้านก็จะลดทุนไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว (มาตรา 1226)
เหตุ ผ ลที่ ก ฎหมายของหลายประเทศยั ง คงก าหนดให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งมี ทุ น จด
ทะเบียนเพราะอยู่บนสมมติฐานที่ว่าทุนจดทะเบียนเป็นหลักประกันของเจ้าหนี้เครดิต ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิ
ที่จะบังคับชาระเมื่อบริษัทไม่ชาระหนี้ อย่างไรก็ตามความเห็นอีกแนวหนึ่ง มีว่าทุนจดทะเบียนไม่อาจ
เป็นหลักประกันที่แท้จริงของเจ้าหนี้ เพราะในกรณีที่จดทะเบียนด้วยทุนต่า (Thin Capital) ทุนจด
ทะเบียนย่อมไม่มีนัยสาคัญในการเป็นหลักประกันในการชาระหนี้ได้เลย นอกจากหนี้ทุนจดทะเบียน
ไม่อาจเป็ นหลักประกัน ความมั่นคงของบริษัทและมูล ค่าของบริษัท แต่ความมั่นคงและมูล ค่าของ
บริษัทย่อมวัดได้จากมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท ทั้งสินทรัพย์ที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง โดยเฉพาะ
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รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, การปฏิวัติโดยผู้จัดการ, ค้นวันที่ 10 ธันวาคม 2558 จาก
http://econ.tu.ac.th
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เรื่องเดียวกัน.

203
อย่างยิ่งบริษัทยุคใหม่อาจมีสินทรัพย์ที่มีรูปร่างน้อยหรือมีมู ลค่าต่า แต่มีสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างแต่มี
มูลค่าสูง เช่น เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โนว์ฮาว เป็นต้น
ด้วยเหตุผลที่หลากหลายดังกล่าวทาให้ประเทศอุตสาหกรรมได้ให้ความสาคัญ
กับทุนจดทะเบียนน้อยลงถึงขนาดที่อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนด้วยทุนเพียงเล็กน้อย เช่น บริษัทใน
ยุโรปอาจทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่งยูโร ในอังกฤษบริษัทอาจจดทะเบียนด้วยทุนหนึ่งปอนด์
ในญี่ปุ่นจดทะเบียนด้ว ยทุนหนึ่งเยน และในจีนจดทะเบียนด้วยทุนหนึ่งหยวน ความจริงกฎหมาย
บริษัทของไทยก็อนุญาตให้จดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนต่าด้วยเงินทุนสิบห้าบาท แต่ทางปฏิบัติแล้ว
มักจะไม่มีการจดทะเบียนด้วยทุนขั้นต่า แต่จะจดทะเบียนด้วยทุนที่สูงกว่า หากผู้จดทะเบียนได้เลือก
จดทะเบี ยนด้วยทุนจดทะเบีย นสูงกว่าทุนขั้นต่า กฎหมายและระเบียบข้องบังคับเกี่ยวกับการจด
ทะเบีย นบริษัท บั งคับ ให้ ต้องแสดงเงินทุนจดทะเบียนและต้องเก็บทุนจดทะเบียนไว้ จึงเท่ากับว่า
แนวคิดของกฎหมายไทยในเรื่ องทุนจดทะเบียนสวนทางกับแนวคิดของประเทศอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน
3) กรรมการ (Director) ดังที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 2 แล้วว่า บริษัทมีศูนย์กลาง
การจัดการ (Centralized Management) เพราะการจัดกิจการของบริษัทเป็นอานาจและหน้าที่ของ
กรรมการ ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในระบบกฎหมายบริษัทอังกฤษและอเมริกันถือ
ว่ากรรมการเป็ นตัว แทนของผู้ ถือหุ้ น แต่ในระบบกฎหมายเยอรมนีและฝรั่งเศสถือว่ากรรมการ มี
บทบาทเป็นทั้งผู้แทนนิติบุคคล ในระบบกฎหมายไทยใช้แนวความคิดแบบผสม คือ กรรมการมี ทั้ง
บทบาทผู้แทนนิติบุคคลและตัวแทนของบริษัท แม้ว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการก็ตาม แต่ไม่ถือว่า
เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแนวคิดของระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษและเมริกัน ในกฎหมายไทย
ถือว่าการแต่งตั้งกรรมการเป็ น เพียงวิธีการครอบงากิจการบริษัท เท่านั้น แนวคิดในกฎหมายไทย
ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลายมาตรา เช่น มาตรา 70, 74, 77, 1167 เป็นต้น
อย่างไรก็ตามกฎหมายนิติบุคคลและกฎหมายบริษัทจากัดของไทยกลับให้นาเอากฎหมายตัวแทนมาใช้
กับ ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างบริ ษั ท กรรมการ และบุค คลภายนอก ท าให้ เกิ ด ความสั บสนว่ าผู้ แ ทน
นิติบุคคลกับตัวแทนเป็นอย่างไรกันแน่ การนาเอาหลักการและแนวคิดของกฎหมายที่แตกต่างกันมา
ผสมผสานเข้าด้วยกันเช่นนี้ทาให้กฎหมายไทยเข้ากับกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วยาก
ผลจากการที่บริษัทมีองคาพยพดังกล่าว บริษัทจึงอาจมีการดาเนินกิจการโดย
ผ่านการกระทาและกากับโดยกรรมการ การดาเนินกิจการจะต้องมีกิจกรรมในทางที่ก่อให้เกิดรายได้
รายจ่าย และได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ซึ่งรวมกันเรียกว่าสินทรัพย์ (Assets) ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของฝ่ายดาเนินการจะต้องจัดทาบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในแต่ละรอบบัญชีว่า
บริษัทมีผลประกอบการเป็นอย่างไร
องคาพยพของบริษัทในทางกฎหมายต้องประกอบกันสามส่วน คือ ผู้ถือหุ้น
กรรมการ และทุนจดทะเบียน ดังที่อธิบายด้วยแผนภาพองคาพยพของบริษัทข้างใต้นี้
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บริษัท
นิตบิ ุคคล
ทุน

ผู้ถือหุ้น
ผู้ครอบงากิจการ

บัญชีและการเงิน

กรรมการ
ผู้ควบคุมการจัดการ

ภาพที่ 5.1 แสดงองคาพยพของบริษัทจากัด

5.3 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนของประเทศไทย
ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากฎหมายบริ ษั ท จ ากั ด ของไทยเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ
โครงสร้าง ผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการเงินและการบัญชี ว่าได้พัฒนาไปอย่างไรและมี
ผลอย่างไร
5.3.1 รูปแบบโครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างของผู้ถือหุ้นเป็นส่วนประกอบอันจาเป็นสาหรับการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของบริษัท
จากัด เพราะผู้ถือหุ้ นมีบทบาทในบริษัททั้งในฐานะเป็นผู้ล งทุนและเป็นผู้ครอบงากิจการ รูปแบบ
โครงสร้างของผู้ถือหุ้นในกฎหมายไทยได้รับการพัฒนาหลายครั้งด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่ละยุค
ในหั ว ข้ อหนี้ จ ะศึกษาวิเคราะห์ ส ถานะทางกฎหมายของผู้ ถือ หุ้ น และโครงสร้ างของผู้ ถือ หุ้ นตาม
กฎหมาย ดังนี้
5.3.1.1 สถานะทางกฎหมายของผู้ถือหุ้น
ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ในโครงสร้ า งของบริ ษั ท จ ากั ด หากบริ ษั ท จ ากั ด
ปราศจากผู้ถือหุ้นบริษัทย่อมดารงอยู่ไม่ได้ แต่ในกรณีที่บริษัทจากัดตั้งขึ้นด้วยมีจานวนผู้ถือหุ้นตามที่
กฎหมายกาหนด หากต่อมามีจานวนผู้ถือหุ้ นลดลงเหลือจานวนไม่ถึง 3 คน เป็นเหตุร้องขอให้ศาลสั่ง
เลิกบริษัทตามมาตรา 1237 (4) ในภาวะเช่นนี้บริษัทย่อมดารงอยู่ได้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะสั่งเลิก
บริษัทในทางกฎหมายผู้ถือหุ้นมีสถานะอย่างไร แยกพิจารณาดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นกับการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบริษัท หากพิ จารณาสถานะ
ของผู้ถือหุ้นในมิตินี้ ผู้ถือหุ้นมีความเกี่ยวพันกับบริษัทดังนี้
(1) เป็นผู้ลงทุน (Investor) ดังที่ได้อภิปรายไว้ข้างต้นแล้วว่าผู้ถือหุ้น
เข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทในฐานะเป็นผู้ลงทุนในบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงต้องนาเงินหรือทรัพย์สิน
อย่างอื่นมาลงหุ้น ซึ่งเมื่อลงหุ้นแล้วจะถอนคืนไม่ได้ เพราะสิ่งลงหุ้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และกลาย
สภาพเป็นทุนของบริษัทไปแล้ว
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(2) เป็นผู้มีอานาจครอบงากิจการของบริษัท (Mandatory on
Company Management) โดยที่หลักการจัดการบริษัทได้มีการแยกโครงสร้างการการครอบงา
กิจการออกจากโครงสร้างการจัดการ ผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดจึงไม่มีอานาจโดยตรงที่จะบริหารกิจการ
ของบริษัทแต่มีอานาจเพียงเป็นผู้มีอานาจครอบงาการจัดการบริษัท เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
เป็นบริษัทปิดในทางปฏิบัติมักจะแตกต่างจากโครงสร้างที่กฎหมายกาหนดไว้ เพราะในบริษัทปิดส่วน
ใหญ่ผู้ถือหุ้นและกรรมการมักเป็นคนกลุ่มเดียวกัน เหตุผลที่กฎหมายให้ ผู้ถือหุ้ นมีอานาจครอบงา
กิจการของบริษัท เพราะผู้ถือหุ้นมิได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจการ แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของ
ผลประโยชน์ โ ดยตรงในบริ ษั ท จึ ง ควรมี อ านาจเข้ า ไปสอดส่ อ งดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนเอง วิธีการครอบงาบริษัทกฎหมายให้กระทาผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น
(3) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกองทรัพย์สินในบริษัท หากพิจารณาในมิติ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในกองทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ในกองทรัพย์สินของบริษัท เพราะ
มาตรา 1015 กาหนดให้บริษัทเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น กองทรัพย์สินรวมถึงทรัพย์สินที่
นามาลงหุ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทรัพย์สินของบริษัทจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นก็ต่อเมื่อ
มีทรัพย์สินเหลือจากการใช้หนี้ของบริษัทในการชาระบัญชีเมื่อเลิกบริษัทเสร็จแล้วตามมาตรา 1269
หลักการนี้ในระบบกฎหมายบริษัทเยอรมันและฝรั่งเศสพัฒนามาจากแนวคิด การแยกทรัพย์สินทาง
ธุรกิจออกจากทรัพย์สินส่วนตัว (Business asset partitioning) ในยุคโรมัน ที่นายทาสแยกทรัพย์สิน
ส่วนตัวออกมาเป็นกองทรัพย์สินทางธุรกิจ (Business property) แล้วให้ทาสเป็นผู้ครอบครอง ส่วน
แนวคิดของระบบกฎหมายบริษัทอังกฤษพัฒนามาจากแนวคิดทรัสต์ (Trust) ที่แยกเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินออกจากผู้รับผลประโยชน์แนวคิดนี้ได้ขยายอิทธิพลไปยังระบบกฎหมายบริษัทอเมริกัน
ด้วย แนวคิดของกฎหมายไทยในเรื่องนี้น่าจะเดินตามแนวคิดระบบกฎหมายบริษัทอังกฤษ
แม้ผู้ถือหุ้นนาเงินหรือทรัพย์สินมาลงหุ้นในบริษัทไม่ก่อให้ผู้ถือหุ้นเป็น
เจ้าหนี้ของบริษัท แต่ในทางกลับกันเมื่อมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นแล้ว หากมูลค่าหุ้นยังส่งใช้ไม่ครบผู้ถือหุ้น
จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ของบริษัท บริษัทย่อมมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ถือหุ้นชาระเงินค่าหุ้นที่ส่งใช้ไม่ครบ
ได้ตามมาตรา 1096, 1099 แต่ถ้าผู้ถือหุ้นได้โอนหุ้นไปแล้วสิทธิของบริษัทที่จะคั บเอาเงินค่าหุ้นจน
ครบเต็มมูลค่าจากผู้โอนย่อมหมดสิ้นไป บริษัทต้องไปบังคับเอากับผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ 330
อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกามีความเห็นว่าความรับผิดของผู้โอนหุ้นสาหรับเงินจานวนที่ยังส่งใช้ไม่ครบ
มูลค่าหุ้นที่โอนตามมาตรา 1133 หมายถึงความรับผิดต่อเจ้า หนี้ของบริษัท หาได้หมายถึงว่าผู้โอน
จะต้องรับผิดต่อบริษัทในเงินค่าหุ้นที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบแม้จะโอนหุ้นดังกล่าวไปแล้วไม่331
5.3.1.2 รูปแบบโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย (Legal Shareholder Structure)
ในระบบบริษัทของไทยตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันบริษัทจากัดเป็นบริษัทที่ต้องมี ผู้ถือหุ้น
หลายคนดังที่ มาตรา 1012 บัญญัติว่าการตั้งบริษัทเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้น
ไปและยังคงแนวความคิดนี้จนปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจแบ่งออกได้เป็น สองชุด ผู้ถือหุ้นชุดแรก
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สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, หุ้นส่วนและบริษัท (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2552), หน้า
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และผู้ถือหุ้นชุดต่อมา ผู้ถือหุ้นชุดแรกได้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่จดทะเบียนตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นชุดหลังได้เกิด
จากการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นชุดเดิม ด้วยเหตุผลต่าง ๆ แต่มักเกิดจากการออกหุ้นใหม่ขายให้
บุคคลภายนอก การควบกิจการหรือรวมกิจการ (Merger and Acquisition: M & A) อย่างไรก็ตาม
ในกฎหมายไทยการขายหุ้นของบริษัทอาจกาหนดเงื่อนไขไว้ในข้อบังคับก็ได้
โครงสร้างผู้ถือหุ้น หมายถึง จานวนผู้ถือหุ้นที่กฎหมายบริษัทกาหนดไว้ว่าบริษัทต้อง
มีผู้ถือกี่คน ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลายครั้งอันเป็นผลมาจากการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้
ถือหุ้นตามกฎหมายมีผลกระทบต่อการจัดตั้งบริษัททั้งด้านบวกและลบ กล่าวคือ หากแก้ไขจานวนผู้
ถือหุ้นให้มากขึ้นย่อมจะทาให้การจัดตั้งบริษัทได้ยากขึ้น ในทางกลับกันหากแก้ไขจานวนผู้ถือหุ้นให้
น้อยลง ย่อมจะส่งผลดีต่อการจัดตั้งบริษัท เพราะจะทาให้การจัดตั้งบริษัททาได้สะดวกขั้น
การพัฒนาโครงสร้างของผู้ถือหุ้นแบ่งออกเป็นสี่ช่วงดังนี้
ช่วงที่หนึ่ง ระหว่างระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2520 เป็นช่วงเริ่มต้นใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 2 หรือฉบับปัจจุบัน ทาให้การจัดตั้งบริษัทเกิดความยุ่งยาก เพราะ
จะต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยเจ็ดคนจึงจะจัดตั้งบริษัทได้ ในกรณีนี้อาจมีการสร้างผู้เริ่มก่อการและ
ผู้ถือหุ้นเทียมเกิดขึ้น อย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในยุคหลายศตวรรษที่สิบเก้า ดังตัวอย่างคดี
Salomon v. Salomon โครงสร้างผู้ถือหุ้นในยุคนี้เป็นโครงสร้างของบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นจานวนมากเพื่อประโยชน์ในการระดมทุนได้อย่างกว้างขวาง เหตุผลที่กฎหมายกาหนดให้
บริษัทจ ากัดต้องมีผู้ถือหุ้นอย่ างน้อยเจ็ดคน เพราะต้องการส่งเสริมบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อประกอบ
กิจการสัมปทานของรัฐหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงสร้างของผู้ถือหุ้นในยุคนี้มีลักษณะคล้ายกับ
บริษัทมหาชนของอังกฤษ แต่ในทางความเป็นจริงแล้วกิจการส่วนใหญ่เป็น SMEs โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ในช่วงนี้จึงไม่สอดคล้องกับสภาพทั่วไปของประเทศ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ประกอบวิสาหกิจราย
ย่อย เพราะเมื่อนาโครงสร้างของผู้ถือหุ้นในลักษณะนี้ไปใช้กับกิจการขนาดเล็ก ทาให้กิจการขนาดเล็ก
เข้าถึงระบบบริษัทได้ยาก
โครงสร้างของผู้ถือหุ้นในยุคนี้ไม่ได้จากัดจานวนผู้ถือหุ้นสูงสุดไว้ สันนิษฐานว่าผู้ร่าง
กฎหมายต้องการให้มีการรับบุคคลทั่วไปเข้ามาถือหุ้นได้อ ย่างไม่มีจากัด ทั้งนี้ เพราะในช่วงระยะเวลา
นี้บริษัทจากัดสามารถชี้ชวนให้ประชาชนเข้าชื่อซื้อหุ้นในบริษัทได้ ฉะนั้น หากบริษัทต้องการจะเพิ่ม
จานวนผู้ถือหุ้น ก็เพียงออกหุ้นใหม่เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป กล่าวได้ว่าโครงสร้างของผู้ถือหุ้นยุคนี้
ไม่สะท้อนโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทปิดที่ไม่ต้องการผู้ถือหุ้นจานวนมาก
ช่วงที่สอง ระหว่าง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2534 กฎหมายกาหนดจานวนผู้ถือหุ้ น
ตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปแต่ไม่เกินเก้าสิบเก้าคน เหตุผลที่มีการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัทจากัดเพราะต้องการให้แตกต่างจากโครงสร้างของบริษัทมหาชน ด้วยเหตุนี้จึงบัญญัติกฎหมาย
ว่ า บริ ษั ท ที่ มี จ านวนผู้ ถื อ หุ้ น ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ร้ อ ยคนขึ้ น ไปต้ อ งแปรรู ป เป็ น บริ ษั ท มหาชน แต่ ไ ด้ ส ร้ า ง
ผลกระทบต่อบริษัทจากัดที่จดทะเบียนแล้วเพราะถูกบังคับให้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนหรือลดจานวน
ผู้ถือหุ้นไม่ให้ถึงหนึ่งร้อยคน ผู้เขียนสันนิษฐานว่าผู้ร่างกฎหมายได้นารูปแบบผู้ถือหุ้นบริษัทในฝรั่ งเศส
อังกฤษยุคเก่ามาใช้ เพราะในยุคเดียวกันนี้ กฎหมายบริษัทของประเทศดังกล่าวมีการจากัดจานวน
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ผู้ถือหุ้นขั้นสูงสุดของบริษัทปิดไว้ ขณะที่กฎหมายบริษัทปิดของเยอรมนีไม่ได้จากัดจานวนผู้ถือหุ้นขั้น
สูงไว้
ช่วงที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2550 ในช่วงนี้กฎหมายได้ยกเลิกบทบัญญัติที่
กาหนดว่าบริษัทจากัดต้องมีผู้ถือหุ้นไม่เกินเก้าสิบเก้าคน เมื่อแก้ไขกฎหมายแล้วทาให้โครงสร้างของ
ผู้ถือหุ้นกลับไปเหมือนกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่วง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2520 ความเปลี่ยนแปลงของ
จานวนผู้ถือหุ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2550 แก้ไขจานวนผู้ถือหุ้นให้มีตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป
น่าจะเป็นผลมาจากการจากัดจานวนผู้ถือหุ้นขั้นสูงสุดของบริษัทอาจทาให้บริษัทไม่สามารถพัฒนาเป็น
บริษัทขนาดใหญ่ได้ในอนาคต
ช่ ว งที่ 4 ระหว่ า ง พ.ศ. 2551 ถึ ง ปั จ จุ บั น ในปี พ.ศ. 2551 ได้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยลดจานวนผู้ถือหุ้นจากเจ็ดคนเหลือสามคน ความเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ถือ
หุ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) เพราะรัฐต้องการลดความยุ่งยากในการ
จัดตั้งบริษัทจากัด อีกทั้งต้องการจะส่งเสริมบริษัทขนาดเล็ก ทั้งนี้ เพราะการกาหนดให้การตั้งบริษัท
ด้วยจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่าเจ็ดคนขึ้นไป ได้สร้างภาระให้แก่ประชาชนอย่างมาก ได้นาไปสู่ปรากฏการณ์
การบิดเบือนหรือเลี่ยงกฎหมายด้วยการสร้างผู้ถือหุ้นเทียมขึ้นด้วยวิธีการนาชื่อบุคคลอื่นมาเป็นผู้ถือ
หุ้ น ให้ ค รบตามจ านวนที่ ก ฎหมายก าหนดผู้ ถื อ หุ้ น ชนิ ด นี้ อ าจเรี ย กว่ า เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ตามแบบพิ ธี
นอกจากนี้ในบางกรณียังมีการกระจายหุ้นให้บุคคลเหล่านั้นถือแทน เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่ามีการ
กระจายหรือการจัดสรรหุ้น (Allocation) ในทางความเป็นจริง แต่แท้ที่จริงเป็นการซ่อนความเป็นผู้
ถือหุ้นที่แท้จริงไว้ จึงทาให้ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นตั วแทน (Nominee Shareholders)
ผู้ถือหุ้นตัวแทนอาจมีความหมายกว้างกว่าผู้ถือหุ้นเทียม เพราะผู้ถือหุ้นเทียมหมายถึงการยืมชื่อของ
ผู้อื่นมาเป็นผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนอาจเป็นเพียงตัวแทนถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวการ
สรุ ปได้ว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้ น ได้เปลี่ ยนแปลงไปในแต่ล ะช่วงเวลาดังที่ ปรากฏตาม
ตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 5.1 แสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
ช่วงเวลา

พ.ศ.

พ.ศ.

ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2

2468
2521

2520
2534

ช่วงที่ 3
ช่วงที่ 4

2535
2551

2550
ปัจจุบัน

โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมาย

7 คน ขึ้นไป
7 คน ขึ้นไป
แต่ไม่ เกิน
99 คน
7 คน ขึ้นไป
3 คน ขึ้นไป
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เจตนารมณ์ของกฎหมายที่กาหนดให้บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นหลายคนมาจากเหตุผลสอง
ประการ ดังนี้
ประการแรก เพื่อให้บริษัทเป็นแหล่งลงทุนของประชาชน ทาให้ประชาชนที่มีเงินไม่
มากสามารถรวมตัวกันประกอบกิจการได้ การที่มีบุคคลหลายคนมาร่วมกันประกอบกิจการย่อมมีผลดี
อยู่หลายประการ อาทิเช่น สามารถกระจายความเสี่ยงได้ สามารถลงทุนโดยที่ตนเองไม่ต้องมีความรู้
ในการดาเนินกิจการนั้น สามารถมีรายได้จากการลงทุนด้วยการรับเงินปันผล หรือขายหุ้นเมื่อมีราคาที่
ต้องการ นอกจากนี้การประกอบกิจการผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดถึงทรัพย์สินส่วนตัวเพราะมีความรับ ผิด
จากัด ต่างจากการเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนรายบุคคล (Individual Enterprise) หรือเป็นหุ้นส่วน
สามัญในห้างหุ้นส่วน ผู้ลงทุนต้องรับผิดไม่จากัด เจ้าหนี้สามารถบังคับชาระหนี้เอากับทรัพย์สินส่วนตัว
ของผู้ลงทุนได้ทั้งหมด ซึ่งหากพิจารณาความมุ่งหวังของกฎหมายคือ ต้องการให้มีผู้ลงทุนในบริษัท
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามความมุ่งหมายของกฎหมายดังกล่าวเป็นการกาหนดรูปแบบของบริษัท
แต่ในทางปฏิบัติกลับปรากฏว่ามีการสร้างผู้ถือหุ้นเทียม ซึ่งไม่มีบทบาทใด ๆ ในบริษัทในทางความเป็น
จริงทั้งเป็นผู้ลงทุนและผู้ครอบงาการจัดการของฝ่ายจัดการ
ประการที่สอง เป็นเหตุผลพิเศษที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับระบบบริษัทสัมปทานกิจการ
จากรัฐไปดาเนินการ ซึ่งจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการ
ต้องใช้เงินลงทุนมาก จึงเกิดการระดมทุนในหมู่ผู้ที่มีความมั่งคั่งมาร่วมกันประกอบกิจการ ตลอดถึง
ระดมทุ น จากประชาชนทั่ ว ไป โดยวิ ธี ตั้ ง บริ ษั ท แล้ ว ขายหุ้ น น าเงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการขายหุ้ น มาลงทุ น
การประกอบกิจการในลักษณะนี้ทาให้เกิดบริษัทร่วมทุน และพัฒนาเป็นบริษัทมหาชนในเวลาต่อมา
บริษัทชนิดนี้จึงมีการกระจายหุ้นอย่างกว้างขวางทาให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลายคนโดยปริยาย
ปั ญหาว่ า การก่อตั้งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีผู้ ถือ หุ้ นหลายคนหรือไม่ การบั งคับให้
บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นหลายคนมีความจาเป็นหรือไม่ มีการถกเถียงในต่างประเทศจากัดอย่างกว้างขวาง
จนนาไปสู่การพัฒนากฎหมายเมื่อประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้ในประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรปมีการพัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนในระดับโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้มีบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคน
เดียวในประเทศไทยมีการถกเถียงปัญหาดังกล่าวมาประมาณไม่เกินสองทศวรรษ เพราะได้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติโดยมีการสร้างถือหุ้นเทียม (Dummy Shareholders) ขึ้น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จึงพยายามแก้ไขปั ญหานี้ด้ว ยวิธีลดจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่าของบริษัทจากัดลงเหลือสามคน ซึ่งอาจ
พัฒนาไปสู่การตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในอนาคต
รูปแบบโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นเช่นไร
เมื่อพิจารณาจากมาตรา 1012 ที่กาหนดว่าการตั้งบริษัทเป็นสัญญาของบุคคลอย่างน้อยสองคนขึ้นไป
ประกอบกับมาตรา 1097 ที่บัญญัติว่าการตั้งบริษัทต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยสามคน แต่ถ้าจานวน
ผู้ถือหุ้นลดลง จนเหลือไม่ถึงสามคน ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทได้ บทบัญญัติดังกล่าวนี้ประกอบกัน
แสดงให้เห็นว่าบริษัทจากัดตามกฎหมายไทยต้องมีผู้ถือหุ้นหลายคน โดยต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่า
อย่างน้อยสามคน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกฎหมายไม่ได้จากัดจานวนผู้ถือหุ้นขั้นสูงไว้ บริษัทจากัดจึง
มีผู้ถือหุ้นจานวนมากเท่าใดก็ได้
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การที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทจากัดต้องมีผู้ถือหุ้นหลายคน เพราะได้รับอิทธิพลมา
จากแนวความคิดการร่วมหุ้น (Apportion) ซึ่งมีว่าการดาเนินกิจการในรูปของบริษัทจากัดผู้ถือหุ้น
จะต้องนาเงินหรือทรัพย์สินมาร่วมกันลงหุ้นในบริษัท ทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นนามาลงทุนนั้นจะเปลี่ยน
สภาพเป็นทุนเรือนหุ้น (Share Capital) ผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบริษัท
ในรู ป ของสิ ท ธิใ นการถื อหุ้ น เสมื อนเช่ นผู้ รั บผลประโยชน์ ในทรัส ต์ (Trust) การจัด ตั้ งบริ ษัท ตาม
แนวความคิดนี้ทาให้บริษัทต้องมีสมาชิกหลายคนเป็นผู้ถือหุ้น เจตนารมณ์ของการลงหุ้นในบริษัทก็
เพื่ อ เป็ น การระดมทุ น ของผู้ ล งทุ น จ านวนบุ ค คลหลาย ๆ คน แนวความคิ ด การร่ ว มหุ้ น เกิ ด จาก
ความจาเป็นที่จะต้องใช้ทุนจานวนมากเพื่อประกอบกิจการค้าที่ใช้ทุนขนาดใหญ่ จึงเกิดการระดมทุน
จากผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจให้มาถือหุ้นในบริษัทโดยแบ่ งทุนของบริษัทออกเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้นละ
เท่า ๆ กัน ซึ่งเป็นหลักการของบริษัทหุ้น หลักการนี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1096
ผู้เขียนเข้าใจว่าการกาหนดไว้ในกฎหมายว่าให้แบ่งทุนของบริษัทออกเป็นหุ้น ๆ แต่
ละหุ้นให้มีมูลค่าเท่า ๆ กัน น่าจะมีเหตุผลดังนี้
1) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการชาระเงินค่าหุ้น คือ ไม่ว่าจะลงหุ้นด้วยมูลค่า
เท่าใด ก็จะต้องชาระค่าหุ้นหน่วยละเท่า ๆ กันทุกคน
2) เพื่อกาหนดการจากัดความรับผิดของผู้ถือหุ้น คือ เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ถือหุ้นมี
ความรับผิดจากัดเท่าใด
3) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณเงินปันผล คือ จะได้คานวณมูลค่าหุ้นว่าแต่ละหุ้น
จะมีเงินปันผลเท่าใด
4) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเลิกบริษัท คือ เมื่อเลิกบริษัท
และมีเงินและทรัพย์สินเหลือจะได้คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมูลค่าหุ้นที่แต่ละคนถือ
5) เพื่อให้เป็ นหลั กประกันของเจ้าหนี้ ของบริษัทและเจ้าหนี้ส่ว นตัว ของผู้ ถือหุ้ น
กล่าวคือ เจ้าหนี้จะได้ทราบว่าทุนเรือนหุ้นของบริษัทมีจานวนเท่าใด และแบ่งออเป็นกี่หุ้น แต่ละหุ้นมี
มูลค่าเท่าใด มีผู้ ใดเป็ นผู้ ถือหุ้ นบ้ าง ถือจานวนกี่หุ้น อนึ่ง ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส บริษัทเอกชน
(SARL) ไม่มีการออกหุ้น สาหรับกฎหมายบริษัทอังกฤษบริษัทจะออกหุ้นหรือไม่ก็ได้ เพราะหากบริษัท
ไม่ระบุทุนจดทะเบียน ก็ไม่ต้องออกหุ้น ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่าบริษัทปิดไม่จาเป็นจะต้องออกหุ้น ทั้งนี้
เพราะบริษัทปิดมีลักษณะบางประการคล้ายกับห้างหุ้นส่วน ซึ่งไม่มีการออกหุ้น
โดยที่บริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนมีผลประโยชน์ร่วมกันในทุนเรือนหุ้นของบริษัท
กฎหมายจึงกาหนดว่าให้ที่ประชุมตั้งบริษัทเป็นผู้กาหนดว่าบริษัทจะต้องแบ่งทุนออกเป็นจานวนหุ้น
เท่าใด
ปัญหาว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท กาหนดทุนจดทะเบียนขั้น
ต่าไว้เป็นจานวนเท่าใด หากพิจารณาจากมาตรา 1100 ที่กาหนดว่าผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องลงชื่อซื้อ
หุ้ น ๆ หนึ่ ง เป็ น อย่ า งน้ อ ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนมี สิ ท ธิ ถื อ หุ้ น เพี ย งหนึ่ ง หุ้ น ได้
ฉะนั้น หากบริษัทนั้นมีผู้ถื อหุ้นเพียงสามคนและแต่ละคนถือหุ้นคนละ หนึ่งหุ้น มูลค่าหุ้นละห้าบาท
เป็นมูลค่าหุ้นขั้นต่าตามกฎหมาย ในกรณีนี้ทุนจดทะเบียนของบริษัทก็จะมีจานวนสิบห้าบาท
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อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าบริษัทเอกชนกว่าร้อยละแปดสิบมีผู้ลงทุนในบริษัท
ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวหรือเพียงไม่กี่คน จากสภาพดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของ
กฎหมายกับสภาพของบริษัทที่เกิดขึ้นและมีอยู่จริงแตกต่างกัน จึงเป็นผลให้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนดให้บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นหลายคนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ แต่กลับเป็นการสร้างภาระเกินความ
จาเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องบริษัทซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหลายคน เพื่อให้มีจานวนผู้ถือหุ้นขั้น
ต่าครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนด จึงมีการนาชื่อบุคคลอื่นมาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่บุคคลเหล่านั้น
มิได้ลงทุนทีแท้จริงและไม่มีสิทธิมี เสียงใด ๆ ในบริษัทในทางความเป็นจริง จึงอาจนับเนื่องได้ว่าเป็น
ผู้ถือหุ้นเทียม ในทางทฤษฎีแล้ว ผู้ถือหุ้นเทียมมิใช่ผู้ถือหุ้นลม ทั้งนี้เพราะผู้ถือหุ้นลมเป็นผู้ที่เป็นผู้ถือ
หุ้ น ในสั ด ส่ ว นที่ ส ามารถมี สิ ท ธิ มี เ สี ย งในการควบคุ ม บริ ษั ท ได้ แ ละจะมี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นลมในทางความเป็นจริง ผู้ถือหุ้นลมอาจเป็นผู้ที่มีอุปการคุณแก่บริษัท
หรือสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทในทางตรงหรือทางอ้อมได้ เช่น เป็นผู้มีเครือข่ายหรือมี
ชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจหรือในสังคม หรือมีอานาจหน้าที่ในทางราชการที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
หรือประสานงานให้บริษัทได้ ขณะที่ผู้ถือหุ้นเทียมมักเป็นคนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว คนรับใช้
คนขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายหรือนักบัญชี ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือใน
การจัดตั้งบริษัทก็อาจถูกยืมชื่อไปเป็นผู้ถือหุ้นเทียมได้เช่นกัน
5.3.2 รูปแบบโครงสร้างวิธีการการจัดการ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติหลักเกณฑ์วิธีการจัดการบริษัทจากัดไว้ว่าให้
บริษัทมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีอานาจจัดกิจการงานของบริษัท และให้ผู้ถือหุ้นมีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอนกรรมการจากตาแหน่ง และให้มีอานาจลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้กรรมการกระทา
การใด หลั กเกณฑ์ดังกล่ าวนี้ ล้ว นแต่แสดงให้ เห็ นว่าการจัดการบริษัทมีการแบ่งออกเป็นสองส่ ว น
คือ ส่วนการจัดการ (Management Structure) และส่วนครอบงาการจัดการ (Domination of
Management) ในมาตรา 1144
5.3.2.1 ส่วนการจัดการ (Management Structure)
จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการกิจการของบริษัทอยู่บนแนวคิดหลักศูนย์กลาง
จัดการ (Centralized Management Principle) อานาจการจัดการตกอยู่กับกรรมการบริษัทที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แนวคิดการจัดกิจการโดยตัวแทนในสกุลกฎหมายบริษัทภาคพื้นยุโรป
(Continental Company Law Family) พัฒนามาจากแนวคิดทาสเป็นผู้ดาเนินกิจการบริษัท
(Slaves Run Company) ของโรมัน ขณะที่สกุลกฎหมายคอมมอนลอว์พัฒนามาจากโครงสร้างการ
จัดการทรัสต์ (Trust Management) ทั้งนี้ กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ และโดยที่
อานาจการจัดการตกอยู่ในมือของกรรมการ ทาให้กรรมการเป็นผู้มีอานาจควบคุมการดาเนินกิจการ
และทรัพย์สินของบริษัท ผู้ถือหุ้นมีเพียงอานาจครอบงาการจัดการด้วยการผ่านกระบวนการประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือกรรมการ การออกหุ้น การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ การรับรองงบดุล เป็นต้น ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงทาให้โครงสร้างการจัดการแบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนของผู้มีอานาจจัดการ และส่วนของผู้จัดการ จากการศึกษาของ Berle and Means
ในช่ว ง ค.ศ. 1932 พบว่าโครงสร้ า งการจั ดการของบริ ษัทขนาดใหญ่ ห รือบริษัทมหาชนได้มีการ
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อย่ างไรก็ตามในกรณีบริษั ท เอกชนมี ทางปฏิ บัติ ไม่ตรงกับ รูป แบบโครงสร้ างการ
จัดการตามที่กฎหมายกาหนดไว้ กรรมการของบริษัทเอกชนจากัดโดยปกติถือหุ้นทั้งหมดหรือเป็นส่วน
ใหญ่ ดังนั้ น ผู้ มีอานาจจ ากัดการบริษัทจึงเป็นผู้ ล งทุนในบริษัท มีจานวนน้อยที่กรรมการมาจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งจากการศึกษาตัวอย่างบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิช ย์ จ านวน 400 ราย พบว่าโครงสร้างการจัดการบริษัท ในทางความเป็นจริง มิได้มีการแยก
อานาจผู้ควบคุมการจัดการและผู้ครอบงาการจัดการไว้อย่างชัดเจน แต่พบว่า ผู้ถือหุ้นกับกรรมการ
บริ ษั ท จ ากั ด ร้ อ ยละ 89.97 ราย เป็ น คนกลุ่ ม เดี ย วกั น จากสถิ ติ นี้ บ่ ง ชี้ ว่ า โครงสร้ า งการจั ด การ
บริ ษัทเอกชนจ ากัด ที่ป รากฏอยู่ในทางความเป็นจริง มิได้เป็นไปดังที่กฎหมายได้กาหนดไว้ ฉะนั้น
การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท กาหนดโครงสร้างในด้านการควบคุ มหรือ
กากับการจัดการในลักษณะเดียวกับบริษัทที่มีโครงสร้างผู้ ถือหุ้นและทุนขนาดใหญ่จึงไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง แต่กลับสร้างภาระให้บริษัทเอกชนจากัดขนาดเล็กโดยไม่จาเป็น
วิธีการจัดการบริษัท มาตรา 1144 ได้กาหนดว่า บริษัทต้องมีกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน จั ดการตามข้อบังคับ ของบริษัท และอยู่ในความครอบงาแห่งที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้ น
หมายความว่าในการดาเนินกิจการของบริษัทนั้น เป็นอานาจหน้าที่โดยตรงของกรรมการของบริษัท
และกรรมการต้องจัดการกิจการของบริษัทภายใต้ข้อบังคับ และการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
เหตุผลที่กฎหมายกาหนดให้กรรมการเป็นผู้มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการจัดการบริษัท เพราะว่า
บริษัทจากัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคลแสดงออกซึ่งวัตถุประสงค์และเจตนาของ
บริษัท (มาตรา 1144 ประกอบมาตรา 70) แต่กรรมการต้องจัดการกิจการของบริษัทไปตามขอบ
อานาจหน้าที่ของกรรมการที่กาหนด ไว้ในข้อบังคับของบริษัท แต่หากบริษัทตั้งขึ้นโดยไม่มีข้อบังคับ
กรรมการก็ ต้ อ งใช้ ค วามเอื้ อ เฟื้ อ สอดส่ อ งเช่ น เดี ย วกั บ ผู้ มี อ าชี พ ในทางค้ า ขายในเรื่ อ งนั้ น ๆ
สาหรับผู้ถือหุ้นแม้ถือว่าเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบริษัทโดยตรง แต่กฎหมายก็มิได้ให้อานาจดาเนิน
กิ จ การของบริ ษั ท คงมี แ ต่ เ พี ย งอ านาจควบคุ ม การด าเนิ น งานของกรรมการของบริ ษั ท เท่ า นั้ น
ซึ่ง ถือ ว่ าเป็ น อ านาจหน้ า ที่ โ ดยอ้ อ มในการด าเนิ นกิ จ การของบริ ษัท อ านาจของผู้ ถื อหุ้ นดั ง กล่ า ว
กฎหมายกาหนดให้ใช้ผ่านที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น
กฎหมายได้สร้างความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้ สองด้าน
คือ อานาจการแต่งตั้งและถอนกรรมการ (Power of Nomination and Removal) และอานาจ
กากับการดาเนินกิจการของกรรมการ (Power of Supervision) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอานาจ
ครอบงา (Power of Domination) กล่าวคือ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการนั้นเป็นอานาจของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นอานาจที่กาหนดไว้ใน มาตรา 1115 และเมื่อกรรมการได้รับแต่งตั้งแล้ว ในการ
ดาเนินกิจการนั้นกรรมการมีหน้าที่ต้องบังคับการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งกรรมการต้องทาตามคาสั่งของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉกเช่นเดียวกับตัวแทนต้องทาตามคาสั่งของ
ตัวการ อย่างไรก็ตามหลักการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ได้ก็
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แต่เฉพาะบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีผู้ถือหุ้นตัวแทนหรือผู้ถือหุ้นตามแบบพิธี เพราะหากเป็นบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นตามแบบพิธีหรือผู้ถือหุ้นเทียม และผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงคนเดียวนั้นมีสิทธิตั้ง
ตนเองเป็นกรรมการบริษัทและออกเสียงให้ตนเองดาเนินกิจการของบริษัทได้ เพราะคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นตามแบบพิธีไม่มีความหมายในนัยสาคัญที่จะควบคุมการดาเนินกิจการของกรรมการได้เลย ใน
กรณีเช่นนี้ย่อมไม่ต่างไปจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
สภาพและโครงสร้างของกรรมการในทุกระบบกฎหมายบริษัทกาหนดให้บริษัทจากัด
มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นตามแนวความคิดของทฤษฎีบุคคลสมมุติบริษัทเป็น
บุคคลสมมติหรือบุคคลในทางกฎหมายเพื่อกาหนดให้บริษัทสามารถแสดงออกซึ่งการมีสิทธิและหน้าที่
ในสกุลกฎหมายบริษัทของภาคพื้นยุโรปมีการสร้างหลักกฎหมายผู้แทนนิติบุคคลของบริษัทขึ้น แต่
สกุลกฎหมายบริษัทแองโกล-อเมริกัน ถือว่ากรรมการเป็นตัวแทนของบริษัทและผู้ถือหุ้น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนาทั้งแนวความคิดผู้แทนนิติบุคคลและตัวแทนมาบัญญัติไว้ดังที่
ปรากฏในมาตรา 70 มาตรา 1167 ซึ่งอาจเรียกได้ว่าระบบกรรมการบริษัทของไทยเป็นระบบผสม
ในระบบกฎหมายบริษัทของไทยกาหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทาหน้าที่
เป็นผู้บริหารกิจการของบริษัทภายใต้การครอบงาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ตามแนวคิดในการ
บริหารบริษัทยุคใหม่กรรมการของบริษัทมักจะเป็นนักบริหารมืออาชีพ การที่บริษัทต้องมีกรรมการ
บริษัทหารกิจการและกรรมการไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น จึงทาให้บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่รวมศูนย์
การบริหาร (Centralized Management) โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกกรรมการบริษัท ซึ่งมาจากหลักการ
ผู้ถือหุ้นมอบอานาจการจัดการ (Delegate Management) ให้กรรมการหรือคณะกรรมการ (Board
Of Director: BOD) เป็นผู้ใช้อานาจบริหารกิจการของบริษัทแทนผู้ถือหุ้นแต่บริษัทขนาดเล็กจะไม่มี
การแยกความเป็นเจ้าของและการจัดการออกกันอย่างชัดเจนอย่างบริษัทขนาดใหญ่ตามกฎหมายของ
ไทยผู้แทนนิติบุคคลคืออะไรไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่ผู้วิจัยเข้าใจว่าหมายถึงกรรมการผู้มีอานาจ
กระทาการแทนบริษัทตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
1) สภาพและสถานะทางกฎหมายของกรรมการ กรรมการบริ ษั ท มี ฐ านะทาง
กฎหมายเป็นผู้แทนนิติบุคคล (Legal Representative) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 70 อย่างไรก็ตากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่านิติบุคคลเป็ น
กรรมการได้หรือไม่ แต่นักวิชาการในประเทศไทยมีความเห็นไปในทิศทางว่า กรรมการบริษัทต้องเป็น
บุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น อธิบายว่าบริษัทเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นจึงต้องมีบุคคลธรรมดาเข้า
มาดาเนินกิจการในนามนิติบุคคลนั้น เหตุผลที่มีความเห็นในทิศทางดังกล่าวคงพิจารณาจากมาตรา
70 และมาตราต่าง ๆ ในกฎหมายบริษัทจากัดประกอบกัน บ่งชี้ว่ากรรมการเป็นผู้แสดงออกซึ่งความ
ประสงค์ของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลสมมุติ ฉะนั้น บริษัทจึงต้องมีบุคคลธรรมดาเป็นกรรมการประกอบ
เป็นองคาพยพของบริษัท
2) โครงสร้างของกรรมการ โครงสร้างของกรรมการในที่นี้หมายถึงที่มาและอานาจ
หน้าที่ แยกพิจารณาได้ดังนี้
(1) ที่มาและจานวนกรรมการ กรรมการชุดแรกของบริษัทจากัดนั้นมาตรา 1105
(6) ให้ที่ประชุมตั้งบริษัทเป็นผู้เลือกตั้ง กรรมการชุดต่อ ๆ มามาตรา 1151 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เป็น ผู้เลือกตั้งหรือถอดถอน สาหรับจานวนกรรมการของบริษัทมาตรา 1144 ให้มีคนหนึ่งหรือหลาย
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คนก็ได้ ฉะนั้ น จ านวนของกรรมการจะมีมากเท่าใดก็ได้ตามความจาเป็นของบริษัท หากบริษัทมี
กรรมการหลายคน การบริหารก็จะกระทาในรูปของคณะกรรมการ และการจัดโครงสร้างภายในอาจ
แบ่งกรรมการออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน โดยมีประธาน
กรรมการ ส่ ว นกรรมการที่มีอานาจกระทาการแทนบริษัทอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้สุ ดแต่
ข้อบังคับของบริษัทจะกาหนดไว้อย่างไร
(2) อานาจและหน้าที่ของกรรมการ กรรมการของบริษัทจะมีอานาจและหน้าที่
เพียงใดก็ต้องอยู่ที่ข้อบังคับของบริษัท แต่หากบริษัทไม่มีข้อบังคับอานาจและหน้าที่ของกรรมการจะ
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้มาตรา 1168 ยังกาหนดหน้าที่ทั่วไปของกรรมการว่าต้องใช้
ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซึ่งเป็น
หน้าที่ประการหนึ่งของตัวแทน เพราะตามหลักกฎหมายของฝ่ายคอมมอนลอว์แต่เดิมนั้นกรรมการมี
ฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท
5.3.2.2 ผู้มีอานาจควบคุมการจัดการบริษัท
ผู้ถือหุ้นเป็นฝ่ายควบคุมการจัดการบริษัทโดยผ่านการลงมติในการประชุม ผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นมีความสาคัญสองประการ ประการแรกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการของบริษัท ประการที่สองเพื่อควบคุมหรือครอบงาการจัดการบริษัทโดยกรรมการ การประชุม
ของผู้ถือหุ้นจึงเป็นมาตรการในการคุ้มครองการลงทุนของผู้ถือหุ้นในบริษัท
1) ประเภทของการประชุมผู้ถือหุ้น (Classification of Shareholder
Meetings) มาตรา 1171 กาหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s
General Meeting) โดยแบ่งการประชุมใหญ่ออกเป็น สองประเภท คือ การประชุมสามัญ และการ
ประชุมวิสามัญ
การประชุมสามัญ General Meeting) หมายถึง การประชุมประใหญ่จาปี
(Annual General Meeting: AGM) การประชุมวิสามัญ (Extraordinary General Meeting: EGM)
คือ การประชุมในครั้งอื่น ๆ ของปีนั้น ๆ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งแรกต้องจัดขึ้นภายในหกเดือน
นับวันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และหลังจากนั้นก็ต้องประชุมปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย ที่กฎหมาย
กาหนดให้ ต้ องมี การประชุ ม บริ ษั ทก็ เ พื่อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถือ หุ้ นมี ส่ ว นร่ ว มในการบริห ารบริ ษัท ใน
ทางอ้อมด้วยการแสดง ความคิดเห็นหรือให้ข้อแนะนากรรมการ เช่น ซักถามกรรมการและผู้สอบ
บัญชีถึงความเป็นไปของกิจการและทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น แต่การประชุมบริษัท
จะมีความจาเป็นก็เฉพาะแต่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจานวนมาก แต่ถ้าบริษัทมีผู้ถือหุ้นเพียงสองสามคนและ
ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นกรรมการบริษัทด้วย การประชุมก็ไม่มีความจาเป็นแต่อย่างใด ซ้ายังก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ จากการศึกษาพบว่าประเทศอุตสาหกรรมหลักตะวันตกและญี่ ปุ่นได้
แก้ไขปัญหานี้ด้วยสองวิธี คือ ด้วยการการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันไว้ในข้อบังคับ
ว่าให้ลงมติโดยเอกสารเวียน (Written Resolutions) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Communication) ซึ่งเป็นรูปแบบของการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meetings) แทนการประชุม
ทางกายภาพ (Physical Gathering Meetings)
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2) แบบพิธีการประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholder Formality) ปฐมเหตุของ
การประชุมผู้ถือหุ้นก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าไปกากับการบริหารบริษัทโดยฝ่ายจัดการที่ควบคุมโดย
กรรมการบริษัท กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
(1) ผู้มีอานาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นอานาจของกรรมการ ทั้งนี้ เพราะมาตรา 1172 วรรคหนึ่ง ให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร จึงต้องแปลความว่ากรรมการมีอานาจเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย เหตุผล
ที่กฎหมายให้อานาจกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะการจัดกิจการของกรรมการอยู่ภายใต้การ
ครอบงาของกรรมการ กิจการใดที่ไม่ใช่ เป็นงานประจาวันทั่วไป กรรมการจะต้องขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้เองหากกรรมการไม่เรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มาตรา 1173 ให้อานาจผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของหุ้นของ
บริษัทมีหนังสือเรียกให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และหากกรรมการมิได้เรียกประชุม
ภายในสามสิบวันผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิเรียกประชุมเองได้
(2) การเรียกประชุมและการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท กาหนดหลักเกณฑ์ว่า การเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ต้องทาเป็นหนังสือ เรียกว่า “คาบอกกล่าวเรียกประชุม” (Notice of Meetings) การเรียกประชุมทา
ด้วยวาจาไม่ได้ คาบอกกล่าวเรียกประชุมต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งคราว และต้องส่ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน เว้นแต่การประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ
ต้องส่งคาบอกกล่าวเรียกประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ทั้งนี้ ตามมาตรา 1175 วรรคหนึ่ง สาหรับเนื้อหา
ของคาบอกกล่าวเรียกประชุม วรรคสองกาหนดให้ต้องระบุสถานที่ วัน เวลา สถานที่ประชุมและ
สภาพกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน (วาระการประชุม) แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ
ก็ต้องระบุข้อความที่เสนอให้ลงมติพิเศษด้วย พึงสังเกตว่าแม้มาตรานี้เพิ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2551 แต่
ก็ไม่มิได้สะท้อนถึงความร่วมสมัยของกฎหมายกับยุคเทคโนโลยียุคโลกานุวัตรแต่อย่างใด เพราะมาตรา
นี้ยังคงกาหนดให้ส่งคาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีดั้งเดิม โดยวิธีโฆษณาในหนังสือพิมพ์และ
ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ แต่ไม่อนุญาตให้ส่งทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication Equipment) ทั้งที่การส่งเอกสารทางอิเล็คทรอนิคส์โดย อาทิเช่น ส่งทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์หรืหรืออีเมล์ หรือไลน์ ซึ่งจะสามารถส่งได้รวดเร็วและประหยัด ค่าใช้จ่ายในการส่งกว่า
การส่ งทางไปรษณีย์ และยั งสามารถทาให้ ผู้ รับ สามารถอ่านหรือเข้าถึง หนังสื อบอกกล่ าวทางสื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์ได้ทุกเวลาและสถานที่
ในทางปฏิบัติที่ปรากฏในประเทศไทยการโฆษณาหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุมบริษัทเอกชนจากัดมักไม่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ออกจาหน่ายทั่วไป แต่จะลงโฆษณา
ในหนั งสื อพิมพ์ที่รั บ จ้างลงโฆษณาประการ เช่น หนังสือพิมพ์ส ายกลาง เป็นต้น หนังสื อพิมพ์ ที่มี
วัตถุประสงค์รับโฆษณาการนัดประชุมมิใช่หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารอย่างหนังสือพิมพ์รายวันที่พิมพ์
จ าหน่ า ยทั่ ว ไป แต่ เ ป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรั บ จ้ า งลงโฆษณาประกาศต่ า ง ๆ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ชาระหนี้และไถ่ถอนจานอง เลิกห้าง เลิกบริษัท ควบบริษัท ลดทุน
งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจากัด(มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่
ทาการ ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกาศให้ลูกค้ามารับสิ่งของที่ซ่อม หนังสือพิมพ์ชนิด
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นี้ในทางความเป็นจริงมิใช่หนังสือพิมพ์ที่ประชาชนทั่วไปจะซื้อมาอ่าน จึงไม่อาจทาให้หนังสือพิมพ์สาย
กลางเป็นหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติส่งหนังสือนัดประชุม ฉะนั้น ประกาศโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ชนิดนี้จึงมิได้แพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป
(3) องค์ประชุมผู้ถือหุ้ น ในการประชุมผู้ถือหุ้ นนั้นต้องมีองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตามที่มาตรา 1178 กาหนด มิฉะนั้นจะปรึกษากิจการใด ๆ ไม่ได้
มาตรานี้กาหนดองค์ประชุมไว้เท่ากับหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทเป็นอย่างน้อย
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น และกรรมการของบริ ษั ท
แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น แต่การมอบฉันทะต้องทาเป็นหนังสือ
ตามมาตรา 1187, 1188 และ 1189
(4) วิธีการประชุม โดยที่มาตรา 1179 วรรคสองกาหนดให้ คาบอก
กล่าวเรียกเรียกประชุมใหญ่ต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน
และมาตรา 1182 กาหนดให้การลงคะแนนโดยวิธีชูมือ ทั้งสองมาตรานี้ประกอบกันแสดงให้เห็นว่า
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนจากัดจะต้องเป็นการประชุมทางกายภาพ (Physical Gathering
Meeting) คือ การประชุมในลักษณะที่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ฉันทะต้องมานั่งประชุมในสถานที่แห่งใด
แห่งหนึ่ง การประชุมโดยวิธีอย่างอื่นในลักษณะที่เป็ นการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting)
ผ่านเครื่องมือสื่อสารร่วมสมัย ได้แก่การประชุมผ่านโทรศัพท์ (Telephone Conference) หรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ไม่สามารถทาได้ นอกจากนีก้ ฎหมายไม่เปิดช่อง
ให้มีการลงมติทางเอกสาร (Written Resolution) ก็ไม่สามารถทาได้ นับว่าการประชุมผู้ถือหุ้นใน
รูปแบบที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้สร้างข้อจากัดในการสื่อสารระหว่างบริษัท
กับผู้ถือหุ้นให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
(5) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 1207 กาหนดให้กรรมการมี
หน้าที่ต้องจดบั นทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุม
กรรมการลงไว้ในสมุดให้ถูกต้อง ผู้ที่มีหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม คือ ประธานที่
ประชุม รายงานการประชุมต้องเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานจดทะเบียนของบริษัท เหตุที่มาตราดังกล่าว
ดังกล่าวกาหนดให้มีการจดรายงานการประชุม เพื่อให้มีหลักฐานว่าผู้ถือหุ้นได้ประชุมเมื่อใดและได้
ปรึกษาหารือและลงมติในเรื่องใดหรือไม่ด้วยวิธีอย่างไร
จะเห็นได้ว่าการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทปิดตามกฎหมายชองไทยได้
ให้ความสาคัญแก่รูปแบบที่ เป็นทางการในเชิงบังคับ กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นตกลงกัน กาหนด
วิธีการประชุมเป็นอย่างอื่นได้ หากนาเอารูปแบบและวิธีการประชุมดังกล่าวไปใช้กับบริษัทปิดซึ่งเป็น
บริ ษั ท SMEs อาจเกิ ด ความไม่ ส ะดวกและสร้า งต้ น ทุน ให้ แก่ บ ริ ษั ท บริ ษั ทชนิ ด นี้มี ผู้ ถื อ หุ้ น เพี ย ง
เล็กน้อยและผู้ถือหุ้นมักมีความคุ้นเคยกัน และอาจเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ผู้ถือหุ้นจึงมักมี
การติดต่อสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นทางการ แต่กฎหมายกลับบังคับให้การติดต่อภายในเป็นไปแบบเป็น
ทางการ กฎเกณฑ์เหล่านี้จึงไม่สนองตอบความต้องการของบริษัทปิด และไม่สะท้อนความร่วมสมัยกับ
การสื่อสารยุคโลกานุวัติ แม้มีการพัฒนากฎหมายบริษัทในเรื่องนี้หลายครั้งแต่ก็มิได้พัฒนาหลักเกณฑ์
ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้สามารถสนองความต้องการของบริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อม
5.3.2.3 ตราสารกาหนดโครงสร้างบริษัท (Constitution)
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ในระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษมีตราสารกาหนดโครงสร้างของบริษัทสอง
ประเภท คือ หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Understanding) และข้อบังคับ (Articles of
Association) ประเทศไทยรับเอาแนวคิดของกฎหมายบริษัทของอังกฤษมาใช้ จึงรับเอาตราสารทั้ง
สองประเภทดังกล่าวมาด้วย แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะข้อบังคับ
1) ข้อบังคับ (Articles of associations)
ข้องบังคับนี้มีรูปแบบอย่างไร มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร และมีความสาคัญ
อย่างไร แยกพิจารณาได้ดังนี้
ก. แบบของข้อบังคับ จากการศึกษาไม่พบว่ากฎหมายบริษัทจากัดของไทย
ได้กาหนดแบบของข้อบังคับไว้ อย่างไร แต่หากพิจารณาจากมาตรา 1137 ประกอบมาตรา 1144 ถึง
มาตรา 1195 แล้ว ทาให้เข้าใจได้ว่าข้อบังคับของบริษัท คือ เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นด้ว ย
กันเองเกี่ยวกับการจัดการจัดกิจการของบริษัท ซึ่งจะมีเนื้อหาประกอบด้วยสองส่วน คือ เนื้อหาการ
ด้านการบริหารบริษัทว่าจะประกอบด้วยกรรมการจานวนกี่คนและอานาจกรรมการต้องมีอย่างไร
และเนื้อหาด้านการกากับ การบริ หารบริษัทว่าการแสดงออกของผู้ ถือหุ้ นในการกากับการบริหาร
กิจการบริษัทจะต้องกรทะผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันระเบียบการจดทะเบียนบริษัทของสานัก
ทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษัท กลาง กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้ า ได้ กาหนดรู ปแบบไว้ เรี ยกว่า แบบ บอจ. 3
อย่างไรก็ตามบริษัทจะจัดทาข้อบังคับขึ้นเองก็ได้ แต่ผู้วิจัยเข้าใจว่าข้อบังคับคงจะต้องมีเนื้อหาดังที่
กล่าวแล้ว ตามกฎหมายบริษัทจากัดของไทยไม่ได้บังคับให้บริษัทต้องมีข้อบังคับในเวลาที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท ดังนั้น หากบริษัทไม่มีข้อบังคับก็จะต้องนาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการบริษัทมาใช้บังคับ (Corporate Management Default Rule) จากการศึกษาพบว่ากฎหมาย
ของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกให้ความสาคัญกับข้อบังคับมาก เพราะเป็นสัญญาผู้ถือหุ้นและเป็น
ตราสารจัดโครงสร้างภายใน ในระบบกฎหมายบริษัทอเมริกันให้อานาจผู้ถือหุ้นกาหนดอานาจเกี่ยวกับ
การจัดการไว้ในข้อบังคับยกเว้นกฎหมายได้ เช่น ผู้ถือหุ้นสามารถตกลงกันยกเว้นไม่ต้องจัดการบริษัท
โดยกรรมการ เป็นต้น
ข. สถานะทางกฎหมายของข้อบังคับ ในสกุล กฎหมายบริษัททั้งภาคพื้น
ยุโรปและแองโกล-อเมริกันกาหนดให้บริษัทต้องมีข้อบัง คับ ซึ่งมีสภาพทางกฎหมายเป็นสัญญาของผู้
ถื อ หุ้ น เกี่ ย วกั บ การก าหนดกฎระเบี ย บภายในบริ ษั ท ข้ อ บั ง คั บ มี ส ภาพเป็ น ตราสารก าหนด
ความสัมพันธ์ภายในบริษัท (Internal Relation) กฎหมายบริษัทของอังกฤษกาหนดให้บริษัทต้องมี
ข้อบั งคับ โดยมีเนื้อหาและรู ปแบบตามที่กฎหมายกาหนด แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์
ลักษณะบริษัทไม่ได้กาหนดให้บริษัทต้องมีข้อบังคับดังที่ได้ศึกษาไว้แล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อ
บริษัทมีข้อบังคับและจดทะเบียนไว้แล้ว ข้อบังคับนั้นจะมีสภาพเป็นตราสารกาหนดสิทธิและหน้าที่
ของบริษัทอีกฉบับหนึ่งที่กาหนดในมาตรา 66
เป็นที่สังเกตว่ามาตรา 1167 กาหนดให้ความเกี่ยวพันระหว่างกรรมการ
และบริษัทและบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามกฎหมายตัว แทน หมายความว่าในระหว่างบริษัทกับ
กรรมการ กรรมการมีฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล แต่ความเกี่ยวพันระหว่างกรรมการและบริษัทกับ
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บุคคลภายนอกถือว่ากรรมการเป็นตัวแทนของบริษัท 333 โดยผลของมาตรานี้ทาให้บริษัทมีสิทธิยกเอา
ข้อบังคับขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้ เช่น ถ้ากรรมการทาเกินขอบอานาจ ถือว่าตัวแทนทาเกินขอบ
อานาจย่อมไม่ผูกพันบริษัทได้หรือไม่ เว้นแต่บริษัทจะให้สัตยาบันตามมาตรา 823 วรรคหนึ่ง กล่าวได้
ว่ามาตรานี้บัญญัติรับรองหลัก Ultra Vires
ตามหลั กการของกฎหมายบริษัทถือว่าข้อบังคับเป็นตราสารการกาหนด
โครงสร้างการบริหารภายในบริษัท (Internal Management) โดยในระบบกฎหมายบริษัทแองโกลอเมริกันถือว่าความสัมพันธ์ระหว่าผู้ถือหุ้นกับกรรมการเป็นเรื่องตัวการตัวแทน โดยผู้ถือหุ้นเป็นตัวการ
และกรรมการเป็นตัวแทน กฎหมายบริษัทของอังกฤษ ค.ศ. 2006 ให้บริษัทยกข้อต่อสู้บุคคลภายนอก
ได้ถ้าบุคคลภายนอกไม่สุจริต อย่างไรก็ตามยังมีข้อโต้เถียงต่อไปว่าการนาหลัก Ultra Vires มาใช้กับ
ความผูกพันในของบริษัทย่อไม่สอดคล้องกับหลัก Internal Management Rule ซึ่งเป็นหลักที่
ส่งเสริมหลักเสรีภาพในการทาสัญญา (Freedom of Contract) แต่หากยังปล่อยให้หลัก Ultra Vires
ยังคงมีพลั งอยู่ย่อมจะทาให้ห ลักความสัมพันธ์ภ ายในไร้ผ ลและจะทาให้เกิดเหยื่อทางทฤษฎีขึ้น 334
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับความเห็นนี้ เพราะช่องทางปกป้องคุ้มครองผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัทสามารถใช้
หลักการฟ้องคดีแทน (Derivative Litigation Rule) ตามมาตรา 1169 ได้อยู่แล้ว
2) ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือบริคณห์สนธิกับข้อบังคับ
การศึกษาไม่พบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่าหนังสือบริคณห์
สนธิและข้อบังคับมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และหากหนังสือบริคณห์สนธิแย้งกับข้อบังคับจะบังคับ
ตามตราสารฉบับใดไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นกัน แต่ผู้วิจัยมีความเข้าใจว่าเอกสารทั้งสองฉบับมี
สถานะเป็นตราสารที่กาหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัท โดยหนังสือบริคณห์สนธิกาหนดโครงสร้าง
พื้นฐานของบริษัทที่กาหนดขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท ส่วนข้อบังคับกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
กรรมการกับ ผู้ถือหุ้นว่ากรรมการมีอานาจและหน้าที่เพียงใด ผู้วิจัยพบว่าตามกฎหมายของอังกฤษแต่
เดิมถือว่าหนังสือบริคณห์สนธิเป็นตราสารที่ประกาศให้บุคคลภายนอกทราบถึงโครงสร้างและขอบเขต
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท แต่ ข้ อ บั ง คั บ เป็ น การก าหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารภายในบริ ษั ท
ฉะนั้น ข้อบังคับจึงไม่สามารถแก้ไขไขหรือขัดแย้งกับหนังบริคณห์สนธิได้ ถ้าข้อบังคับแย้งกับหนังสือ
บริคณห์สนธิต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิบังคับ 335 จากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่าตามกฎหมายบริษัท
ของอัง กฤษในปั จ จุ บั น หนั งสื อบริ ค ณห์ ส นธิ มิ ได้ เป็ นตรมสารที่ ใช้ ควบคุ มความสมารถของบริษั ท
แต่เป็นเพียงเอกสารย่อประวัติของบริษัทเท่านั้น รายการในหนังสือบริคณห์สนธิกฎหมายกาหนดไว้
เพียงเล็กน้อย หากผู้เริ่มก่อการหรือบริษัทกาหนดรายการหนังสือบริคณห์สนธิไว้มากกว่านั้นให้ถื อว่า
เป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับ
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5.3.3 รูปแบบโครงสร้างการเงินและบัญชี
การดาเนินกิจการของบริษัทจะต้องมีกิจกรรมทางรับ จ่าย และอื่น ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ด้วยเหตุนี้ จึงจาเป็ นจะต้องมีการบั นทึกข้อมูลของกิจการไว้ในบัญชีของบริษัท ดังนั้น จึงจะศึกษา
วิเคราะห์การเงินและบัญชี ดังนี้
5.3.3.1 โครงสร้างการเงิน (Financial Structure)
การเงินขององค์กรธุรกิจ (Corporate Finance) ในความหมายทางธุรกิจหมายถึง
แหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท เพราะวิหากิจทุกประเภทต้องมีเงินสาหรับใช้จ่าย
หมุ น เวี ย นในกิ จ การ เงิ น ที่ ไ ด้ ม าดั ง กล่ า วเรี ย กว่ า ทุ น แบ่ ง ออกเป็ น สามประเภท คื อ ทุ น เริ่ ม ต้ น
(Start-Up Capital) ทุนเพื่อการพัฒนา (Development Capital) และทุนเพื่อการลงทุนในโครงการ
ที่มีความเสี่ยงสูง (Venture Capital) การให้ได้มาซึ่งทุนดังกล่าวอาจจาเป็นจะต้องมาจากวิธีการจัดหา
ทุน (Financing) จากแหล่งทุนต่าง ๆ (Capital Source) ได้แก่แหล่งทุนภายใน (Internal Funds)
แหล่งทุนภายนอก (Outsource Capital) และแหล่งทุนทางอ้อม (Indirect Capital) ซึ่งการแสวงหา
ทุน ดังกล่าวจะเกี่ย วข้องกับ กฎหมายเฉพาะแต่ล ะเรื่องไปนอกจากกฎหมายบริษัท เช่น กฎ หมาย
จานอง จานา เครดิตแฟคตอริ่ง (Factoring Credit) เป็นต้น336
กฎหมายบริษัทจากัดของไทย คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งแหล่ง
ทุนออกเป็นสามประเภท คือ (1) ทุนที่ได้จากการออกหุ้นสามัญและหรือหุ้นบุริมสิทธิ (2) ทุนที่ได้จาก
การออกหุ้นกู้ (3) ทุนที่ได้จากผลกาไรของการดาเนินกิจการ
(1) ทุนที่ได้จากการออกหุ้นสามัญและหรือหุ้นบุริมสิทธิ ทุนที่รับมาจากผู้ถือ
หุ้น และนาไปออกหุ้ น ให้ แก่ผู้ถือหุ้นเรียกว่าทุนเรือนหุ้น (Share Capital) เกิดขึ้นได้ส องโอกาส
กล่าวคือ การออกหุ้นเมื่อเริ่มต้นตั้งบริษัทแล้วขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นโอกาสหนึ่ง [มาตรา 1097 (5)]
เรียกว่าทุนเริ่มต้น (Start-up capital) และการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้น (Maintenance Capital) อีก
โอกาสหนึ่ง (มาตรา 1220) ทุนที่ได้มาทั้งสองโอกาสนี้จะเป็นกองทุนเพื่อเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้
ของบริษัท จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเมื่อมีการชาระบัญชีและยังมีสินทรัพย์เหลือคืนทุน
(2) ทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้ (Debentures) หรือพันบัตรที่ออกโดยบริษัท
(Corporate Bonds) ทุนที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้เรียกว่าทุนเงินกู้ (Loan Capital) ได้แก่กรณีที่
บริษัทออกหุ้นเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุนโดยตกลงจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเทียบได้กับพันธบัตรของ
รัฐบาล (Bonds) การออกหุ้น กู้ของบริษัทมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทต้องการเงินมาลงทุนขยาย
กิจการก่อนปี 2521 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1229 ถึง มาตรา 1232 บัญญัติ
หลักเกณฑ์การออกหุ้นกู้ ไว้ แต่ต่อมาพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2521 ให้ยกเลิกมาตราดังกล่าว และบัญญัติมาตรา 1229 ไว้ว่า “บริษัทจะออกหุ้นกู้ไม่ได้ ”
ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทเอกชนจากัดจึงออกหุ้นกู้ ภายใต้ประมวลกาหมายนี้ ไม่ได้ เหตุผลที่กฎหมาย
ห้ า มไม่ ใ ห้ บ ริ ษั ท เอกชนออกหุ้ น กู้ เ พราะต้ อ งการให้ เ ฉพาะบริ ษั ท มหาชนออกหุ้ น กู้ ร ะดมทุ น จาก
ประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพราะในขณะนั้น รัฐมีนโยบายส่งเสริม ให้เฉพาะบริษัทมหาชน
336
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เท่านั้นมีสิทธิระดมทุนจากภายนอกผ่านกลไกของตลาดการซื้อขายและแลกเปลี่ยนหลักทรั พย์ (Security Exchange Market) ซึ่งเป็นตลาดทุน (Capital Market) ของประเทศ แต่ต่อมาพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 34 บัญญัติว่า “การเสนอขายหุ้นของบริษัทจากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทาโดยบริษัทจากัดที่ออกหั้นนั้น หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวมิให้กระทาเป็นการทั่วไป หรือต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะได้รับยกเว้นหรือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด” และมาตรา 37
บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ห้ ามมิให้บริษัทจากัดออก
หุ้นกู้มาใช้บังคับกับบริษัทจากัดที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 34” บทบัญญัติที่สองได้กาหนดหลักเกณฑ์
ทั่วไปไว้สองประการ ประการแรกบริษัทเอกชนจากัดมีสิทธิออกหุ้นกู้ ประการที่สองบริษัทเอกชน
จากัดออกออกหุ้นกู้ขายให้ประชาชนทั่วไปหรือนักลงทุนในวางกว้ างไม่ได้ โดยผลของมาตรานี้บริษัท
จากัดมีสิทธิ ออกหุ้นกู้ขายให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นนักลงทุน
ขนาดใหญ่ คือ
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหาร
กองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ)
โดยอนุโลม
จาการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหลักทรัพย์ ได้ให้ข้อมูล แก่ผู้เขียนว่า
เหตุผลที่กฎหมายให้อานาจบริษัทจากัดออกหลักทรัพย์ เพราะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
เป็นนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายหลักทรัพย์ไม่ให้ความคุ้มครองด้านความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม
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แม้ มาตรา 34 ประกอบมาตรา 37 ให้ สิทธิบริษัทเอกชนจากัดออกหุ้นกู้ได้ แต่ยัง ไม่ แพร่ห ลายใน
ประเทศไทย337
จึงเท่ากับว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ได้เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนจากัดมีเครื่องมือการระดมทุนจากภายนอก โดยนาระบบการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ที่แพร่หลายในต่างประเทศมาใช้ จาก
การศึกษาพบว่า PP ในประเทศอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้ามาก ตัวอย่างเช่นกฎหมายบริษัทของ
ฝรั่งเศสอนุญาตให้ SARL ออกหุ้นกู้ขายในตลาด PP และอนุญาตให้ SAS ออกตราสารทุนขายใน
ตลาด MTF เป็นต้น ทาให้บริษัท SMCs ของฝรั่งเศสสามารถระดมทุนจากภายนอกและทาให้ขยาย
การลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
ผลของการยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยหุ้นกู้ทาให้บริษัทปิดไม่มีเครื่องมือทาง
การเงินที่จะระดมทุนจากภายนอกได้เลย ต่างจากกฎหมายบริ ษัทปิดของเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐ
ได้ส ร้ างเครื่ องมือทางการเงิน ประเภทให้ แก่ บริษัทเอกชนจากัด ด้ว ยการอนุญาตให้ ออกหุ้ นกู้ห รือ
พันธบัตร (Bonds) ได้ แม้ว่าจะมีข้อจากัดในการออกตราสารการเงินอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็นับว่าเป็นการ
เปิดช่องทางให้บริษัทปิดระดมทุนจากภายนอกได้ในต้นทุนที่ต่ากว่าการหาแหล่งทุนด้วยวิธีอย่างอื่น
การสร้างตราสารทางการเงินเพื่อระดมทุนจากภายนอกไม่เป็นการขัดกับหลักการจากัดการโอนหุ้น
ทั้งนี้ เพราะผู้ถือหุ้นตราสารการเงินประเภทหุ้นกู้ไม่อยู่ในฐานะของผู้ถือหุ้น
ในการเริ่มต้นจัดตั้งบริษัทก็ต้องมีทุนเริ่มต้นกิจการ ซึ่งจะมีแหล่งที่มาจาก
ผู้ถือหุ้น สิ่งที่ผู้ถือหุ้นอาจนามาลงทุนในบริษัทจากัด มิได้จากัดเฉพาะเงินเท่านั้น แต่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงหุ้นด้วยทรัพย์สินหรือแรงงานได้ตามมาตรา 1108 (5) แต่การลงหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นก็ต้องตี
มูลค่าเป็นเงิน ซึ่งกาหนดโดยมูลค่าของหุ้น (Share Value) อย่างไรก็ตาม ทุนจดทะเบียนบริษัทไม่อาจ
เป็นหลักประกันของเจ้าหนี้ได้เสมอไป เพราะบริษัทอาจจดทะเบียนโดยมีผู้ถือหุ้นคนละหนึ่งหุ้นก็ได้
“ทุน” (Capital) ในความหมายในทางกฎหมายมีความเหมายเช่นเดียวกับ
ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะหมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานที่ผู้ถือหุ้นนามาลงหุ้น ทั้งนี้เพราะสิ่งที่
ผู้ถือหุ้นอาจนามาลงทุนในบริษัทจากัดกฎหมายมิได้จากัดเฉพาะเงินเท่านั้นทรัพย์สินหรือแรงงานก็
อาจนามาลงหุ้นได้ แรงงานมิได้หมายความถึงการให้บริการ (Services) เท่านั้น แต่รวมถึงทักษะทาง
ปัญญา (Cognitive Skills) ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด
ด้านการประดิษฐ์คิดค้น เป็นต้น
มาตรา 1108 (5) กาหนดว่าการลงหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นก็ต้องตีมูลค่า
เป็นตัวเงิน สาหรับมูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้นนั้นมาตรา 1117 กาหนดไว้มิให้ต่ากว่าห้าบาท ทุนของ
บริษัท จากัดเมื่อเวลาเริ่มจัดตั้งบริษัทเรียกว่าทุนเรือนหุ้ น ซึ่งก็คือทุนที่นามาออกเป็นหุ้น หุ้นจึงเป็น
หน่วยของทุนของบริษัทจากัด
“ทุนเรือนหุ้น” (Share Capital) หมายถึงทุนจดทะเบียน” (Registered
Capital) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่บัญญัติว่าบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า (Mini337
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mum Share Capital Requirements) แต่มาตรา 1100 บัญญัติว่า ผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องลงชื่อซื้อ
หุ้น ๆ หนึ่งเป็นอย่างน้อย และมาตรา 1117 บัญญัติว่าอันมูลค่าหุ้น ๆ หนึ่งมิให้ต่ากว่า ห้าบาท ทาให้
เข้าใจได้ว่าหากมีเพียงผู้เริ่มก่อการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและถือหุ้นคนละหนึ่งหุ้นมี บริษัทจากัดนั้นมี
ทุนจดทะเบียนสิบห้าบาท ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าบริษัทจากัดต้องมีทุนเรือนหุ้นหรือทุนจดทะเบียนอย่าง
น้อยสิบห้าบาท ทุนเรือนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธินั้นเป็นเพียงการคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าชื่อ
ซื้อหุ้นไว้ตามจานวนทุนที่ตั้งไว้ เพราะในชั้นจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิอาจมีแต่เฉพาะทุนจดทะเบียนที่
ผู้เริ่มก่อการได้ซื้อหุ้นไว้คนละหนึ่งหุ้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะมีจานวนเท่าใดแน่นอนก็ต่อเมื่อมี
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นและชาระค่าหุ้นครบแล้ว ดังนั้น ทุนจดทะเบียนในทางความเป็นจริงนั้นจึงอาจมีไม่ถึง
จานวนที่จ ดทะเบีย นไว้ แต่ในทางปฏิบัติในการจดทะเบียนตั้งบริษัท นายทะเบียนก็จะให้ผู้ ขอจด
ทะเบียนแสดงหลักฐาน เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารว่ามีทุนจดทะเบียนเช่นนั้นจริง แต่ก็ไม่อาจเป็น
หลักประกันได้ว่าเงินที่ระบุในเอกสารนั้นเป็นทุนจดทะเบียน
ทุนเรือนหุ้นมีความเกี่ยวพันกับบริษัทอย่างไร มีข้อพิจารณาดังนี้
ก. ผู้ถือหุ้นกับการเป็นเจ้าของบริษัท (Company Ownership) นักวิชาการ
ของไทยให้ความเห็นไว้ พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ให้ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นมิใช่เจ้าของบริษัทแต่เป็นเพียง
เจ้ าของหุ้ น 338 ซึ่งเป็ น ความเห็ น ที่ส อดคล้ องกับ รั งสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ให้ ความเห็ นต่ อปัญหานี้ ว่ า
“การที่มีผู้ถือหุ้นในบริษัทเป็นเพียงรูปแบบของการก่อตั้งนิติบุคคลประเภทหนึ่ง บริษัทมีสภาพเป็น
สถาบั น ตามกฎหมายที่ ครอบครองทรั พย์ สิ น ในการผลิ ต และมีฐ านะประหนึ่ งเป็ น ปั จเจกชน ”339
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ได้ให้ข้อสรุปว่า “บริษัทเป็นนิติบุคคล มีความเป็นเจ้าของอยู่ในตัวของมันเอง
ผู้ถือหุ้นหาใช่เจ้าของบริษัทไม่เพราะผู้ถือหุ้นมีสิทธิในบริษัทภายในขอบเขตหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นจึงเป็น
เพียงเจ้าของหุ้นและมิได้เป็นเจ้าของบริษัทตามกฎหมาย”340
ผู้เขียนเห็นว่าหากพิเคราะห์ในเชิงนิติศาสตร์ก็จะพบว่าความเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์แล้วจะเห็นได้ว่าในทางความเป็นจริงผู้ถือหุ้นมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินในบริษัทแต่อย่างใด
เพราะผู้ที่เป็น เจ้าของกรรมสิ ทธิ์คือบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ ถือหุ้ นในทางทฤษฎี
กฎหมายทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นนามาลงหุ้นจะกลายสภาพเป็นกองทรัพย์สินรวม (Collective Property)
มีลักษณะเช่นเดียวกับกองทรัพย์สินในรูปแบบเดียวกับทรัสต์ (Trust) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งมี
ส่วนเป็นเจ้าของอย่างกรรมสิทธิ์รวม ผู้ถือหุ้นจึงนาทรัพย์สินนั้น มาแบ่งปันกันไม่ได้จนกว่าจะเลิกและ
ชาระบัญชีบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว จากการศึกษาพบว่าในทางทฤษฎี กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นทุนของ
บริษัท ถือกรรมสิทธิ์สองชั้น ชั้นแรกถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัท ชั้นที่สองถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ถือหุ้นใน
ฐานะเป็นผู้นาทรัพย์สินมาลงทุน (Investor) ดังนั้น เมื่อเลิกบริษัทแล้วจึงต้องคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ข. ผู้ถือหุ้นกับการเป็นเจ้าหนี้บริษัท (Company’s Creditor) ในปัญหานี้
พรชัยให้ความเห็นว่า “แท้ที่จริงแล้วในทางกฎหมายผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นเพียงเจ้าหนี้ภายนอกคนหนึ่ง
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ในบรรดาเจ้าหนี้ภายนอกอื่น ๆ ทั้งหลายอันบริษัทจะมีเนื่องในกิจการค้าขายของบริษัท ยิ่งกว่านั้นเมื่อ
เทียบกับเจ้าหนี้ภายนอกคนอื่น ๆ ของบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ภายนอกลาดับหลัง
ต่อจากเจ้าหนี้ภายนอกอื่น ๆ ด้วยในการที่จะได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของบริษัทคืนในรูปของ
เงินค่าหุ้นเมื่อบริษัทต้องเลิกกัน”341 ความเห็นของนักกฎหมายผู้นี้มีเหตุผลอยู่เพราะการเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัทที่แท้จริงก็คือการต้องการเงินปันผลในอัตราสูงสุดเท่าที่จะทาได้ หรือมิฉะนั้นก็เพื่อจะได้ส่วนต่าง
ของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อขายหุ้นนั้นไป ส่วนการแบ่งทุนคืนเมื่อชาระบัญชีมิใช่ความต้องการในลาดับ
แรกของ ผู้ถือหุ้น ส่วนที่กฎหมายให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทโดยการ
เลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติให้กรรมการทาการต่าง ๆ ก็เพื่อต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ทั้ง
สองรูปแบบดังกล่าวนั้นเท่านั้น
(3) ทุนที่เกิดจากผลกาไรของบริษัท (Net Profits Deducted Capital)
คือ ทุน ที่สะสมจากเงิน กาไรก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้ น เรียกว่าทุน สารอง (Reserves)
ซึง่ หมายถึงเงินสารองที่กฎหมายกาหนดให้กันไว้จากผลกาไรสุทธิก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 บัญญัติว่าในการจ่ายเงิน
ปันผลทุกคราวบริษัทต้องจัดสรรผลกาไรอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจานวนผลกาไรซึ่งบริษัททามา
หาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าจะถึงหนึ่งในสิบหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะกาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท
ทุนเรือนหุ้นในทางกฎหมายกับทางปฏิบัติเป็นอย่างไร ในทางกฎหมายทั้งระ
สกุ ล กฎหมายบริ ษั ทภาคพื้น ยุ โ รปและคอมมอนลอว์ มีแ นวคิด ว่ า ทุ นเรือ นหุ้ นก าหนดไว้ เพื่ อเป็ น
หลักประกันของเจ้าหนี้ภายนอก (Outside Creditors) และเป็นทรัพย์สินที่จะต้องคืนทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นหากมีเหลือจากการชาระบัญชีเมื่อเลิกบริษัท แต่ในทางปฏิบัติทุนเรือนหุ้นจะถูกนาไปใช้จ่ายใน
กิจการของบริษัท ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วบริษัทก็จะไม่รักษาเงินทุนไว้ในบัญชี แต่เมื่อถึงคราวทางบ
ดุลยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร หากเงิน ทุนเรือนหุ้นไม่มีอยู่ในบัญชีนักบัญชีก็จะ
ใช้วิธีบันทึกบัญชีว่ายืมเงินจากกรรมการ นอกจากนี้ข้อมูลข้างต้นยังทาให้เห็นด้วยว่าจานวนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเอกชนจะมีมากหรือน้อยก็ไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าจะทาให้บริษัทมีทุนมากตามไป
ด้วย เพราะจากการศึกษาพบว่า บริษัทเอกชนจากัดกว่าร้อยละ 60 มีผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเพียงคนเดียว
เท่านั้น
2) หุ้น (Shares) บริษัทจากัดต้องแบ่งทุนจดทะเบียนออกเป็นหุ้นแต่ละหุ้นมี
มูลค่าเท่า ๆ กัน หุ้นของบริษัทมีลักษณะและกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์อย่างไร แยกพิจารณาได้ดังนี้
(1) ความหมายและลักษณะของหุ้น หุ้นคืออะไรและมี ลักษณะอย่างไร
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัตินิยามไว้ แต่เมื่อพิจารณาจากมาตรา 1096 ซึ่งบัญญัติ
ว่า “อัน ว่า บริ ษัท จ ากัด คือ บริ ษั ทประเภทซึ่ งตั้งขึ้ นด้ว ยแบ่งทุ นเป็ นหุ้ นมี มูล ค่า หุ้ นละเท่า ๆ กั น
โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจากัดเพียงจานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ” บทบัญญัตินี้ทา
ให้เข้าใจได้ว่าหุ้นคือหน่วยของทุนจดทะเบียนที่แบ่งออกเป็นหน่วย (Unit) มีมูลค่าเท่า ๆ กัน และหุ้นมี
สถานะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างตามมาตรา 138 เนื่องจากหุ้นเป็นทรัพย์สินที่มีความสาคัญและเป็น
341
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ทรั พย์ สิ นที่ไม่มีรู ปร่ างที่ส ามารถโอนกันได้ง่ายในทางพาณิช ย์ กฎหมายจึงกาหนดให้ มี ตราสารอัน
ตัวแทนแห่งการทรงสิทธิ (Title Of Deed) คือ ใบหุ้น (Share Certificate) ขณะที่กฎหมายของหลาย
ประเทศ เช่น กฎหมายบริษัทของประเทศอังกฤษบัญญัตินิย ามไว้ว่า หุ้นคือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ในบริ ษัทกาหนดมูล ค่าเป็ น เงิน มีความมุ่งหมายส าหรับกาหนดความรับผิ ดเป็นประการแรกและ
ผลประโยชน์เป็นประการที่สอง ซึ่งเกิดจากความตกลงร่วมกันของผู้ถือหุ้น 342 ในทางกฎหมายหุ้นหนึ่ง
หุ้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ (Indivisible Property) ดังนั้น หากมีบุคคลหลายคนถือหุ้น
ร่วมกันหนึ่งหุ้น แต่ละคนเป็นเจ้าของรวมกัน (Co-Owner)
หุ้นอยู่บนแนวความคิดทางกฎหมายสามประการ คือ
(1) แนวคิดเรื่องการกาหนดมูลค่าหุ้น การกาหนดมูลค่าหุ้นเป็นแนวความคิดที่
มีมาแต่เดิมว่าการออกหุ้นต้องกาหนดมูลค่าหุ้น กฎหมายของหลายประเทศยังยึดถือแนวความคิดนี้
การกาหนดมูลค่าหุ้นอาจกาหนดโดยกฎหมาย หรือโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น343 แนวคิดนี้ปรากฏ
อยู่ในประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1117 ดังที่บัญญัติว่า “อันมูลค่าหุ้น ๆ หนึ่ง
นั้ น มิให้ ต่ากว่าห้ า บาท” กรณีมูล ค่าหุ้ นที่กาหนดโดยผู้ ถือ หุ้ น จะกาหนดให้ ต่ าไปกว่ามูล ค่าหุ้ น ที่
กฎหมายกาหนดไว้ไม่ได้และจะออกหุ้นให้ต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่กาหนดไว้ไม่ได้ ดังที่มาตรา 1105 บัญญัติ
เป็นข้อห้ามไว้ว่ามิให้ออกหุ้นต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
(2) แนวคิดเรื่องการชาระค่าหุ้น การชาระค่าหุ้นอยู่บนแนวคิดเรื่องการชาระ
ค่าหุ้นต้องชาระจนเต็มมูลค่า (Fully Paid Up) และแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกัน (Pari Passu)344
คือ หุ้น จะต้องมีมูล ค่าเท่ากัน และผู้ ถือหุ้นทุกคนมีหน้าที่ต้องชาระค่า หุ้นจนเต็มมูลค่า แนวคิดนี้มี
ปรากฏอยู่ในหลายมาตรา เช่น มาตรา 1119 ซึ่งบัญญัติว่าหุ้นทุก ๆ หุ้น จาต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่า
อย่างไรก็ตาม เมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมาแนวคิดการออกหุ้นโดยไม่ต้องกาหนดมูลค่าหุ้นได้มีอิทธิพล
มากขึ้ น จึ ง มี ก ฎหมายบริ ษั ท ของหลายประเทศบั ญ ญั ติ ว่ า การออกหุ้ น ไม่ ต้ อ งก าหนดมู ล ค่ า เช่ น
สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย รัฐเดลาแวร์ เป็นต้น
(3) แนวคิดเรื่องใบหุ้น หุ้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างแต่มีความสาคัญในเชิง
เศรษฐกิจสูง การครอบครองหุ้นทางกายภาพไม่อาจทาได้โดยสภาพ ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวทางคิดทาง
กฎหมายกาหนดให้มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (Title of Deed)345 เอกสารแสดงสิทธิในหุ้น คือ ใบหุ้น
(Share Certificate) บุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบหุ้นหรือครอบครองใบหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือย่อมเป็น พยาน
หลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของหุ้น (Prima Facie Evidence of His Title to
the Shares) แนวความคิดนี้มีปรากฏอยู่ในมาตรา 1127 ว่าให้บริษัททาใบหุ้น คือ ใบสาคัญสาหรับ
หุ้นใบหนึ่งหรือหลายใบมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นจงทุกคน
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3) ประเภทของหุ้น (Share Classification) ตามกฎหมายของอังกฤษมีการ
แบ่งหุ้นออกเป็นหลายประเภท และบริษัทไม่จาเป็นจะต้องออกหุ้นชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยสิทธิอย่าง
เดียว แต่อาจกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้หลายประเภทก็ได้
หุ้นแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่บริษัทมีสิทธิออกให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ (Ordinary Shares) หุ้นบุริมสิทธิ (Preference Shares) หุ้นที่ไม่กาหนดมูลค่า (No Par
Value Shares: NPV) หุ้นด้อยสิทธิ (Deferred Shares) หุ้นคงคลัง (Treasury Shares) หุ้นที่ไถ่ถอน
คืนได้ (Redeemable Shares) หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (Non-Voting Shares) หุ้นที่จากัดสิทธิใน
การออกเสียง (Shares With Limited Voting Rights) หุ้นพนักงาน (Employee’s Shares) แต่หุ้น
ด้อยสิทธิไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน346
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ ให้ ออกหุ้ นได้ เฉพาะหุ้ น สามั ญ และหุ้ น
บุ ริ ม สิ ทธิ การออกหุ้ น บุ ริ มสิ ท ธิ ต้ องอยู่ภ ายใต้ เงื่ อนไขสองประการ ประการแรก ในการออกหุ้ น
บุริมสิทธิต้องวางจานวนหุ้นรวมถึงสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเสียตั้งแต่ตั้งบริษัทและเมื่อได้
ออกหุ้นบุริมสิทธิแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 1108 (4) ประการที่สองเมื่อออกหุ้นบุริมสิทธิแล้วมาตรา
1142 ห้ามมิให้แก้ไขบุริมสิทธิของหุ้นนั้น (มาตรา 1142 อนุมาตรา 4) แต่การแก้ไขสภาพของหุ้น
บุริมสิทธิสามารถทาได้ เช่น แก้ไขมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิจาก 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท แต่ผู้ถือหุ้นยัง
มีสิทธิได้รับเงินปันผลในสัดส่วนเดิมไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขบุริมสิทธิ347
4) การออกและการจัดสรรหุ้น (Issue and Allotment of Shares)
ผู้ถือหุ้นมีทางได้หุ้นมาสองทาง คือ ซื้อหุ้นจากบริษัทโดยตรง หรือซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น การครอบครอง
และเป็ น เจ้ าของหุ้ น โดยซื้ อจากบริษั ทโดยตรงเรีย กว่าบริษัท ออกหุ้ น หรือจัด สรร (Allot) หุ้ นแก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับหุ้นมาจากบริษัทโดยตรงเรียกว่าผู้จองหุ้น (Subscriber) ไม่เรียกว่า ผู้ซื้อหุ้น (Purchaser) ตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แต่หากผู้ใดได้รับโอนหุ้นมาจากผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นมาจากบริษัทไม่
เรี ย กว่าเป็ น ผู้ถือหุ้ น ด้ว ยการออกหรือจัดสรรหุ้ น แต่เรียกว่าได้มาด้ วยการรับโอนหุ้ นจากผู้ ถือหุ้ น
(Transferee) การได้สิทธิในหุ้นด้วยการจองหุ้นกับการได้สิทธิในหุ้นด้วยการซื้อมีความแตกต่างกัน
กล่าวคือ การได้หุ้นวิธีแรก ผู้จองหุ้นต้องชาระเงินค่าหุ้นให้แก่บริษัท แต่หากเป็นกรณีหลังผู้ได้หุ้นต้อง
ชาระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมิได้รับสิ่งใดจากการโอนหุ้นระหว่างบุคคลสองฝ่ายนั้นเลย และบริษัทก็
ไม่มีอานาจที่จะกาหนดราคาโอนหุ้นนั้นแต่ประการใด
ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทมีอานาจออกหุ้นชุดแรกในการจัดตั้งบริษัทตามมาตรา
1098 (5) แต่ภายหลังที่จัดตั้งบริษัทแล้วการออกหุ้นใหม่เป็นอานาจของกรรมการด้ว ยมติพิเศษของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 1220 การออกหุ้นต่าว่าหรือสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้สามารถทาได้หรือไม่
มีข้อพิจารณาดังนี้
(1) การออกหุ้นต่ากว่ามูลค่าหุ้น (Issue of Share at a Discount)
มีหลักทั่วไปว่าบริษัทจะต้องได้รับเงินค่าหุ้นเต็มจานวนมูลค่าหุ้นที่ได้ตราไว้ แต่บริษัทมีสิทธิออกหุ้นที่
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ให้ชาระเงินค่าหุ้นบางส่วนก่อน แต่ผู้ถือหุ้นยังต้องรับผิดชาระค่าหุ้นในส่วนที่ขาดไปนั้นนกว่าจะชาระ
ครบถ้วนตามที่กรรมการเรียกให้ชาระค่าหุ้น โดยที่ มาตรา 1098 บัญญัติว่ามูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นต้อง
กาหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และมาตรา 1105 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ออกหุ้นให้มีมูลค่าต่ากว่า
มูลค่าที่กาหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีอานาจออกหุ้นให้มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เหตุผลที่
กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นเพราะการออกหุ้นต่ากว่ามูลค่าหุ้นถือเป็นการลดทุนของบริษัท หากยอมให้
บริษัททาได้ก็จะทาให้กองทุนของบริษัทซึ่งเป็นหลักประกันของเจ้าหนี้ลดน้อยถอยลง อาจทาให้เจ้าหนี้
เสียหาย อาจกล่าวได้ว่ามาตรา 1098 เป็นบทห้ามเด็ดขาด ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงไม่มีอานาจ
อนุมัติให้ออกหุ้นให้มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่กาหนดไว้ ซึ่งนับว่าเป็นข้อจากัดประการหนึ่งในการออก
หุ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทประสงค์จะออกหุ้นให้ต่ากว่าทุนที่กาหนดไว้ในหนังสื อบริคณห์ สนธิ
สามารถทาได้โดยวิธีลดทุนด้วยการลดมูลค่าหุ้นตามมาตรา 1224
(2) การออกหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาหุ้นที่ตราไว้ (Issue of Shares at a
Premium) การออกหุ้นให้มีราค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ก็อาจทาได้ จานวนเงินซึ่งเกิน
กว่ามูลค่าหุ้นขั้นต่าที่ตราไว้เรีย กว่าส่วนล้ามูลค่าหุ้น (Premium) แต่การออกหุ้ นในราคาสูงกว่าที่
กาหนดไว้จะทาได้เมื่อหนังสือบริคณห์สนธิให้อานาจไว้ตามมาตรา 1105 วรรคสอง หากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์ ถือว่าออกหุ้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ ถื อ หุ้ น คนใดคนหนึ่ ง มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งให้ เ พิ ก ถอนการออกหุ้ น นั้ น ได้ ต ามมาตรา 1195
และเมื่อออกหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตรา 1105 วรรคสอง กาหนดให้กรรมการต้องส่งเงินส่วน
ล้าของมูลค่าหุ้นไปพร้อมกับการส่งใช้ค่าหุ้น เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าเงินส่วนล้า
มูลค่าหุ้น ถือเป็น ทุน ของบริษัทด้วยหรือไม่ ผู้วิจัยเห็นว่าเงินส่ วนล้ ามูลค่าหุ้นถือเป็นทุนของบริษัท
เพราะเป็นเงินที่บริษัทได้รับจากการออกหุ้น ดังนั้น จึงไม่สามารถนาเงินจานวนนี้ไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายบริษัทของไทยไม่ได้กาหนดให้แยกบัญชีเงินค่าหุ้นตามปกติ
ออกจากเงินส่วนล้ามูลค่าหุ้น ขณะที่กฎหมายบริษัทของประเทศอังกฤษกาหนดให้บริษัทต้องแยก
บัญชีเงินส่วนล้ามูล ค่าหุ้น (Share Premium Account) ออกจากบัญชีเงินค่าหุ้นตามปกติ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันมิให้นาเงินส่วนล้ามูลค่าหุ้นไปจ่ายเป็นเงินปันผล เพราะหากยอมให้นาเงินนี้ไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลจะมีผลเท่ากับบริษัทลดทุนเรือนหุ้นที่ได้ชาระค่าหุ้นแล้ว348
ในด้านของผู้ที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทอาจยอมซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่าราคาหุ้น
ที่ตราไว้ (Par Value) หากเขามองเห็นว่าเขาจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
5) มูลค่าหุ้น (Par Value) มูลค่าหุ้นขั้นต่าของบริษัทต้องกาหนดไว้หรือไม่เป็น
ปั ญ หาที่นั ก กฎหมายและนั กเศรษฐศาสตร์ ใ นต่ า งประเทศได้ ถ กเถี ย งกั น มากว่ า สองทศวรรษแต่
ความเห็นยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในปัจจุบันจึงยังมีระบบมูลค่าหุ้นสองระบบ คือ ระบบการ
ออกหุ้นโดยกาหนดมูลค่า (PV) และระบบการออกหุ้นโดยไม่กาหนดมูลค่า (NPV) ระบบการออกหุ้น
โดยก าหนดมู ล ค่ า ระบบการออกหุ้ น โดยก าหนดมู ล ค่ า (PV) เป็ น ระบบที่ ใ ช้ อ ยู่ ห ลายประเทศ
ตัวอย่างเช่น อังกฤษ ไทย เป็นต้น
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ปัญหาว่าทาไม่จึงต้องกาหนดมูล ค่าหุ้ นขั้นต่า มีนักกฎหมายชาวอเมริกันให้
เหตุผลว่าแท้ที่จริงการกาหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่ามิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดมูลค่าหุ้นทางการตลาดแต่เพื่อ
กาหนดมูลเพื่อสะท้อนถึ งสิ่งที่นามาลงหุ้นว่าเป็นเท่าใด 349 ความเห็นนี้สอดคล้องกับความเห็นของ
นั ก วิ ช าการชาวอั ง กฤษบางฝ่ า ยที่ เ ห็ น ว่ า หุ้ น เป็ น หน่ ว ยของทุ น เรื อ นหุ้ น ซึ่ ง เขาได้ เ ปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างของหุ้นในห้างหุ้นส่วนกับหุ้นในบริษัทว่า ทรัพย์สินในห้างหุ้นส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ร วมของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นในห้างหุ้นส่วนจึงสะท้อนถึงผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้ารวม แต่บริษัทเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน ฉะนั้นหุ้นในบริษัทจึงเป็นหน่วยของทรัพย์สินที่ถือโดยบริษัท จากแนวความคิดนี้ทาให้หุ้นมี
ลักษณะสามประการ ประการแรกหุ้นเป็นหน่วยของทุน (Fractions of Capital) ซึ่งแสดงถึงสัดส่วน
การลงทุนของผู้ถือหุ้น ประการที่สองหุ้นเป็นมาตรการกาหนดผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจาก
บริษัทในฐานะเป็นองค์กรแห่งการร่วมทุน (as An association) ตามสิทธิที่ของผู้ถือหุ้น (Member)
ประการที่สาม หุ้นเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง (Species of Property) ซึ่งมีค่าในตัวเอง ที่สามารถซื้อ
ขาย หรื อ มี ภ าระผู ก พั น (Charge) หรื อ อื่ น ๆ ได้ ดั ง นั้ น หุ้ น จึ ง มี ส ถานะเป็ น ทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น ในทาง
กฎหมายและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ350
สาหรับระบบการออกหุ้นโดยไม่กาหนดมูลค่า (NPV) มีใช้ในหลายประเทศ เช่น
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รัฐเดลาแวร์ เป็นต้น ปัญหาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่
ต้องออกหุ้นโดยกาหนดมูลค่าหุ้นเพราะมีมุมมองว่าการออกหุ้นโดยกาหนดมูลค่าไม่ได้สะท้อนมูล ค่า
หุ้นที่แท้จริงและไม่สามารถเป็นหลักประกันแก่การคุ้มครองเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น และอาจเป็นเหตุให้
เกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด เพราะมู ล ค่ า หุ้ น ขั้ น ต่ าไม่ จ าเป็ น จะต้ อ งบ่ ง บอกถึ ง มู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของหุ้ น351
นั ก วิ ช าการกลุ่ ม นี้ ไ ด้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า ระบบการก าหนดมู ล ค่ า หุ้ น เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า เพื่ อ เป็ น
หลักประกันความเสมอภาคของผู้ถือหุ้นใหม่ แต่ก็ล้มเหลวที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้นใหม่จากผู้ก่อ การตั้ง
บริ ษัทซึ่งอาจขายหุ้ น ของตนในราคาถูกให้ แก่ประชาชน ในกรณีนี้ผู้ ถือหุ้ นใหม่ไม่ส ามารถฟ้องได้
เพราะถือว่าบริษัทเป็นผู้ขายหุ้นและผู้ถือหุ้นถูกสันนิษฐานว่าซื้อหุ้นในราคาที่สมควรแล้ว ดังนั้น จึงไม่
แปลกที่ผู้เริ่มก่อการจะมักจะเริ่มต้นระดมทุนจากนักลงทุนที่แปลกหน้าซึ่งเข้าไม่ถึงข้อมูลทางธุรกิจของ
บริษัทที่เสนอให้มีการจัดตั้ง นอกจากนี้การกาหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่านั้นแท้ที่จริงเป็นการกาหนดมูลค่า
หุ้นสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะทาให้ผู้ลงทุนในบริษัทถูกหลอกลวงถึงมูลค่าหุ้น จึงไม่ควรมีกฎหมาย
กาหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่า แต่ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด352
โดยที่มาตรา 1098 (5) กาหนดให้ต้องกาหนดมูลค่าหุ้นไว้ในหนังสือบริคณห์
สนธิ และมาตรา 1117 ห้ามมิให้กาหนดมูลค่าหุ้นต่ากว่าห้าบาท ดังนั้น การจดทะเบียนบริษัทจากัดใน
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ประเทศไทยจึงต้องกาหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่า ผู้วิจัยเข้าใจว่าเหตุผลที่มาตรา 1098 กาหนดให้บริษัทต้อง
กาหนดมูลค่าหุ้น ก็เพื่อที่จะใช้เป็นกฎเกณฑ์สาหรับการจ่ายเงินปันผลมากกว่าเป็นการกาหนดมูลค่า
หุ้นที่แท้จริง และที่มาตรา 1117 กาหนดให้หุ้นต้องมีมูลค่าหุ้นละไม่ต่าว่าห้าบาท น่าจะเป็นเพราะว่า
รั ฐ ต้อ งการให้ ผู้ ที่มีเงิ น ทุน จริ ง ๆ มาร่ว มกั นลงทุนตั้ งบริ ษัท เพราะในเวลาที่ประกาศใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ในปี 2477 ค่าของเงินสูงมาก ซึ่งอาจถึงสิบเท่าของค่าเงินปัจจุบัน
ดั ง นั้ น หุ้ น ละห้ า บาทในเวลานั้ น หากเที ย บปั จ จุ บั น อาจสู ง ถึ ง หุ้ น ละห้ า สิ บ บาท อย่ า งไรก็ ต าม
มูล ค่าหุ้ น ๆ ละห้ าบาทในปั จ จุ บั น ถือว่ามีราคาที่ไม่สู งมากนัก ทาให้ ผู้ ถือหุ้ นที่มีเงินทุนไม่มากนัก
สามารถซื้อหุ้นได้
6) การเรียกให้ชาระเงินค่าหุ้น (Share Payment Collection) กฎหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกให้ชาระค่าหุ้นไว้ดังนี้
(1) ผู้ มีห น้าที่เรียกให้ช าระเงินค่าหุ้น กรรมการเป็นผู้มีหน้าที่เรียกให้
ชาระเงินค่าหุ้น การเรียกเงินค่าหุ้นครั้งแรกมาตรา 1110 วรรคสองกาหนดให้กรรมการเรียกให้ผู้เริ่ม
ก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น (Subscriber) ให้ใช้เงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน บอกกล่าวป่าวร้อง หรือหนังสือชวนให้ซื้อหุ้น สาหรับเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นยังจะต้องส่งอีก
กรรมการจะเรีย กให้ผู้ถือหุ้นส่งใช้เสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นตาม
มาตรา 1120 หากกรรมการฝ่าฝืนมาตรา 1110 หรือมาตรา 1120 ก็จะต้องรับผิดต่อบริษัทตาม
มาตรา 1168 วรรคสอง (1)
(2) วิธีการเรียกเงินค่าหุ้น ในการเรียกเงินค่าหุ้นมาตรา 1121 กาหนดให้
กรรมการต้องมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต่ากว่ายี่สิบเอ็ดวันด้วยส่งจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์
ในหนั ง สื อ บอกกล่ า วให้ ช าระเงิ น ค่ า หุ้ น จะต้ อ งบอกจ านวนเงิ น วั น สถานที่ ที่ จ ะช าระเงิ น ค่ า หุ้ น
และผู้รับชาระเงินค่าหุ้น
(3) มาตรการบังคับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ชาระเงินค่าหุ้น กฎหมายกาหนด
มาตรการไว้ว่าถ้าผู้ถือหุ้นไม่ชาระเงินค่าหุ้นตามหนังสือเรียกของกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะตกเป็นผู้ผิดนัด
และจะได้รับผลกระทบดังนี้
ก. ต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันที่กาหนดให้ส่งใช้จนถึงวันส่งเสร็จตาม
มาตรา 1122 ดังนั้น หากพ้นกาหนดแล้วผู้ถือหุ้นชาระเงินค่าหุ้นบริษัทก็ต้องเรียกดอกเบี้ยด้วย และจะ
ต้องน าดอกเบี้ ย มารวมคานวณเสี ยภาษีเ งินได้ นิติบุ คคลตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่ ง ประมวล
รัษฎากร353 หากขอบังคับไม่ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ผู้ถือหุ้นก็ต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
ต่อปีตามมาตรา 7
ข. ถูกริบหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่ชาระค่าหุ้นเมื่อกรรมการเรียกหุ้นนั้น
อาจถูกริบวิธีการริบหุ้นกรรมกาจะต้องส่งคาบอกกล่าวโดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ส่งไปยัง
ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ส่งใช้เงินค่าหุ้นพร้อมดอกเบี้ยและให้บอกไปด้วยว่าหากไม่ส่งใช้เงินตามหนังสือเรียก
หุ้นนั้นอาจถูกริบตามมาตรา 1123 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดในคาบอกกล่าวแล้ว ถ้าผู้ถือหุ้นยังไม่
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ใช้เงินตามที่เรียก กรรมการจะริบหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา 1124 หุ้นที่ริบนั้นต้องนามาขายทอดตลาด
โดยไม่ชักช้าแล้วนาเงินที่ได้หักชาระเป็นเงินค่าหุ้นตามมาตรา 1125
ปัญหาการริบหุ้นในต่างประเทศเกิดขึ้นเช่นกัน กฎหมายของประเทศ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ให้บริษัทริบหุ้นได้ อาทิเช่น กฎหมายบริษัทของอังกฤษ เป็นต้น กาหนดไว้ว่า
บริษัทมีสิทธิริบหุ้ นภายใต้เงื่อนไขสองประการ คือ ข้อบังคับอนุญาตให้ริบหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่ชาระ
ค่าหุ้นตามที่กรรมการเรียกหรือตามงวดการชาระค่าหุ้น (มาตรา 143) และเมื่อริบหุ้นมาแล้วบริษัท
อาจขายหุ้นหรือนามาออกเป็นหุ้นใหม่ (Reissued) ตามข้อบังคับของบริษัท354
การเวนคืนหุ้นแทนการริบหุ้นจะทาได้หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าบริษัทไม่
มีอานาจรับเวนคืนหุ้น แทนการริบหุ้นจากผู้ถือหุ้น เพราะหากรับเวนคืนหุ้นมีผลเท่ากับบริษัทถือหุ้น
ของตนเองต้องห้ามตามมาตรา 1143
การเวนคืนหุ้น (Surrender of Shares) ในระบบกฎหมายบริษัท
ของอังกฤษไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วข้อบังคับของบริษัทมักให้อานาจกรรมการรับ
เวนคืนหุ้นในกรณีที่มีการริบหุ้น355
ค. บริษัทมีสิทธิไม่รับจดทะเบียนให้โอนหุ้น หากผู้ถือหุ้นค้างชาระค่า
หุ้นบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยินยอมให้จดทะเบียนโอนหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 1130 อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะใช้สิทธิตามมาตรานี้ได้ก็เฉพาะกรณีที่ใบหุ้นที่ออกโดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัท
กาหนดว่าการโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมของบริษัท
ง. ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามมาตรา
1184 โดยหลักแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุม
และออกเสียงลงมติ (มาตรา 1176) มาตรา 1184 กาหนดเป็นมาตรการตัดสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ออกเสียงโดยกาหนดเงื่อนไขไว้สองประการ คือ เงินค่าหุ้นยังชาระไม่เต็มมูลค่าหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่
ชาระค่าหุ้นซึ่งบริษัทได้เรียกให้ชาระ
7) บริษัทถือหุ้นและรับจานาหุ้นของตนเอง แยกพิจารณาดังนี้
(1) บริษัทถือหุ้นของตนเอง หมายถึงกรรมสิทธิ์ในหุ้นโอนเป็นของบริษัท
อาจเกิดขึ้น ได้ห ลายกรณี เช่น การเวนคื นหุ้ น การริ บหุ้ น ของผู้ ถือหุ้ น การซื้อหุ้ นคืน จากผู้ ถือหุ้ น
เป็นต้น แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทถือหุ้นของตนเองมีสองแนว แนวแรกเห็นว่าบริษัท
ถือหุ้ น ของตนเองไม่ได้ อีกแนวความคิดหนึ่งให้ บริษัทถือหุ้ นของตนเองได้เฉพาะกรณี เหตุผ ลที่มี
แนวความคิดห้ามมิให้บริษัทถือหุ้นของตนเองมาจากแนวความคิดที่ว่าทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน
ของเจ้าหนี้เมื่อ กฎหมายจึงห้ามมิให้บริษัทกระทาการอย่างใด ๆ ที่จะทาให้ทุนของบริษัทลดน้อยลง
เป็นแต่เป็นการลดทุนการที่บริษัทถือหุ้นของตนเองหรือรับจานองหุ้นของตนเองถือว่าเป็นการลดทุน
ลักษณะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่เห็นว่าบริษัทถือหุ้นของตนเองได้ เพราะเห็นว่าบริษัทเป็นบุคคลแยก
ต่างหากจากผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิถือครองทรัพย์สินได้ ทั้งนี้ เพราะหุ้นเมื่อออกขายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
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ย่ อ มเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง ผู้ ถื อ หุ้ น มิ ใ ช่ ข องบริ ษั ท แนวคิ ด หลั ง นี้ เ ป็ น ที่ ม าของหุ้ น คงคลั ง
(Treasury Stock)356
มาตรา 1143 ห้ามมิให้บริษัทถือหุ้นของตนเองหรือรับจานาหุ้นของตนเอง
เมื่อกฎหมายห้ามมิให้ บริษัทถือหุ้นของตนเอง ดังนั้น บริษัทจึงตั้งตัวแทนให้ถือหุ้นแทนบริษัทไม่ได้
เพราะเมื่อบริษัทซึ่งเป็นตัวการไม่อาจถือหุ้นของตนเองได้ บริษัทย่อมไม่มีสิทธิ ตั้งตัวแทนให้ถือหุ้นของ
ตนเองดุจกัน แต่มาตรา 1143 ไม่นาไปใช้กับการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นของบริษัทอื่นหรือรับจานาหุ้น
ของบริษัทอื่น การที่กฎหมายไทยห้ามบริษัทไม่ให้ถือหุ้นของตนเองโดยเด็ดขาดนับว่า เป็นการปิดทาง
แก้ปัญหาของบริษัทบางประการ เหตุผลที่กฎหมายไม่อนุญาตให้บริษัทจากัดถือหุ้นของตนเองเพราะ
เหตุว่าจะทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จะทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ในปัจจุบันบริษัทมหาชนมี
สิทธิถือหุ้ นของตนเองได้ เพราะพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 อนุญาตให้
บริษัทมหาชนซื้อหุ้นของตนเองกลับคืนมาได้ แต่การซื้อหุ้นคืนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นค้น การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อ
คืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544
ในสภาพการณ์เ ดีย วกั น นี้ ก ฎหมายบริ ษัท ของอั ง กฤษแก้ปั ญ หาด้ว ยการ
อนุญาตให้บริษัทเอกชนซื้อหุ้นคืนภายใต้เงื่อนไขสามประการ คือ ต้องมีข้อบังคับกาหนดไว้ว่าให้บริษัท
ซื้อหุ้นคืน ต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ซื้อหุ้นคืน และต้องไม่ใช้เงินทุนจดทะเบียนซื้อหุ้น
แม้บริษัทถือหุ้นของตนเองแม้จะมีข้อเสีย อยู่บ้างก็ตาม แต่ก็มีผลดีอยู่ด้วย
เช่นกัน เพราะทาให้บริษัทสามารถใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการบริหารบริษัทได้ อาจเป็นเพราะ
เหตุผลดังกล่ าวกฎหมายบริษัทของต่างประเทศ เช่น กฎหมายบริษัทเอกชนของอังกฤษ เป็นต้น
จึงอนุญาตให้บริษัทถือหุ้นของตนเองได้ในสถานการณ์พิเศษ ตัวอย่างเช่นกฎหมายบริษัทของอังกฤษ
อนุญาตให้บริษัทถือหุ้นของตนเองได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ได้รับหุ้นของตนเองไว้โดยการให้โดยเสน่หา
2. เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียน
3. เมื่อริบหุ้นหรือเวนคืนหุ้นเมื่อผู้ถือหุ้นไม่ส่งใช้เงินค่าหุ้น เป็นต้น
4. เมื่อบริษัทเป็นทรัสตีและไม่มีผลประโยชน์ในหุ้น ให้บริษัทตั้งตัวแทนถือ
หุ้นแทนได้
5. เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล
6. เมื่อบริษัทเข้าถือครองบริษัทอื่นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของ
หุ้น
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทถือหุ้นของตนเองเพราะการให้โดยเสน่หาหรือการริบ
หุ้นหรือเวนคืนหุ้นโดยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน บริษัทต้องจาหน่ายหรือยกเลิกหุ้นนั้นภายในสามปี357
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(2) บริษัทรับจานาหุ้นของตนเอง หมายถึงบริษัทรับเอาใบหุ้นของตนเองไว้
จาก ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นประกันการชาระหนี้ตามมาตรา 747 เหตุผลที่มาตรา 1143 ห้ามไม่ให้บริษัทรับ
จ าน าหุ้ น ของตนเองเพราะอาจมี ผ ลกระทบต่ อ ทุ น ของบริ ษั ท ได้ แ ละอาจเป็ น ทางให้ ผู้ ถื อ หุ้ น กั บ
กรรมการของบริ ษั ท ร่ ว มกั น ยั ก ย้ ายถ่ ายโอนทรั พ ย์สิ น ของบริษั ท เป็น ของผู้ ถื อหุ้ น หากบริษั ท รั บ
ประพฤติฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 1143 นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะตามมาตรา 150
8) การโอนหุ้น (Transfer of Shares) หุ้นเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งกฎหมาย
จึ ง ให้ โ อนจากบุ ค คลหนึ่ ง ไปยั ง อี ก บุ ค คลหนึ่ ง ได้ห ลั ก ประการหนึ่ ง ของกฎหมายบริ ษั ทยุ ค ใหม่ คื อ
หลักการโอนความเป็นเจ้าของโดยเสรี (Free Transferability of Ownership) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิโอนหุ้น
ให้บุคคลอื่นได้โดยไม่จาต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท 358 หลักนี้ใช้กับบริษัทร่วมหุ้นต่อมานามาใช้
กับบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็รับเอาหลักการนี้มาบัญญัติไว้ในมาตรา 1129
วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตามสาหรับ บริษัทเอกชนแล้ วสามารถจากัดการโอหนหุ้ นได้ การที่กฎหมาย
อนุญาตให้มีข้อจากัดในการโอนหุ้นถือว่าเป็นข้อยกเว้นหลักทั่วไปดังกล่าว การโอนหุ้นสามารถทาได้ทั้ง
ทางนิติกรรม และโดยผลของกฎหมาย
(1) หลักเกณฑ์การโอนหุ้นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นลงในใบหุ้น การโอนหุ้นที่
ระบุชื่อผู้ถือลงในใบหุ้ นอาจมีข้อจากัดการโอนหุ้นได้ แต่มาตรา 1129 ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าข้อจากัดการ
โอนหุ้นจะมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใด แต่ในทางปฏิบัติในต่างประเทศมีสองกรณีดังต่อไปนี้
ก. ข้อจากัดในการโอนเพราะมีผู้ สิทธิจะซื้อหุ้นก่อน (Pre-Emption
Clause) ข้อจากัดการโอนหุ้นในกรณีนี้มักจะกาหนดไว้ในข้อบังคับว่าห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นโอนหุ้นให้แก่ผู้ที่
มิใช่สมาชิกของบริษัทตราบในที่ผู้เป็นสมาชิกยังสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่เป็นธรรม (Fair Price)
หากมีการโอนหุ้นตามข้อจากัดนี้บริษัทไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหุ้นและการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ จ ะซื้ อ หุ้ น ก่ อ นเสนอซื้ อ หุ้ น เพี ย งบางส่ ว น และไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ยอมซื้ อ หุ้ น ทั้ ง หมด
ผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอกได้359
ข. ข้อปฏิเสธการห้ามโอน (Refusal Clause) คือ อานาจของกรรมการ
ในการปฏิเสธการโอนหุ้น ข้อจากัดการห้ามโอนในกรณีนี้ข้อบังคับจะให้อานาจกรรมการใช้ดุลพินิจโดย
เด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นโดยไม่ต้องเปิดเผยเหตุแห่งการปฏิเสธ การใช้ดุลพินิจ
ปฏิเสธการจดทะเบียนผู้ถือหุ้น กรรมการจะต้องกระทาโดยสุจริต แต่ถ้าเป็นการโอนหุ้นฝ่ าฝืนข้อจากัด
การโอนหุ้นเพราะมีผู้มีสิทธิซื้อก่อน กรรมการจะต้องปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนผู้ถือหุ้น จะใช้ดุลพินิจ
ไม่ได้360
ค. ข้ อ จ ากั ด การโอนหุ้ น ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แ ยก
พิจารณาเป็นสองกรณี คือ
1) ข้อ จากั ดห้ ามโอนโดยข้อ บังคั บ หมายความว่า ข้อบั งคั บกาหนด
กาหนดเงื่อนไข การโอนหุ้นไว้ แต่มาตรา 1299 วรรคหนึ่งกาหนดไว้ว่าการโอนหุ้นไม่ต้องได้รับความ
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ยินยอมจากบริษัท เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อความในตัวบทที่ว่า “เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น” นอกจากจะหมายหมายความว่าการโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท หรือได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น น่าจะหมายความรวมถึงการกาหนดเงื่อนไขการโอนหุ้นว่าต้อง
เสนอขายหุ้ น ให้ แก่ผู้ ถือหุ้ น ปั จ จุ บันเสี ยก่อน หรือจะต้องไม่โ อนหุ้ นให้ แก่บริษัทที่ประกอบกิจการ
แข่งขันกับบริษัทด้วยนักกฎหมายต่างประเทศบางฝ่ายเห็นว่าข้อจากัดห้ามโอนหุ้นโดยเด็ดขาดเป็น
โมฆะ เพราะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย361
2) ข้อจากัดห้ามโอนโดยกฎหมาย กรณีแรก คือ ข้อจากัดห้ามโอนตาม
มาตรา 1130 เพราะผู้ถือหุ้นไม่ชาระค่าหุ้นตามที่กรรมการเรียก บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียน
โอนหุ้นให้แก่ ผู้ถือหุ้น เหตุผลที่กฎหมายให้บริษัทปฏิเสธไม่โอนหุ้น เพื่อสร้างมาตรการบังคับให้ผู้ถือ
หุ้นชาระค่าหุ้น กรณีที่สอง ข้อจากัดห้ามโอนตามมาตรา 1131 เพราะบริษัทปิดการโอนหุ้นเนื่องจาก
อยู่ในระหว่างสิบสี่วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น เหตุผลที่กฎหมายให้บริษัทปิดการโอน
หุ้นได้ เพื่อความสะดวกในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หากมีการโอนหุ้นในระหว่างเวลาดังกล่าวอาจจะ
ทาให้เกิดปัญหาในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะการประชุมผู้ถือหุ้นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อยเจ็ดวัน
ง. แบบของการโอนหุ้น มาตรา 1129 วรรคสอง ได้กาหนดแบบการโอน
หุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นลงในใบหุ้นว่าต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และมีพยาน
อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คนรั บ รองลายมื อ ชื่ อ ผู้ โ อนและผู้ รั บ โอน หากการโอนหุ้ น ฝ่ า ฝื น มาตรานี้ ถื อ ว่ า
นิติกรรมการโอนหุ้นมิได้ทาตามแบบ เป็นโมฆะตามมาตรา 152 อย่างไรก็ตามมาตรา 1129 วรรคสอง
เป็นเพียงแบบของการโอนหุ้น แต่หาใช่แบบของสัญญาซื้อขายหุ้นไม่ เพราะสัญญาซื้อขายหุ้นย่อม
เป็นไปตามกฎหมายสัญญาซื้อขาย การที่แบบของการโอนหุ้นเป็นโมฆะเป็นเพียงแต่ทาให้ผู้โอนและ
ผู้รับ โอนยกขึ้น อ้างกับ บริ ษัทไม่ได้เท่านั้น แต่ในระหว่างผู้โ อนและผู้รับโอนด้วยกันเองสามารถยก
สัญญาขึ้นอ้างได้ เพราะสัญญาซื้อขายหุ้นเกิดแล้ว เช่น ผู้ขายสามารถฟ้องบังคับให้ผู้ซื้อชาระเงินค่าหุ้น
ได้และผู้ซื้อมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ขายจัดการโอนหุ้นตามแบบที่กาหนดในมาตรา 1129 วรรคสองได้
จ. การจดแจ้งการโอนหุ้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อการโอนหุ้นได้ทาตาม
แบบแล้ว จะต้องแจ้งการโอนหุ้นเพื่อให้บริษัทลงชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหุ้น มิฉะนั้น จะใช้ยัน
บริษัทและบุคคลภายนอกไม่ได้ตามมาตรา 1129 วรรคสาม ซึ่งหมายความว่าผู้รับโอนหุ้นไม่มีสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นสามประการ ประการแรกไม่มีสิทธิเข้าประชุม ผู้ถือหุ้น ประการที่สองไม่มีสิทธิได้รับเงิน ปันผล
ไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้บุคคลภายนอกว่ าผู้รับโอนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นนั้น เพราะต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306
(2) หลักเกณฑ์การโอนหุ้นชนิด ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นชนิดใบหุ้นที่ออกให้แก่
ผู้ถือหุ้นชนิดใบหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือย่อมโอนกันได้เสมอ บริษัทจะมีข้อจากัดห้ามโอนไม่ได้ วิธีการโอน
หุ้นชนิดนี้ทาได้เพียงส่งมอบใบหุ้นตามมาตรา 1135 มาตรานี้แสดงให้เห็นว่าหุ้นของบริษัทเอกชน
จากัดสามารถโอนได้โดยเสรีอั น เป็ นหลั กการโอนหุ้นของบริษัทมหาชน ที่ส่งเสริมให้มีการซื้อขาย
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แลกเปลี่ยนหุ้นในตลาดได้สะดวก หากนาหลักการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือในกรณีบริษัทเอกชน ย่อมขัดกับ
หลักการบริษัทปิดที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิปกป้องบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาถือหุ้นในบริษัท
เมื่อมีการโอนหุ้นที่ยังส่งใช้ค่าหุ้นยังไม่ครบมาตรา 1133 กาหนดให้ผู้โอนยังต้อง
รับผิดในในเงินจานวนที่ยังส่งใช้ไม่ครบนั้น แต่ผู้โอนไม่ต้องรับผิดในหนี้สินของบริษัทที่เกิดขึ้นภายหลัง
โอน แต่ความรับผิดนี้จากัดเพียงสองปีนับแต่วันจดแจ้งการโอนหุ้นนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น อย่า งไรก็
ตามความรับผิดของผู้ถือหุ้นตามมาตรานี้เป็นความรับผิดต่อเจ้าหนี้ของบริษัท มิใช่ความรับผิดต่อ
บริษัท ฉะนั้น บริษัทจึงฟ้องผู้โอนไม่ได้ ส่วนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบบริษัทจะต้องไปเรียกให้ผู้รับ
โอนชาระตามมาตรา 1120 ถึง มาตรา 1126
9) ใบหุ้น (Share certificates) ใบหุ้นถือเป็นตราสารที่เป็นตัวแทนแห่งผู้ทรง
สิทธิ ในหุ้น (Share Ownership Representation) ดังนั้น ใบหุ้นจึงมีสภาพเป็นหลักฐานแห่งการ
แสดงกรรมสิทธิ์ (Evidence of Entitle) หรือเป็นใบสาคัญแห่งแห่งสิทธิ (Certificate of Entitle)
โดยหลักแล้วใบหุ้นเป็นตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable instrument) ด้วยเหตุนี้แนวคิดดั้งเดิม
ของกฎหมายบริษัททั้งสกุลภาคพื้นยุโรปและคอมมอนลอว์จึง กาหนดให้บริษัทต้องออกใบหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้น ใบหุ้นแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ใบหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น (Named Share Certificate)
และใบหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ (Bear Share Certificate)362
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกใบหุ้นไว้
ดังนี้
(1) หน้าที่ของบริษัทต้องออกใบหุ้น มาตรา 1127 กาหนดว่าให้บริษัททาใบหุ้น
ใบสาคัญสาหรับหุ้นใบหนึ่ งหรือหลายใบมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น จงทุก ๆ คน โดยผลของมาตรานี้ทาให้
บริษัทต้องมีหน้าที่ต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
(2) รู ป แบบของใบหุ้ น มาตรา 1128 ก าหนดรู ป แบบของใบหุ้ น ว่ า ต้ อ งมี
รายการที่ จ าเป็ น คื อ ชื่ อ บริ ษั ท เลขหมายหุ้ น ที่ ก ล่ า วถึ ง ใบหุ้ น นั้ น มู ล ค่ า หุ้ น หนึ่ ง เป็ น เงิ น เท่ า ใด
และถ้าเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้เงินเสร็จ ให้จดลงไว้ว่าได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละเท่าใด ชื่อผู้ถือหุ้นหรือ
คาแถลงว่าหุ้นนั้นได้ออกให้ผู้ถือ และลายมือชื่อกรรมการคนหนึ่งและประทับตราของบริษัทเป็นสาคัญ
(การประทั บ ตาบริ ษัท จะต้ อ งประทับ เฉพาะกรณี ที่บ ริ ษั ทได้ จดทะเบี ย นตราบริ ษัท ไว้ ในรายการ
จดทะเบียนบริษัท)
(3) ประเภทของใบหุ้ น กฎหมายบริ ษั ท จ ากั ด ก าหนดใบหุ้ น ไว้ ส องชนิ ด
คือ ใบหุ้นที่ออกโดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นชนิดหนึ่ง และใบหุ้นที่ออกให้ แก่ผู้ถืออีกชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
กฎหมายบริษัทจากัดได้กาหนดหลัดเกณฑ์ในการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือไว้ดังนี้
ก. การออกหุ้นให้แก่ผู้ถือต้องมีข้อบังคับอนุญาต (มาตรา 1134)
ข. หุ้นได้ใช้ราคาเต็มแล้ว (มาตรา 1134)
ค. หุ้นผู้ถือออกให้กรรมการ (มาตรา 1137)
เหตุผ ลที่ กฎหมายอนุญาตให้ บริษัทออกหุ้ นให้ แก่ผู้ ถือเพราะว่าขณะที่ร่าง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะบริษัท บริษัทจากัดมีสิทธิเสนอขายหุ้นให้แก่
362
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มหาชน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการโอนหุ้นบริษัทจึงอาจออกหุ้นชนิดผู้ถือ อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติบริษัทเอกชนไม่มีการออกหุ้นชนิดผู้ถือ ทั้งนี้ เพราะหุ้นของบริษัทเอกชนโดยปกติแล้วมีข้อจากัด
ในการห้ า มโอนหุ้ น ในกรณี เ ช่ น นั้ น การโอนหุ้ น โดยเสรี จึ ง ไม่ ไ ด้ อ าจท าได้ การโอนหุ้ น ต้ อ งได้ รั บ
ความยิ น ยอมจากบริ ษัทหรื อ จากผู้ ถือ หุ้ น ตามที่ข้อ บังคั บก าหนดไว้ ดั งนั้น ในปัจ จุบัน บทบั ญญั ติ
เกี่ยวกับการออกใบหุ้น ผู้ถือจึงไม่มีโอกาสได้ใช้ในทางปฏิบัติ ถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่ฟุ่มเฟือยเกิน
ความจาเป็น
5.3.3.2 เครื่องมือการเงินของบริษัทเอกชนจากัด (Private Company’s Financial
Instruments)
การออกหุ้นกู้ (Debentures) หุ้นกู้ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินของบริษัทที่จะใช้
ระดมทุนจากภายนอกได้เพื่อลดต้นทุนการเงินของบริษัท กฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตกและญี่ปุ่นมิเพียงอนุญาตให้บริษัทมหาชนออกหุ้นกู้ยังอนุญาตให้บริษัทเอกชนจากัดออกหุ้นกู้
ได้ ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า “พันธบัตรเอกชน” (Private Corporate Bonds) เช่น กฎหมายบริษัทของ
ฝรั่งเศสอนุญาตให้ SARL และ SAS ขายพันธบัตรเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะได้
แต่ประมวลกฎ หมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1229 ห้ามมิให้บริษัทจากัดออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 34 อนุญาตให้บริษัทจากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ออกหลักทรัพย์ได้ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น แสดงว่าการ
ออกหุ้ น กู้ ของบริ ษัทเอกชนจ ากัด ในประเทศไทยได้รับยกเว้นโดยกฎหมายพิเศษ การอนุญาตให้
บริษัทเอกชนออกหุ้นกู้มิเพียงแต่จะช่วยให้บริษัทเอกชนระดมทุนจากภายนอกได้เพื่อสร้างการแข่งขัน
ให้แก่บริษัท แต่ยังเป็นการช่วยพัฒนาตลาดทุนของไทยได้อีกทางหนึ่ง จะเห็นได้จากที่ในประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิจตลาดพันธบัตรเอกชนที่ออกโดยบริษัทเอกชนจากัดมีความเติบโตสูง
5.3.3.3 โครงสร้างการบัญชีของบริษัท
“การบัญชี ” (Accounting) มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจทุแขนง เพราะการ
บัญชีจะทาหน้าที่เกี่ยวกับการรายการทางการเงิน การตรวจสอบอนุมัติ การวัดมูลค่าการจดบันทึกการ
จัดหมวดหมู่ การเรียบเรียง การสรุปผล ตลอดจนการวิเคราะห์ และการตีความหมาย อีกทั้งยังเป็น
ข้อมูลสาคัญที่ฝ่ายบริหารจะใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ 363 ฉะนั้น การบันทึก
บัญชีจึงมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจทุกแขนง รวมทั้งการดาเนินกิจการของบริษัท ความมุ่งหมาย
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ให้กรรมการของบริษัทต้องจัดทาบัญชีในรูปแบบต่าง ๆ มิใช่
เพื่อแสดงผลการดาเนินงานของบริษัทเท่านั้น แต่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นตลอดทั้งเจ้าหนี้
ของบริษัท บัญชีของบริษัทประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ ผู้จัดให้มีการทาบัญชี ผู้ทาบัญชี และ
สมุดบัญชีหรือเอกสารที่บันทึกบัญชี และผู้สอบบัญชี การกากับการทาบัญ ชี กฎหมายนี้ได้กาหนดให้
บริษัทต้องจัดให้มีการทาบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) งบดุล (Balance Sheets) เป็นเอกสารทางบัญชีที่แสดงถึงผลกาไรและ
ขาดทุนของบริษัท งบดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน (Financial Statements) ซึ่งเป็นเอกสารที่
แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน กาไร ขาดทุนของบริษัทตามพระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 4
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การทางบดุลต้องให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีตามที่กฎหมายกาหนด และผู้ที่มีสิทธิทาบัญชีต้องมี
คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศกรมทะเบี ย นการค้ า เรื่ อ ง ก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่ อ นไขการท าบั ญ ชี
พ.ศ. 2543 บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องส่งงบดุลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ทุกรอบบัญชี
จากการศึกษาพบว่าแนวความคิดในการยื่นงบดุลของบริษัทเกิดขึ้นในศตวรรษ
ที่สิบเก้าเป็นในระบบกฎหมายบริษั ทอังกฤษและอเมริกันไปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันและผลประโจทก์ของบุคคลที่จะมาเป็นผู้ถือหุ้นในอนาคต ขณะที่ในระบบกฎหมายบริษัท
เยอรมนีเป็นไปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ เพราะบริษัทร่วมหุ้น
เป็นบริษัทที่มีสาธารณชนถือหุ้น เหตุผลอีกประการหนึ่งที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทจากัดความรับผิด
ต้องเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีเพื่อป้องกันมิให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการหรือมีอานาจครอบงาบริษัทฉ้อโกง
หรือหลอกลวงประชาชนโดยใช้บริษัทเป็นเครื่องมือจากัดความรับผิดด้วยวิธีเอาทรัพย์สินที่ได้จาก
กิจการเป็นของตนจะทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ จึงมีกฎหมายบังคับให้กรรมการต้องจัดทางบดุลและ
เปิดเผยงบดุลนั้นต่อสาธารณชน แนวคิดนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายของอังกฤษจนกระทั่งเมื่อใช้บังคับ
Company Act 1907 มีการแยกบริษัทเอกชนออกจากบริษัทมหาชน ก็ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่บังคับ
ให้ บริ ษัทเอกชนเปิดเผยข้อมูล การเงินของบริษัท ต่อมาได้นาหลักเกณฑ์นี้มาใช้อีก แต่ในปัจจุบัน
หลักเกณฑ์นี้ได้ผ่อนคลายไป ดังจะเห็นได้จากที่ Companies Act 2006 ได้บัญญัติยกเว้นให้บริษัท
SMEs ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชี แต่บริษัทยังต้องจัดทางบดุลยื่นต่อหน่วยงานราชการ และยกเว้นให้ บริษัท
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวกิจการหรือบริษัทร้าง (Dominant Companies) ไม่ต้องยื่นงบดุล เหตุผลอีก
ประการหนึ่งที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทจากัดความรับผิดต้องเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีเพื่อป้องกันมิให้
ผู้ถือหุ้นฉ้อโกงหรือหลอกลวงประชาชนโดยใช้บริษัทเป็นเครื่องมือจากัดความรับผิด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับงบดุลของบริษัทจากัดบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1196 ถึง มาตรา 1199 ดังต่อไปนี้
มาตรา 1196 บัญญัติถึงกาหนดเวลาที่บริษัทต้องจัดทางบดุลและรายการใน
เอกสารงบดุล
มาตรา 1197 บัญญัติถึงการตรวจสอบบัญชีงบดุลว่าจะต้องกระทาโดยผู้สอบ
บัญชี ต้องส่งงบดุลให้ผู้ถือหุ้นก่อนประชุมใหญ่
มาตรา 1198 กาหนดให้กรรมต้องเสนองบดุลตามมาตรา 1197 ให้ที่ประชุม
ใหญ่
มาตรา 1199 การขอคัดสาเนางบดุล
ข้อมูลข้างต้นทาให้ เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์งบดุลของบริษัท
มหาชนร่วมหุ้นทั้งสิ้น แม้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทเอกชน
แล้ว แต่ก็ไม่ราปกว่ามีการยังมิได้แก้ไขบทบัญญัติเหล่านี้แต่อย่างใด บทบัญญัติทั้งหลายไม่มีการแยก
ว่าบริษัทที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงบดุลแตกต่างกันอย่างไร
2) สมุดและบัญชี (Book Keepings) มาตรา 1206 กาหนดให้กรรมการมีหน้า
ที่ต้องจัดให้ทาบัญชีของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน คือ
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(1) จานวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่ายทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงิน
ทุกรายไป
(2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทาข้อความและ
รายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
พ.ศ. 2544 กาหนดให้ต้องจัดทาบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี ประกอบด้วยบัญชีรายวันและ
บั ญ ชี สิ น ค้ า บั ญ ชี ร ายวั น ได้ แ ก่ บั ญ ชี เ งิ น สด บั ญ ชี ธ นาคาร บั ญ ชี ร ายวั น ซื้ อ บั ญ ชี ร ายวั น ขาย
บั ญชีร ายวัน ทั่ว ไป บั ญชีแยกประเภท คือ บัญชีแยกประเภทสิ นทรัพย์ หนี้สิ นและทุน บัญชีแยก
ประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ สาหรับบัญชีสินค้า
ได้แก่บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่นและบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจาเป็นแก่ทาบัญชีของ
ธุรกิจ เมื่อดูจากเอกสารบัญชีที่บริษัทต้องจัดทาแล้วมีเป็นจานวนมาก นับว่าสร้างภาระเกินจาเป็น
สาหรับบริษัทเอกชนขนาดเล็กที่มีธุรกรรมและสินทรัพย์ที่ไม่ยุ่งยาก บัญชีบริษัทขนาดเล็กจึงควรเป็ น
แบบย่นย่อ
3) การสอบบั ญ ชี (Auditing) คื อ การที่ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง มี อิ ส ระได้ รั บ
มอบหมายจากเจ้าของกิจการ ให้ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการทาบัญชีและการจัดทางบ
การเงินเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อความถูกต้องต่องบการเงินที่นิติบุคคลจัดทาขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่น
แก่ผู้ใช้งบการเงินทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานราชการ เจ้าของกิจการหรือผู้ลงทุน ผู้บริหารกิจการ พนักงาน
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และสาธารณชนทั่วไปให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจตามภาระหน้าที่ 364
การสอบบัญชีต้องกระทาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) หรือที่
เรียกกันโดยทั่วไปว่า Auditor คือ นักบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับอนุญาตให้สอบบัญชี ปัจจุบัน
ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม การสอบบัญชี
ของบริ ษั ท จ ากั ด เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายสามฉบั บ คื อ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1208 กาหนดว่าผู้สอบบัญชีจะเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่บุคคลต่อไปนี้จะเอามาเป็นผู้สอบบัญชีไม่ได้ คือ ผู้มีส่วนได้เสียในการงานที่
บริษัททา กรรมการ หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของบริษัท ผู้มีอานาจเลือกตั้งผู้สอบบัญชี คือ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชีแล้วก็ต้องทารายงานว่าด้วยงบดุล และ
บัญชีพร้อมกับแสดงความเห็นไว้ด้วยว่าการงานของบริษัทที่เป็นอยู่ตามจริงและถูกต้องหรือไม่ แล้วยื่น
งบดุลและบัญชีนั้นต่อที่ประชุมสามัญตามมาตรา 1214
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดให้บริษัทจากัดทุกขนาดต้องมีผู้สอบ
บัญชีรับรองงบดุล แม้กระทั่งบริษัทที่มิได้มีการเคลื่อนไหวกิจการก็ต้องมีผู้สอบบัญชี เหตุผลที่กฎหมาย
กาหนดให้บริษัทขนาดย่อมต้องมีผู้สอบบัญชีย่อมเป็นการสร้างภาระในด้านค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท และ
ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของบริษัทขนาดเล็ก บริษัทเหล่านี้จานวนมากอยู่ในพื้นที่ห้างไกล หา
364
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ผู้สอบบัญชียาก อีกทั้งต้องเสียค่าบริการให้แก่ผู้สอบบัญชีนับว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทขนาด
เล็กเกินความจาเป็น
5.3.4 รูปแบบโครงสร้างบริษัทจากัดที่ปรากฏในทางความเป็นจริง
บนสมมุ ติ ฐ านที่ ว่ า บริ ษั ท ปิ ด ส่ ว นใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น กั บ กรรมการมั ก เป็ น คนกลุ่ ม เดี ย วกั น และ
โครงสร้างของผู้ถือหุ้นขั้นต่าผันแปรไปตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย แต่โดยที่กฎหมายกาหนด
โครงสร้างผู้ถือหุ้นไว้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ จึงมีการสร้างผู้ถือหุ้นเทียม
(Dummy Shareholders) เพื่อสนองตอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นทางกฎหมาย แต่หากกฎหมายบัญญัติ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจจะมีส่งผลให้การสร้างผู้ถือหุ้น
เทียมเกิดขึ้นน้อย
เพื่ อให้ได้ห ลั กฐานเชิงประจักษ์ว่า ปรากฏการณ์ของบริษัทปิดในประเทศไทยมีลั กษณะ
ดังกล่ าวผู้วิจัย จึงได้ นาบริ ษัทที่จ ดทะเบียนจัดตั้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เดิมชื่อกรมทะเบียน
การค้า) มาใช้เป็นกรณีศึกษา โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาเป็นดังนี้
5.3.4.1 กลุ่มประชากรที่ศึกษา
เพื่อให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าพฤติกรรมของการจัดตั้งบริษัทปิดในประเทศไทย
เป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยศึกษาจากบริษัท
จากัดทีจ่ ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คงอยู่ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 จานวน
437,564 ราย แยกตามภาคต่าง ๆ ดังที่แสดงในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 5.2 จานวนบริษัทจากัดที่คงอยู่ ณ พฤศจิกายน 2558
เขตพื้นที่จดทะเบียน
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

จานวนบริษัทจากัด
214,764
93,164
49,110
16,446
18,883
9,802
35,440

รวม

437,564

การคานวณขนาดตัวอย่างกลุ่มประชากรที่ศึกษาจากตารางสาเร็จของ Taro Yamane
ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่น 95% ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ราย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นเขต
พื้นที่ ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างใต้นี้
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ตารางที่ 5.3 จานวนบริษัทจากัดที่เลือกมาศึกษา
เขตพื้นที่จดทะเบียน
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

จานวนบริษัทจากัด
140
80
60
20
40
10
50

รวม

400

การศึกษาข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่แสดงโครงสร้างของบริษัทจากัด ที่
ปรากฏในทางความเป็นจริง คือ
ก. อัตราผู้ถือหุ้นกับกรรมการบริษัทเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ภายหลังจากที่มีการแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เ กี่ ย วกั บ โครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น ตามกฎหมายแล้ ว
ทาให้ โ ครงสร้ างของผู้ถือหุ้ น ในบริ ษัทที่จดทะเบียนก่อนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและหลั งปรับปรุง
กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
ข. การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น ตามกฎหมายมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏอยู่ จากการศึกษาพบโครงสร้างของบริษัทจากัด
ดังที่ได้แสดงกรณีศึกษาไว้ในตารางที่ 5.4 ถึง ตารางที่ 5.10 ในหน้าต่อไป
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ตารางที่ 5.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดหลังการแก้ไขกฎหมายปี 2551365
ชื่อบริษัท
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อกรรมการ
อานาจกรรมการ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายพกานต์ ตันติกรพร
2. นายสุมินทร์ กองธนาศิริกลุ
3. นายอาคม จิตนานุพงศ์

365

จานวนหุ้นทีถ่ ือ
6,000
3,000
1,000

พีเอซี. อินเตอร์แคริ่ง
30 พฤศจิกายน 2527
1. นายพกานต์ ตันติกรพรรณ
2. นายสุมินทร์ กองธนาศิริกลุ
3. นายอาคม จิตนานุพงศ์
นายพกานต์ ตันติกรพรรณ
ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษทั
1,000,000 บาท
10,000
100
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
60
30
10

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ข้อมูลนิติบุคคล, ค้นวันที่ 3 มีนาคม 2558 จาก
http://www.dbd.go.th/main.php?filename=index
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ตารางที่ 5.5 โครงสร้างของบริษัทจากัดหลังการแก้ไขกฎหมายปี 2551366
ชื่อบริษัท
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อกรรมการ

เอเชียมา อินเตอร์เนชั่นแนล
3 ธันวาคม 2534
1. นายแวหามะ แวดือราแม
2. นายนิรันดร์ แวดือราแม
นายแวหามะ แวดือราแม
ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษทั
1,000,000 บาท
10,000
100

อานาจกรรมการ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น
มูลค่าหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายพกานต์ ตันติกรพร
2. นายนิรันดร์ แวดือราแม
3. นางสาวจุริดา ดอฆอ

จานวนหุ้นทีถ่ ือ
8,000
100
100

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
80
10
10

ตารางที่ 5.6 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2539367
ชื่อบริษัท
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อกรรมการ
อานาจกรรมการ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นางทิพย์เกษม โสวัฒนสกุล
2. นางวันเพ็ญ จงจีรกาล
3. นางสาวธีรานุช เอี่ยมชื่น
366

เรื่องเดิม.

367

เรื่องเดิม.

จานวนหุ้นทีถ่ ือ
8,000
275
275

แพอิท แบ็งคอค
20 สิงหาคม 2539
1. นางทิพย์เกษม โสวัฒนสกุล
2. นางวันเพ็ญ จงจีรกาล
3. นางสาวธีรานุช เอี่ยมชื่น
นางทิพย์เกษม โสวัฒนสกุล
ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษทั
8,550,000 บาท
8,550
1,000
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
93.5
3.22
3.22
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ตารางที่ 5.7 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2539368
ชื่อบริษัท
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อกรรมการ
อานาจกรรมการ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
รายชือ่ ผู้ถอื หุ้น
1. นายแอนโทนี อาร์เมนิโอ
2. นางวันเพ็ญ จงจีรกาล
3. นางสาวธีรานุช เอี่ยมชื่น

จานวนหุ้นที่ถอื
19,000
275
275

ฟราเทลลิ
19 มีนาคม 2552
1. นายแอนโทนี อาร์เมนิโอ
2. นางสาวภิชญาภรณ์ อยู่คง
นายแอนโทนี อาร์เมนิโอ
ลงลายมือชือ่ และประทับตราบริษัท
4,000,000 บาท
10,000
1,00
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
49.00
3.22
3.22

ตารางที่ 5.8 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2552369
ชื่อบริษัท
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อกรรมการ
อานาจกรรมการ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
รายชือ่ ผู้ถอื หุ้น
1. นายณัฐพล ลิ้มศักดากุล
2. นางสาวเขมวรรณ ลิ้มศักดากุล
3. นางสาวทิพย์วรรณ ลิ้มศักดากุล

368
369

เรื่องเดิม.
เรื่องเดิม.

จานวนหุ้นที่ถอื
4,999
4,999
2

บุญพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป
10 พฤศจิกายน 2552
1. นายจิรันธนิน รอดทับ
2. นางสาวศุภาภรณ์ วิชิตสังค์
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราบริษัท
1,000,000 บาท
10,000
1,00
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
49.99
49.99
0.02
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ตารางที่ 5.9 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนเดือนช่วงปี 2552370
ชื่อบริษัท
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อกรรมการ
อานาจกรรมการ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายชยน ธนถิรวรกุล
2. นายไพวรรณ บุญคา
3. นางลัดดาวรรณ ธนถิรวรกุล

จานวนหุ้นทีถ่ ือ
4,999
1
1

ชยน อินเตอร์
27 มกราคม 2552
นายชยน ธนถิรวรกุล
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราบริษัท
5,000,000 บาท
50,000
1,00
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
99.97
0.002
0.002

ตารางที่ 5.10 ข้อมูลบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นไม่เกินสามคนจดทะเบียนช่วงปี 2553371
ชื่อบริษัท
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อกรรมการ
อานาจกรรมการ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นางสาวธัญพร แดงรอด
2. สิบเอกชัยรัตน์ เณรตาก้อง
3. นางสาวจุฑามาศ บุญวงษ์

จานวนหุ้นทีถ่ ือ
49,998
1
1

นุชเฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
3 สิงหาคม 2553
นางสาวธัญพร แดงรอด
นางสาวธัญพร แดงรอด
ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษทั
5,000,000 บาท
50,000
1,00
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
99.996
0.002
0.002

5.3.5 ข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษา
5.5.2.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1) จานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่า
(1) บริ ษั ท จ ากั ด ที่ จ ดทะเบี ย นก่ อ นปี 2551ในตาราง 5.4, 5.5
และ 5.6 ซึ่งในขณะนั้นมีกฎหมายกาหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นขั้นต่า 7 คน แต่เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง

370
371

เรื่องเดิม.
เรื่องเดิม.
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กฎหมายในปี 2551 ให้ลดจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่าลงเหลือ 3 คน ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัทลงเหลือ 3 คน ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่
(2) บริษัทจากัดที่จดทะเบียนก่อนปี 2551ในตาราง 5.7, 5.8, 5.9
และ 5.10 มีจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่าตามโครงสร้างที่กฎหมายกาหนดเช่นกัน
2) สัดส่วนการถือหุ้น จากตาราง 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 และ 5.10
บ่งชี้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้ นใหญ่ที่มีอานาจออกคะแนนเสียงเพียงคนเดียว
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือหุ้นรวมกันไม่เท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
3) ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ มี บ ทบาทออกเสี ย งลงคะแนนและการรั บ เงิ น ปั น ผล
จากตาราง 5.9 และ 5.10 มีผู้ถือหุ้นเพียง 1 หุ้น แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็น
เพียงผู้ถือหุ้นเทียม (Dummy Shareholder) ซึ่งไม่มีบทบาทในการเป็นผู้ถือหุ้นในทางความเป็นจริง
(Non-Effective Shareholders)
5.2.2.2 โครงสร้างการจัดการ
จากตารางที่ 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, และ 5.10 จะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่กับกรรมการ
เป็นคนเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการจัดการบริษัทไม่มีการแยกอานาจการจัดการกับการกับ
การกากับออกจากกันอย่างชัดเจน
5.2.2.3 โครงสร้างการเงิน
1) บริษัทในตารางที่ 5.4, 5.5 และ 5.8 มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000
บาท
2) บริ ษัทตามตารางที่ 28,29, 31 และ 32 มีทุนจดทะเบียน ระหว่าง
4,000,000 บาท ถึง 8,500,000 บาท
ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าบุคคลเพียง 1 หรือ 2 คน ก็สามารถตั้งและควบคุมบริษัทได้
โดยไม่จาเป็นจะต้องมีผู้ถือหุ้นหลายคน

5.4 รูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของประเทศไทย
บริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศไทยมีสองรูปแบบ คือ
5.4.1 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวตามทางความเป็นจริง
5.4.2 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่จัดตั้งโดยกฎหมาย
5.4.1 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริง
ในทางทฤษฎีบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริง หมายถึงบริษัทจากัดที่ตั้งอยู่โดยมี
ผู้ถือหุ้นทีแท้จ ริงเพีย งคนเดียว แต่ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้จัดตั้ง บริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
ในทางความเป็นจริงในประเทศไทยปรากฏขึ้นสองลักษณะ คือ 5.6.1.1 บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวที่เกิด
จากบริษัทที่จดทะเบียนโดยมีผู้ถือหุ้นเทียมลักษณะหนึ่ง 5.6.1.2 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเพราะ
จานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงหนึ่งคน อีกลักษณะหนึ่ง แยกพิจารณาดังนี้
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5.4.1.1 บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวที่เกิดจากบริษัทที่จดทะเบียนโดยมีผู้ถือหุ้นเทียม
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวที่เกิดจากบริษัทที่จดทะเบียนโดยมีผู้ถือหุ้นเทียมเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายเมื่อเกิดคดี Salomon v. Salomon & Co. ในอังกฤษเมื่อปลายศตวรรษที่สิบเก้า
บริษทั ประเภทนี้หากพิจารณาจากโครงสร้างของผู้ถือหุ้นแล้วจะเห็นว่ามีผู้ถือหุ้นหลายคนตามจานวนที่
กฎหมายกาหนด แต่หากพิจารณาจากความเป็นจริงบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเพียงคนเดียว ผู้ถือหุ้นอื่น
เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามหรือผู้ถือหุ้นตัวแทน (Nominee shareholders) ซึ่งไม่มีบทบาทในบริษัททั้ง
ในฐานะเป็นผู้ลงทุนและผู้มีอานาจครองงาการจัดการในทางความเป็นจริง เป็นเพียงมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น
ในทางเอกสาร (Paper shareholders) มูลเหตุที่ผู้ถือหุ้ นในลั กษณะนี้ปรากฏขึ้นเป็นเพราะว่า
กฎหมายก าหนดให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งมี ผู้ ถื อ หุ้ น ขั้ น ต่ าหลายคน เช่ น 7 คน 5 คน หรื อ 3 คน เป็ น ต้ น
ผู้ประกอบการที่ต้องการจะได้รับประโยชน์จากลักษณะของบริษัทจากัด คือ ความเป็นนิติบุคคลและ
ความรับผิดจากัด จึงจัดตั้งบริษัทที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นในลักษณะดังกล่าว แต่ในทางกฎหมายก็ถือว่า
เป็นบริษัทที่แท้จริง บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในลั กษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน ดังจะเห็นได้
จากตัวอย่างในตารางที่ 5.9 และ 5.10
5.4.1.2 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเพราะจานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงคนเดียว
บริษัทที่มีผู้ ถือหุ้น คนเดียวเพราะจานวนผู้ถือหุ้ นลดเหลื อเพียงหนึ่งคน เป็นบริษัท
จากัดที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นหลายคน เช่น สามคน เป็นต้น แต่ต่อมาจานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียง
หนึ่ งคนเป็ น ผลให้ ผู้ ถื อหุ้ น คนเดีย วนั้ นเป็น เจ้ าของกรรมสิ ทธิ์ ในหุ้ น ทั้ง หมด ในอดี ตกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ บัญญัติว่าให้ศาลสั่งเลิกบริษัทนั้น ซึ่งประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดนี้มาบัญญัติไว้ใ น
มาตรา 1237 ว่า “ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจากัดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (4) ถ้าจานวนผู้ถือหุ้นลด
น้อยลงจนเหลือไม่ถึงสามคน” นั่นย่อมหมายความว่าหากจานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดลดเหลือ
เพียงหนึ่งคนและศาลยังไม่สั่งให้เลิกบริษัท ย่อมทาให้บริษัทนั้นตั้งอยู่โดยมีผู้ถือหุ้นคนเดียว
5.4.2 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่จัดตั้งโดยกฎหมายอนุญาต
ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะนาเอารูปแบบบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้ จะเห็นได้จากที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว
พ.ศ. ... ตามภาคผนวก ก
ร่างพระราชบัญญัตินี้แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีกฎหมายบริษัทจากัด
ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว อย่างไรก็ตามแม้รูปแบบขององค์กรธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็น
บริ ษัทเอกชนจ ากัดที่มีผู้ถือหุ้ นคนเดียวที่แพร่หลายอยู่ในต่างประเทศ แต่กฎหมายก็มิได้เรียกชื่อ
องค์ ก รธุ ร กิ จ ว่ า บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว แต่ เ รี ย กว่ า นิ ติ บุ ค คลบุ ค คลคนเดี ย ว
โดยร่างพระราชบัญญัติมีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ชื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ บั ง คั บ ใช้ และนิ ย ามศั พ ท์
(มาตรา 1, 2, 3) โดยมาตรา 1 บัญญัติชื่อกฎหมายว่าพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคน
เดีย ว มาตรา 2 บั ญญัติถึ งวัน ที่ กฎหมายมีผ ลบังคับ ใช้ และมาตรา 3 บัญญั ตินิยามศัพท์ ที่ส าคั ญ
เกี่ยวกับนิติบุคคลคนเดียว คือ “นิติบุคคล” “กรรมการ” และ “เงินปันผล”
ส่วนที่สอง เนื้อหาของกฎหมาย ประกอบด้วย 8 หมวด คือ
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หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 4 ถึง มาตรา 8) โดยมาตรา 4 บัญญัติถึงสภาพของนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ว่าให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจ้าของนิติบุคคล มาตรา 5
ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า ของนิ ติ บุ ค คลยกเอาเอกสารที่ ต้ อ งจดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ขึ้ น อ้ า งกั บ
บุคคลภายนอก จนกว่านายทะเบียนจะได้จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วเสร็จ มาตรา 6 อนุญาตให้บุคคล
ทั่วไปคัดถ่ายเอกสารของนิติบุคคลจากสานักทะเบียน มาตรา 7 กาหนดให้มีคาว่านิติบุคคลโดยบุคคล
คนเดียวต่อท้ายชื่อ มาตรา 8 ให้นายทะเบียนปฏิเสธการขอจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีชื่อคล้ายหรือ
เหมือนกับชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทนิติบุคคล
หมวด 2 การจัดตั้งนิติบุคคล (มาตรา 9 ถึง มาตรา 14) โดยมาตรา 9 ห้ามมิให้บุคคลคนหนึ่ง
จัดตั้งนิติบุคคลเกินหนึ่งนิติบุคคล มาตรา 10 กาหนดให้เจ้าของนิติบุคคลมีความรับผิดจากัด และ
กาหนดให้เจ้าของนิติบุคคลชาระทุนจดทะเบียนเต็มจานวน มาตรา 11 กาหนดคุณสมบัติของเจ้าของ
นิติบุคคลว่าต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มาตรา 12 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอจดทะเบียน
และรายการของเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล มาตรา 13 กาหนดรูปแบบและรายการในข้อบังคับ
ของนิติบุคคล มาตรา 14 กาหนดให้การตั้งสานักงานสาขาต้องจดทะเบียน
หมวด 3 การจ่ายเงินปันผล (มาตรา 15 ถึง มาตรา 17) โดยมาตรา 15, 16 และ 17 กาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล
หมวด 4 การบริหารจัดการ (มาตรา 18 ถึง มาตรา 28) โดยมาตรา 18 กาหนดให้นิติบุคคลมี
กรรมการหนึ่งคนขึ้นไป และกาหนดคุณสมบัติของกรรมการ มาตรา 19 กาหนดหลักเกณฑ์การตั้งและ
ถอนกรรมการ อานาจหน้าที่ของกรรมกรรมการ และการลงมติของการประชุมกรรมการ มาตรา 20
กาหนดเหตุในการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ มาตรา 21 กาหนดวิธีการลาออกของกรรมการว่า
ต้องทาเป็นหนังสือ และให้การลาออกมีผลเมื่อใบลาออกไปถึงนิติบุคคล มาตรา 22 กาหนดกิจการที่
ห้ามมิให้กรรมการทาโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของนิติบุคคล มาตรา 23 กาหนดขอบอานาจ
ของกรรมการและหน้าที่ของกรรมการในการดาเนินกิจการของนิติบุคคล มาตรา 24 กาหนดให้
กรรมการมีหน้าที่ทาบัญชีและส่งงบการเงินประจาปี มาตรา 25 กาหนดหลักเกณฑ์การทาบัญชีของ
นิติบุคคล มาตรา 26 กาหนดอานาจและหน้าที่ของสารวัตรบัญชีให้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญชี
กับนิติบุคคล มาตรา 27 กาหนดให้นิติบุคคลมีสิทธิตั้งกรรมการตรวจสอบ มาตรา 28 กาหนดความ
เกี่ยวพันระหว่างกรรมการกับนิติบุคคล และนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก
หมวด 5 การปรับโครงสร้างนิติบุคคล (มาตรา 29 ถึง มาตรา 31) โดยมาตรา 29 กาหนด
หลักเกณฑ์การแปรสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท มาตรา 30 กาหนดหลักเกณฑ์การเพิ่ม
ทุนและลดทุนของนิติบุคคล มาตรา 31 กาหนดห้ามมิให้ทุนของนิติบุคคลลดต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่
ของทุนทั้งหมด
หมวด 6 การเลิกนิติบุคคล (มาตรา 32 ถึง มาตรา 36) โดยมาตรา 32 กาหนดเหตุในการเลิก
นิติบุคคล มาตรา 33 กาหนดให้เจ้าของนิติบุค คล หรือกรรมการที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
นิติบุคคลเป็นผู้ชาระบัญชี มาตรา 34 กาหนดหน้าที่ของกรรมการให้ส่งมอบทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานของนิติบุคคลให้แก่ผู้ชาระบัญชี มาตรา 35 กาหนดวันที่การเลิกนิติบุคคลมีผล มาตรา 36
กาหนดให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชาระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
หมวด 7 ไม่มี
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หมวด 8 บทกาหนดโทษ (มาตรา 32 ถึง มาตรา 55) โดยกาหนดโทษอาญาเกี่ยวกับฝ่าฝืน
กฎหมายมีทั้งโทษจาคุก และหรือปรับ โทษปรับให้อธิบดีมีอานาจเปรียบเทียบปรับ
เมื่อพิจ ารณาจากบทบั ญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญั ตินี้แล้ ว พบว่ามี ห ลายบทบัญญัติ ที่ มี
ความไม่เหมาะสมหลายประการ เพราะขัดกับหลักและแนวคิดของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ขัดกับ
แนวทางปฏิบัติในทางสากล อีกทั้งอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติในประเทศไทย ฉะนั้น หากตรากฎหมาย
ตามร่ างนี้ ออกมาใช้บั งคับ โดยไม่มีการแก้ ไขปรับปรุงจะทาให้ เกิดผลกระทบตามมาจนอาจทาให้
กฎหมายไม่อาจเป็นเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะได้วิเคราะห์
ร่างพระราชบัญญัตินี้ในบทที่ 6 ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ต่อมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. ... ขึ้นแทนร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลโดยบุคคลคน
เดีย ว พ.ศ. ... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับหลังมีเนื้อหาบางประการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม ตาม
ภาคผนวก ข

5.5 สถิติบริษัทจากัดของประเทศไทย
5.5.1 สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดตั้งแต่ 2521 ถึง 2558
สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมามีจานวน
เท่าใด ในฐานทะเบียนข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน แต่ได้ระบุสถิติการคงอยู่ของบริษัทจากัดเพียงว่า ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 มี
ทั้งสิ้น จานวน 437,564 ราย และมีบริษัทตั้งใหม่ใน พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่สามย่างเข้าไตรมาสที่สี่)
รวมทั้งสิ้น 39,135 คน ซึ่งสถิติการคงอยู่ของบริษัทจากัดดังกล่าวรวมบริษัทจากัดที่จัดตั้งก่อนปี 2521
ดังนั้น แสดงว่าสถิติการจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ได้เปลี่ยนสภาพเป็นกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด แสดงว่ามีจานวนไม่ถึงสี่แสนรายเศษ
อย่ า งไรก็ ต ามจากสถิ ติ ข องกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ระบุ ว่ า ในปี 2558 มี ส ถิ ติ ก ารจดทะเบี ย น
บริษัทเอกชนจากัดทั้งสิ้น 44,809 ราย ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สามารถ
จัดตั้งบริษัทสะดวกขึ้น ทาให้มีผู้ประกอบการจัดตั้งบริษัทมากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลแสดงว่ามี
จานวน SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดจานวนกี่ราย
5.5.2 สถิติการขยายตัวของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด กับอัตราการจ้าง
งาน
บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ในประเทศไทยมี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร
ยังไม่พบผลการวิจัย แต่จากสถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดในประเทศไทยของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจในรูปบริษัทเอกชนจากัดยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบ
กับประเทศอุตสาหกรรม เพราะสถิติการจดทะเบียนเมื่อเทียบกับก่อนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายก็ไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งนี้ อาจเพราะมาจากมูลเหตุที่รูปแบบกฎหมายบริษัทมีเพียงรูปแบบเดียวอีกทั้ง
กฎหมายยั ง มี ปั ญ หาในเชิ ง โครงสร้ า ง จึ ง ไม่ ดึ ง ดู ด ให้ ผู้ ป ระกอบการเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบบริ ษั ท
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แต่สถิติได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทเอกชนจากัดเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุดหากเทียบกับห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทมหาชน ซึ่งย่อมแสดงว่าบริษัทเอกชนจากัดมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ดั ง นั้ น หากมี ก ารปฏิ รู ป กฎหมายให้ มี บ ริ ษั ท หลายรู ป แบบ ย่ อ มจะสร้ า งทางเลื อ กให้
ผู้ประกอบการมากขึ้น ก็จะทาให้ผู้ประกอบการก่อตั้งธุรกิจในรูปบริษัทเพิ่มขึ้น จะส่ งผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ผลจากการขยายตัวของบริษัททาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น จากการสารวจของ ในปี 2552
พบว่ามีการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จานวน 2,896,106 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.17 ของการจ้างงาน
รวมทั้งหมด372 โดยที่ SMEs ที่ไม่ได้อยู่ในรูปบริษัทมีจานวนทั้งสิ้นประมาณ 2.08 ล้านราย แสดงให้
เห็นว่าที่เหลืออยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน จานวน 1,109 ราย และห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล จานวน 179,571 ราย ที่เหลือเป็นบริษัทเอกชนจากัด สถิติดังกล่าวบ่งชี้ว่าหากมี
บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นย่อมจะทาให้อัตราการจ้างงานขยายตัวตามอัตราการจดทะเบีย นบริษัท และจะ
ทาให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากบริษัท ทั้งภาษีทางตรงและทางอ้อม จากการศึกษาสถิติการ
จัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในแต่ละปีจะระบุว่ามีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล
และภาษีเงินได้บุคคลธรรม เป็นรายได้หลักที่มาจากภาษีทั้งระบบ373
5.5.3 ผลการขยายตัวของอัตราการจดทะเบียนและการคงอยู่ของบริษัทเอกชนจากัด
ข้อมูลสถิติที่ได้จากการศึกษาในบทที่ 3 และบทที่ 4 เปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติ อัตราการ
เติบโตของการจดทะเบียนบริษัท ในประเทศในบทที่ 5 บ่งชี้ว่าอัตราการเติบโตของการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการขยายตัวของธุรกิจ การจ้างงาน
และรายได้ของรัฐ และหากสามารถทาให้อัตราการเติบโตของอัตราการจดทะเบียนบริษัทจะทาให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านการขยายตัวของขนาดเศรษฐกิจ (Economy Size)
และรายได้ประชาชาติ (National Income)
อัตราการขยายตัวของการจัดตั้งบริษัทจากัดในประเทศไทยมีผลต่อการจ้างงานและการการ
อานวยรายได้ให้แก่รัฐหรือไม่เพียงใด จากการศึกษาไม่พบข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ หรือรายงานการ
วิจัยได้รายงานไว้ แต่หากพิจารณาจากข้อมูลของประเทศอุตสาหกรรมที่ได้ศึกษาไว้ ในบทที่ 3 และบท
ที่ 4 บ่งชี้ว่าอัตราการขยายตัวของการจัดตั้งบริษัทส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น และมีผลต่อการ
ขยายขนาดของเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของรายได้ประชาชาติ ดังนั้น ในประเทศไทยก็น่าจะ
เกิดผลทานองเดียวกัน
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247
กล่าวได้ว่าการขยายตัวของอัตราการจดทะเบียนและการคงอยู่ของบริษัทเอกชนจากัดมี
นัยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค

5.6 สรุปท้ายบท
จากการศึกษาวิเคราะห์ในบทนี้ได้ข้อสรุปดังนี้
5.6.1 ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายบริษัทจากัด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท มีสภาพเป็นกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 แล้ ว ก็ตาม แต่โ ครงสร้างของกฎหมายบริษัทจากัดมีแนวโน้มไปในทางเป็น
กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อรองบรับบริษัทขนาดใหญ่ แม้ต่อมาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะบริษัทได้กลายสภาพเป็นบริษัทเอกชนแล้วก็ตาม แต่โครงสร้างของกฎหมายยังแสดงออกและ
ตอบสนองลักษณะของบริษัทขนาดใหญ่ แนวทางการพัฒนากฎหมายบริษัทตั้งแต่ปี 2521 ถึง 2550
มุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นทางกฎหมาย มิได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนากฎหมายให้เข้ากับ
ลั ก ษณะและขนาดของบริ ษั ท เอกชนและสร้ า งบริ ษั ท รู ป แบบใหม่ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้มีขั้นตอนน้อยลงและการลดจานวนผู้ถือหุ้นให้เหลือ 3 คน ยังไม่อาจ
ส่ งเสริ ม บริ ษัทเอกชนได้อย่ างเต็ม ที่ ทั้ งนี้ เพราะมิไ ด้ปรั บปรุ งหลั กเกณฑ์ ที่จ ะส่ ง เสริ มให้ ผู้ ถื อหุ้ น
สามารถใช้ข้อบังคับบริษัทเป็นเครื่องมือบริหารกิจการของบริษัทให้เกิดความสะดวกและมีต้นทุนต่า
อี ก ทั้ ง การพั ฒ นากฎหมายบริ ษั ท ได้ ล ะเลยต่ อ การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (Financial
Instruments) ให้แก่บริษัทปิดให้สามารถระดมทุนจากภายนอกได้ และมิได้สร้างระบบภาษีที่จะลด
ภาระภาษีซอ้ นให้แก้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
5.6.2 ข้อสรุปเกี่ยวกับบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
ในปั จจุบั นประเทศไทยมีบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริงสอง
ลักษณะ คือ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวโดยการจัดตั้งบริษัทจากัดโดยมีผู้ถือหุ้นเทียมลักษณะหนึ่ง และ
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวตั้งอยู่เพราะเหตุที่จานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดลดเหลือเพียงคนเดียวแต่
ศาลยังไม่สั่งเลิกบริษัทอีกลักษณะหนึ่ง สาหรับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายยังไม่
มี แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีแนวคิดที่จะนาเอารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดที่มี ผู้ถือหุ้นคนเดีย วมาใช้ ป ฏิบัติ โดยยกกร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคล
คนเดียว เพื่ออนุญาตให้บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวตั้งองค์กรธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว แต่พบว่าร่าง
พระราชบัญญัตินี้ยังมีความไม่เหมาะสมหลายประการ
ในบทที่ 6 ผู้เขียนจะได้ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายบริษัทเอกชนไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
บริษัทเอกชนของประเทศอุตสาหกรรม โดยจะวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
บทที่ 2 ถึง บทที่ 5 ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาตามคาถามวิจัยในแต่ละข้อที่กาหนดไว้ในบทที่ 1

บทที่ 6
วิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
บทนี้เป็นบทวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยเพื่อตีความและประเมินข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในบทที่
2 ถึง บทที่ 5 ว่ามีผลอย่างไร เพื่อจะนาไปสู่การหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาการวิจัยใน
บทที่ 7 ต่อไป
ในบทที่ 1 ได้กาหนดโจทย์การวิจัยไว้ว่าระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในปั จจุบันสามารถ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศเศรษฐกิ จ พั ฒ นาได้ ห รื อ ไม่ และได้ ตั้ ง ค าถาม
การศึกษาไว้ดังนี้
1) แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
2) รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
3) การปฏิ รู ป กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด จะสามารถส่ งเสริ มการพั ฒ นาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้อย่างไร
ฉะนั้น ในบทนี้เป็นจึงจะวิเคราะห์ปัญหาตามคาถามการศึกษาบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้ศึกษา
ในบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 ดังนี้
6.1 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
6.2 รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
6.3 การปฏิรูป กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะสามารถส่ งเสริมการพัฒ นาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้อย่างไร
6.4 สรุปท้ายบท

6.1 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
การตอบปัญหาว่าการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดควรมีแนวทางอย่างไรจึงจะทาให้
ได้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่จะสามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจในยุคใหม่ จาเป็นจะต้อง
วิเคราะห์ จ ากสภาพปั ญหากฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทยในปัจจุบันว่ากฎหมายสามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้หรือไม่ กฎหมายมีปัญหาอย่างไร ปัญหาเกิดจากอะไร เมื่อทราบ
ปัญหาดังกล่าวแล้วจึงนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในอนาคต
ในหัวข้อนี้จะวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ดังนี้
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6.1.1 บริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่หรือไม่
ข้อมูลที่จะใช้สาหรับการตอบปัญหานี้จะได้จากกระบวนการประเมินกฎหมายทั้งก่อนการตรา
กฎหมายใหม่ (Ex Ante) และกระบวนการประเมินกฎหมายภายหลังจากที่ใช้บังคับกฎหมายหมาย
(Ex Post) กล่าวคือ จะต้องมีการประเมินเสียก่อนว่ามีความจาเป็นจะต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่
เพราะการตรากฎหมายใหม่จะต้องสามารถตอบคาถามได้ว่าจะก่อให้ เกิดผลตามที่ได้คาดหวังไว้
และจะต้ อ งตรวจสอบการใช้ ก ฎหมายด้ ว ยว่ า มี ปั ญ หาหรื อ ผลกระทบอย่ า งไรหรื อ ไม่ กฎหมาย
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน หรือไม่ การตรวจสอบกฎหมายทั้งสองวิธี อาจกาหนดให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานบริหารกฎหมายของของรัฐ (Regulatory Agency) หรือหน่วยงานร่างกฎหมาย
ของรัฐ (Law Drafting Agency) จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบก่อนตรากฎหมาย
ออกมาใช้บังคับ การตรวจสอบและประเมินกฎหมายตามระเบียบนี้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย มิใช่หน้าที่ของหน่วยงานร่างกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้ความเห็นว่าในทางปฏิบัติในการประเมินหรือตรวจสอบตามระเบียบนี้ จะมีการดาเนินการ
ให้ครบขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งอาจทาให้การประเมินไม่ได้ผลจริง373
การประเมินเพื่อการตรากฎหมายองค์กรธุรกิจประเภทบริษัทใหม่หรือธุรกิจรูปแบบใหม่
เพื่อให้บังคับใช้ในระดับชาติ (Enactment Of Modernized Or Business Forms Into National
Law) ควรจะต้องตระหนักถึงปัจจัยที่สาคัญ คือ ประการแรกต้องให้แน่ใจว่ากฎหมายนั้นมีความเป็น
สมัยใหม่ มีความยืดหยุ่นและเป็นพาหนะที่ตอบสนองธุรกิจ ซึ่งไม่จาเป็นจะต้องเป็นบริษัทแยกต่างหาก
แต่อาจเป็นรูปแบบของกิจการร่วมค้าก็ได้ ประการที่สองจะต้องสามารถส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจที่จะ
สามารถเติบโตได้รวดเร็วในอนาคต (Future Startup) องค์กรธุรกิจที่จะตอบสนองธุรกิจเริ่มต้นได้ดี
จะต้องเป็นบริษัทปิดขนาดเล็ก ประการที่สามกฎหมายจะต้องอานวยความสะดวกให้บริษัทสามารถ
แปรรูปเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อให้มีโอกาสดึงเอาผู้ลงทุนภายนอกเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท ประการ
ที่สี่กฎหมายจะต้องช่วยให้บริษัทมีต้นทุนต่า374
จากการศึกษาข้อมูลการจดทะเบียนองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลของประเทศไทยทั้งสาม
ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด
สถิติบ่งชี้ว่าบริษัทจากัดที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีสภาพเป็นบริษัทเอกชน
373

ปกรณ์ นิลประพันธ์,ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปตัวบทกฎหมาย:การตรวจสอบความ จาเป็น
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เป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุด สถิติการคงอยู่ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 มีจานวนสี่แสน
กว่าราย ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประมาณหนึ่งแสนราย และบริษัทมหาชนจากัดมีประมาณหนึ่งพันราย
เศษ บริษัทจากัดมิได้ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) เท่านั้นแต่ปรากฏว่ายังมี
บทบาทสาคัญในการเป็นบริษัทในเครือของบริษัทมหาชน ซึ่งจะทาให้บริษัทเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็น
บริษัทมหาชนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่สถิติการก่อตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทเอกชนจากัดในประเทศ
ไทยมีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นว่ากฎหมายบริษัทจากัดอาจเป็น
ปัจจัยสาคัญที่เป็นอุปสรรค มูลเหตุที่สาคัญน่าจะมาจากที่บริษัทจากัดมิได้ออกแบบมาเพื่อรองรับ
วิสาหกิจขนาดเล็ก (Small Enterprises) แม้ว่ากฎหมายบริษัทจากัดได้รับการปฏิรูปหลายครั้งเพื่อให้
สะท้อนลักษณะของบริษัทขนาดเล็ก (Small Companies) แต่ทว่าสภาพโครงสร้างของกฎหมายยัง
สะท้อนสภาพของบริษัทขนาดใหญ่อยู่ จะเห็นได้จากบทบัญญัติต่าง ๆ ยังคงมีสภาพเป็นกฎระเบียบใน
เชิงบังคับ มีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต่างไปจากบทบัญญัติของบริษัทมหาชน ขณะที่สภาพแวดล้อม
ของรูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา (Human Intensive
and Intellectual Economy) อันสะท้อนจากรูปแบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) นักวิชาการต่างประเทศได้พยากรณ์ว่ารูปแบบเศรษฐกิจโลกยุคหลัง
เศรษฐกิจดิจิทัลจเป็นเศรษฐกิจยุคเทคโนลีชีวแพทย์ (Biomedical Economy And Technology)
ซึ่งจะมาถึงในปี ค.ศ. 2020375 เศรษฐกิจทั้งสองรูปแบบดังกล่าวยังคงมีความต้องการบริษัทขนาดเล็กที่
สามารถจัดตั้งได้ง่าย เลิกง่าย และจะเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่อย่างก้าวกระโดด (Startup) ดังนั้น
แต่ขณะนี้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของไทยยังไม่อาจตอบสนองความต้องการธุรกิจขนาดเล็กได้
ทาให้กฎหมายนี้ยังไม่มีความพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยให้มีความก้าวหน้า ด้วยเหตุผลอันสาคัญดังกล่าวจึงจาเป็นอย่างยิ่งยวดที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูป
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยให้เป็นสมัยใหม่ (Modernization of Private Limited
Company Law) แต่ทั้งนี้การปฏิรูปกฎหมายนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องนาปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบ
เพื่อที่จะสร้างระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดสมัยของประเทศไทย ซึ่งจะได้วิเคราะห์ในหัวข้อต่อ ๆ
ไป
6.1.2 ปัจจัยอะไรที่เป็นแรงขับดันให้ประเทศไทยต้องปฏิรูปกฎหมาย
จากการศึกษาในบทที่ 3 และบทที่ 4 พบว่าการปฏิรูปกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมเกิด
จากแรงขับดันหลายด้านซึ่งมาจากปัจจัยภายในและภายนอกประกอบกัน ฉะนั้น ในหัวข้อนี้จึงจะ
วิเคราะห์และประเมินว่าปัจจัยอะไรที่จะเป็นแรงขับดันให้ประเทศไทยต้องปฏิรูปกฎหมาย
6.1.2.1 ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดมีความจาเป็นจะต้องคานึงถึงปัจจัยภายในว่า
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างไร กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดมีอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไร เพราะบริษัทเป็น พาหนะสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
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ในโลกปั จ จุ บั น เป็ นยุ คสั งคมดิจิ ทัล ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนรูปแบบธุรกิจไปจากเดิ ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิ ฟิคที่มีความก้าวหน้าหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งจะเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยในโลกยุคใหม่
เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจยุค
ใหม่ อ ย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ และประเทศไทยก็ จ ะพบกั บ การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ที่ สู ง ขึ้ น
ดังนั้น รัฐจึงต้องกาหนดนโยบายเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการและ
เพื่อให้เติบโตก้าวหน้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในระยะเวลาที่รวดเร็ว (Startup) รูปแบบธุรกิจ Startup
ที่ปรากฏและแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมักเป็นธุรกิจการให้บริการดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) มีบริษัท
ที่ ป ระสบความส าเร็ จ อย่ า งรวดรวดทั้ ง ในระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ชาติ ในระดั บ นานาชาติ
เช่น Facebook, Instargram, Amezon.Com, eBay เป็นต้น ในประเทศไทย เช่น Agoda,
Kapook, Tarad, Ookbee, Builk, Jitta, WashBox24 เป็นต้น376 ธุรกิจในรูปแบบนี้ไม่ต้องลงทุน
ด้วยเครื่องจักรและโรงงานขนาดใหญ่ และสามารถเริ่มธุรกิจด้วยเงิน ลงทุนไม่มากเมื่อเทียบกับการ
ลงทุนผลิตสินค้าที่มีรู ปร่าง เพราะธุรกิจในรูปแบบนี้ จะใช้ทักษะเป็นทางปั ญญาของมนุษย์เป็นทุน
ฉะนั้น จึงมีความต้องการเป็นบริษัทเอกชนจากัดขนาดเล็ก ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวหรือสองคน
เมื่อเริ่มธุรกิจไปสักระยะหนึ่งจนมีความก้าวหน้าจึงจะมีการขยายผู้ลงทุนด้วยการออกหุ้นสามัญขายให้
ผู้ลงทุนสถาบันเพื่อนาเงินมาพัฒนาธุรกิจ และเมื่อธุรกิจมีความเติบใหญ่มีชื่อเสียงแล้วก็อาจแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบร่างกฎหมาย
จาเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์เพื่อทาความเข้าใจและให้ความสาคัญกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดสาหรับการได้มาซึ่งรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดยุค
ใหม่ที่สามารถรองรับ รูปแบบธุร กิจยุคใหม่ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาภายในสองประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเป็นเครื่องมือ คือ
1) ปัจจัยด้านกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด โดยที่กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในระดั บ ฐานรากให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง และก้ า วหน้ า
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยบ่งชี้ว่าในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่บริษัทเอกชนจากัดจะเป็นองค์กรธุรกิจที่มี
พลังในการพัฒนาเศรษฐกิจเหนือองค์กรธุรกิจแบบอื่น ดังนั้น จึงจะวิเคราะห์ว่ากฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดของประเทศไทยมีปัญหาอย่างไร โดยจะวิเคราะห์ปัญหาสองประเด็น คือ ปัญหาระบบกฎหมาย
และปัญหาโครงสร้างของกฎหมาย ดังนี้
(1) ปัญหาระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด แยกเป็นสองปัญหา คือ
ก. ปัญหาด้านแนวคิดของกฎหมาย ปัญหาด้านแนวคิดของกฎหมาย
จากการศึกษาในบทที่ 5 ข้อมูลบ่งชี้ว่าระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยยังคงยึดติด
อยู่ กับ แนวคิดเอกเทศสั ญญา อั น เป็นผลมาจากที่มีก ารบัญญัติก ฎหมายรวมไว้กับเอกเทศสั ญญา
ลักษณะต่าง ๆ แนวคิดเอกเทศสัญญาของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของไทยปรากฏอย่างชัดแจ้งใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 ซึ่งบัญญัตินิยามของบริษัทว่าบริษัทเป็นสัญญาที่
ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยผลของมาตรานี้ทาให้บริษัทเอกชนจากัดของไทยต้องมี
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ผู้ถือหุ้นหลายคน ซึ่ งต่างจากกฎหมายของประเทศต้นแบบ คือ เยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐ ไม่ได้
กาหนดนิยามบริษัทไว้ทานองเดียวกันว่าบริษัทหมายถึงบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาพบว่าแต่เดิมฝรั่งเศสก็มีปัญหาทานองเดียวกับไทย เพราะประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
มาตรา 1832 วรรคหนึ่ ง ก าหนดว่ าบุ คคลตั้ง แต่ ส องคนขึ้น ไปจะร่ ว มกัน ก่ อการจัด ตั้ งบริษั ทก็ ไ ด้
แต่ต่อมาได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมเป็นวรรคสองกาหนดว่าบุคคลคนเดียวมีสิทธิจัดตั้งบริษัทได้ ถ้ามี
กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ซึ่งต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1985 กฎหมายฝรั่งเศสอนุญาตให้บุคคลคนเดียวจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวได้
ข. ปั ญ หาด้ า นรู ป แบบของกฎหมาย จากการศึ ก ษาพบว่ า ระบบ
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของไทยเป็นบริษัทรูปแบบเดี่ยว (A single Form) คือ มีบริษัทจากัด
รู ป แบบเดี ย วเป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ทางเลื อ ก ขณะที่ก ารศึก ษาพบว่ า ประเทศอุต สาหกรรมได้ พั ฒ นา
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดให้มีหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ประกอบธุรกิจ ประเทศที่
มีกฎหมายบริษัทหลายรูปแบบอย่างชัดเจน คือ เยอรมนีมีสองรูปแบบได้แก่ GmbH และ UG ฝรั่งเศส
มีสี่รูปแบบ คือ SARL EURL SAS และ SASU ญี่ปุ่นมีสองรูปแบบ คือ KK และ GK สหรัฐมีสามรูป
แบบ คือ C corporations, S corporations และ LLCs สาหรับอังกฤษได้สร้างบริษัทเอกชนจากัดให้
มีสามขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีน หลังปี
ค.ศ. 2013 มีรูปแบบใกล้เคียงกับบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ
(2) ปั ญหาโครงสร้างของกฎหมาย จากการศึกษาโครงสร้างกฎหมาย
บริษัทจากัดของไทยทั้งสามด้าน คือ ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น ด้านการจัดการ และด้านการเงินและ
บัญชีของบริษัทไม่สอดคล้องกับสภาพบริษัท เอกชนจากัดที่ปรากฏในทางความเป็นจริง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็น SMEs ที่มีจานวนผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อย มีสินทรัพย์ไม่มาก
2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายใน จากการศึกษาพบข้อมูลว่า
วิสาหกิจในประเทศไทยกว่าร้อยละเก้าสิบเป็น SMEs รายงานของสานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว) ประจาปี 2557/2558 ระบุว่ามี สถิติของ SMEs กระจายอยู่ทั่วประเทศมีจานวน
2,722,854 ราย 377 แต่ ส ถิ ติ ก ารคงอยู่ ข องนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง จดทะเบี ย นกั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ณ ปี 2558 มี จานวนรวมทั้งสิ้น จานวน 618,310 ราย เท่านั้น แยกเป็น
บริษัทเอกชนจากัด จานวน 437,630 ราย ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จานวน 179,571 ราย และบริษัท
มหาชนจากัด จานวน 1,109 ราย ข้อมูลทั้งสองหน่วยงานบ่งชี้ว่ามีผู้ ประกอบการรายบุคคลกว่าสอง
ล้านราย แสดงให้เห็นว่ายังมีผู้ประกอบการรายบุคคลจานวนมากไม่ได้เข้ามาสู่ระบบบริษั ท ซึ่งจะทา
ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริม SMEs ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพราะหากยังประกอบธุรกิจใน
รูปของบุคคลก็ย่อมที่จะมีความเป็นระบบและความน่าเชื่อถือน้อยกว่าบริษัท อีกทั้งธุรกิจไม่อาจตั้งอยู่
ได้อย่างไม่มีกาหนดเวลา เพราะธุรกิจอาจเลิกไปเมื่อเจ้าของธุรกิจตาย ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวจึงทา
ให้ SMEs เหล่านี้เข้าถึงแหล่งทุนได้ยากและพัฒนาให้เติบโตยากกว่าบริษัท ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทผู้จัดทากฎหมายควรจะต้องนาปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายในมาประกอบการพิจารณาว่า
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จะทาอย่างไรจึงจะทาให้กฎหมายบริษัทดึงดูดผู้ประกอบการรายบุ คคลให้ตั้งธุรกิจในรูปบริษัทเอกชน
จากัดได้มากขึ้น
6.1.2.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors)
ปั จ จั ย การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ ภู มิ ภ าค เศรษฐกิ จ ในโลกยุ ค ใหม่ เ ป็ น
เศรษฐกิจแบบภูมิภาคนิยม (Economic Regionalism) ที่มีรัฐสมาชิกหลากหลาย ประเทศไทยก็เข้า
เป็นสมาชิกในกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น ASEAN (AEC) ประเทศสมาชิกมิได้มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใน
ด้านความร่วมมือกันเท่านั้น แต่จะมีการแข่งขันกันด้วยทั้งด้านการผลิต การขาย การบริการ และการ
ดึงการลงทุน จากต่างประเทศ เพื่อสร้างการแข่ งขันให้ แก่ประเทศของตน โดยที่กลุ่ มเศรษฐกิจ ที่
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกไม่มีกฎหมายบริษัทที่เป็นเอกภาพ เช่น AEC ไม่มีกฎหมายกลางอย่างเช่น
สหภาพยุโรป กฎหมายบริษัทจะกลายเป็นเครื่องมือ สาหรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (Regulatory
Competition) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศที่มีกฎหมายบริษัทเอื้อ ต่อการแข่งขันของผู้ประกอบ
ธุรกิจก็จะกลายเป็นแหล่งจดทะเบียนและที่ตั้งของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจในภูมิภาค จากการศึกษา
พบว่าในสหภาพยุโรปได้เคยปรากฏสถานการณ์นี้มาแล้ว ตัวอย่างเช่น อังกฤษกับเยอรมนี ฝรั่งเศสกับ
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ช่วงปี ค.ศ. 2006 อังกฤษได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทครั้งใหญ่ ทาให้การตั้งและ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ท าได้ ง่ า ย ขณะที่ ก ฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของเยอรมนี (GmbH)
มีความซับซ้อน เยอรมนี จึ งเผชิญกับการแข่งขันด้ว ยกฎหมายบริษัท ด้ว ยแรงกดดันดังกล่ าวในปี
ค.ศ. 2008 เยอรมนีจึงต้องปฏิรูปกฎหมาย GmbH ด้วยการตรากฎหมายบริษัทผู้ประกอบการขนาด
จิ๋ว (UG) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแข่งขันทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น หากประเทศไทยเพิกเฉยต่อปัจจัยภายนอก
ดังกล่าวนี้ก็จะทาให้ประเทศไทยเผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยกฎหมายบริษัททั้งในด้านการ
ส่ งเสริ มให้ ผู้ ป ระกอบการไทยตั้งบริษั ทเอกชนจ ากัดและทั้งการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้ามาตั้งบริษัทเอกชนจากัดเกือบทั้งสิ้น
ปั จ จั ย ที่ มิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบธุ ร กิ จ ในยุ ค ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในยุ ค ต้ น
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด คือ เศรษฐกิจดีจิทัลและเศรษฐกิจชีวการแพทย์ (Digital and Biomedical
Economy) ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น ปัจจัยสาคัญสองปัจจัยที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบธุรกิจ ปัจจัยแรก คือ เศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation
Economy) ปัจจัยที่สอง คือ ระบบเศรษฐกิจแบบภูมิภาคนิยม (Regionalism Economy)
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจได้แก่เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญในการสร้างและพัฒนารูปแบบธุรกิจจนทาให้เกิด
สังคมดิจิทัล (Digital Society)378 ในปัจจุบันประเทศไทยกากังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่า นเข้าสู่สังคม
ดิจิทัล จะนามาซึ่งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macro Economy) และจะเป็นแรงดึง
ดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
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เศรษฐกิจภูมิภาคนิยม เป็นรูปแบบเศรษฐกิจตลาดเดี่ยวและการค้าเสรีในภูมิภาค จะ
เป็นปัจจัยทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างกว้างขวางรวดเร็ว รูปแบบธุรกิจแบบ
ใหม่จะเกิดขึ้น และจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในเชิงความร่วมมือและการแข่งขันบนพื้นฐานความเท่า
เทียมของกฎเกณฑ์เดียวกัน ประเทศที่ปรับตัวช้าก็จะประสบปัญหาในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ379
6.1.3 ควรกาหนดกระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดอย่างไร
“กระบวนทัศน์ ” (Paradigm) หมายถึงชุดหรือรูปแบบของกระบวนคิดที่เกิดจากการวาง
แผนการวิเคราะห์ และการนากระบวนคิดไปใช้ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระบวนทัศน์ใน
การปฏิ รู ป กฎหมายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง กฎหมายที่ จ ะสามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นาประเทศได้ จึ ง มี
ความสาคัญ ดังนั้น ในหัวข้อนี้จึงจะวิเคราะห์กระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นดังต่อไปนี้
6.1.3.1 ปัญหากระบวนทัศน์ในการกาหนดปรัชญาเพื่อการปฏิรูปกฎหมายบริษัท
เอกชนจากัด
แม้ป รัชญาเป็ นนามธรรม แต่ปรัชญาเป็น ทั้งองค์ความรู้และความจริง ด้วยเหตุนี้
ปรั ช ญาจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ เดี ย วที่ จ ะสามารถแสวงหาค าตอบของปั ญ หาว่ า อะไร ท าไม อย่ า งไร
ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจึงจาเป็นจะต้องต้องกาหนดปรัชญาเพื่อเป็นประทีปส่อง
ทางไปสู่การไขคาตอบของปัญหานั้น ปัญหาการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยที่
อยู่เบื้องหน้า คือ ปัญหาว่ากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยมีปัญหาอุปสรรคต่อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร และรูปแบบของกฎหมายบริษัทที่จะสามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความก้าวหน้าควรเป็นอย่างไร และเครื่องมือชี้วัดความก้าวหน้าของเศรษฐกิจคืออะไร นักวิชาการ
ร่างกฎหมายให้ความเห็นว่ากระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายมีความสาคัญในลาดับต้น เพราะการ
ร่างกฎหมายจะดาเนินตามนโยบายแห่งรัฐที่มีปรัชญาเป็นแนวทาง380
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการสร้างนโยบายซึ่งเป็นโจทย์สาหรับการปฏิรูปกฎหมายว่า
จะปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไปในทิ ศ ทางใด แต่ น โยบายจะมี
ความชัดเจนไม่ได้หากมิได้กาหนดจากปรัชญา เพราะปรัชญาเป็นเครื่องกาหนดแนวทางในการพัฒนา
ประเทศว่ า จะเป็ น ไปในทิ ศ ทางใด เพื่ อ น าไปสู่ ก ารออกแบบระบบกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด
คื อ รู ป แบบบริ ษั ท ลั ก ษณะของกฎหมายบริ ษั ท การออกแบบรู ป แบบการบริ ห ารกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจให้
บรรลุนโยบายที่กาหนดไว้
ปรัชญาเป็นองค์รวม (Philosophy as a whole) ปรัชญาเป็นบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง
ปวง ปัญญาเป็นประทีปส่องทางเพื่อไขปัญหาแห่งศาสตร์ทั้งปวง ในมิติของนิติศาสตร์ปรัชญาย่อมเป็น
เครื่องมือไขปัญหาทางนิติศาสตร์ ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจึงต้อกาหนดปรัชญา
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หรับการกาหนดยุทธศาสตร์ในการกาหนดนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายควรต้องเริ่มต้นจากการ
กาหนดปรัชญา ซึ่งจะเป็นกระบวนคิดต้นทางนาไปสู่กระบวนคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบกฎหมาย
บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด รู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ลั ก ษณะของกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด
และการบริหารกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด เพื่อนาไปสู่เป้าประสงค์ของการใช้กฎหมายบริษัทเอกชน
จ ากัดเป็ น เครื่ องมือ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิจให้ ป ระสบความส าเร็จ จากกระบวนทัศน์ดั งกล่ าวจะ
ก่อให้ เกิด คาถามเพื่อแสวงหาคาตอบต่อกระบวนทัศน์ในการปฏิรู ปกฎหมายบริษัทเอกชนจากั ด
ดังที่ปรากฏในแผนภาพข้างใต้นี้
ปรัชญา
สาหรับ
การปฏิรูป
กฎหมาย
บริษัท

จาก

ทาไมต้อง
ปฏิรูป
กฎหมาย

ระบบ
กฎหมาย
บริษัทเอกชน
จากัด

รูปแบบบริษัท
เอกชนจากัด

ระบบ
กฎหมาย
บริษัทควรเป็น
อย่างไร

การมีรูปแบบ
บริษัทที่
หลากหลายดีกว่า
การมีรูปแบบ
บริษัทเดี่ยว
อย่างไร

ลักษณะของ
กฎหมาย
บริษัทเอกชน
จากัด

การบริหาร
กฎหมาย

การบรรลุ
เป้าประสงค์

ลักษณะของ
กฎหมายบริษัท
ควรเป็นอย่างไร

จะบริหาร
กฎหมายบริษัท
อย่างไรจึงจะทา
ให้บรรลุนโยบาย
การปฏิรูป
กฎหมาย

เป้าหมาย
ของการ
ปฏิรูป
กฎหมายคือ
อะไร

ภาพที่ 6.1 กระบวนทัศน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการกาหนดนโยบายเพื่อปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทเอกชน
จากภาพที่ 6.1 จะเห็นได้ว่าปรัชญาเป็นสิ่งทั้งมวล (Philosophy As A Whole)
ที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนไหวกระบวนคิดเพื่อนาไปสู่คาตอบทั้งมวล ปรัชญาพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (Basic Philosophy Behind Private Limited Company)
คือ ปรัชญาองค์กรธุรกิจทางเลือก (Alternative Business Organization) ซึ่งอยู่บนสมมุตฐานที่ว่า
บริ ษัทเอกชนจ ากัดเป็ น องค์ธุร กิ จ ทางเลื อกของผู้ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่ต้องการสร้างธุร กิจผ่ านห้ า ง
หุ้นส่วนและบริษัทมหาชน และปรัชญาบริษัทปิด (Closely Held Company) อยู่บนสมมุติฐานว่า
บริษัทเอกชนจากัดเป็นบริษัทปิดที่มีผู้ถือหุ้นมีความใกล้ชิดกัน โดยผลของแนวคิดดังกล่าวจึงทาให้
บริษัทเอกชนจากัดเป็นบริษัทขนาดเล็ก มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวหรือเพียงเล็กน้อย เหมาะสาหรับ
การเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งประเทศอุตสาหกรรมได้ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายสาหรับการปฏิรูป
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดตลอดมา ฉะนั้น จึงจะวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาการปฏิรูปกฎหมาย
ของประเทศอุตสาหกรรมหลักในตะวันตกและเอเชีย ดังนี้
1) ปรัชญาในการปฏิรูปกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมหลักในตะวันตก
จากการศึกษาพบว่าการปฏิรู ปกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมได้กาหนดนโยบายจากปรัชญา
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ในที่นี้จะศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษและเยอรมนี
ดังนี้
(1) ปรั ช ญาในการปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของอั ง กฤษ
อังกฤษได้ ปฏิรูป กฎหมายบริษั ทครั้งสาคัญหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิ บ ได้ปฏิรู ป
กฎหมายบริษัทให้เป็นสมัยใหม่ภายใต้ปรัชญาว่า “กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือส่งเสริมการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสาธารณชน” ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนคิดในการพัฒนารูปแบบกฎหมายบริษัทให้การ
จั ด การเกิ ด ความโปร่ ง ใส เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า งประชาธิ ป ไตยของผู้ ถื อ หุ้ น (Shareholder’s
Democracy) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อสาธารณชน (Public Disclosure) อานาจควบคุมของ
ผู้ถือหุ้น (Shareholder’s Control) และการกากับการจัดการ (Supervision of Management)381
ในยุคปลายศตวรรษที่ยี่สิบอังกฤษได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทภายใต้ปรัชญา “สร้างอังกฤษให้เป็นสังคม
วัฒนธรรมวิสาหกิจด้วยเปิดโอกาสให้สร้างธุรกิจให้ทั่วถึง ” หมายถึงรัฐมีนโยบายที่จะให้ผู้ประกอบ
วิสาหกิจทุกระดับเข้าถึงรูปแบบของบริษัทโดยให้มีการเริ่มต้นธุรกิจด้วยบริษัทขนาดเล็กแล้วพัฒนา
เป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการคิดเล็กก่อน (Think Small First) ปรัชญาในการ
ปฏิรูป กฎหมายบริ ษั ทในช่ว งต้น ศตวรรษที่ยี่สิ บเอ็ดมีว่า “กฎหมายบริษัทจะสร้างอังกฤษให้ เป็ น
ศูนย์กลางการลงทุน”382 ภายใต้ปรัชญาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายว่า
จะคงรักษาให้อังกฤษเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพื่อก่อตั้งและดาเนินธุรกิจ383
(2) ปรัช ญาในการปฏิรู ปกฎหมายบริษัท เอกชนจากัดของเยอรมนี
การปฏิรูป กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ของเยอรมนี ในช่วงปี ค.ศ. 2008 เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้หลักการ “การเพิ่มการแข่งขันในระดับนานาชาติให้แก่บริษัทเอกจากัดของเยอรมนี ”
(Increasing the International Competitiveness of the German GmbH) ภายใต้แนวคิดนี้
รัฐบาลเยอรมนีได้กาหนดนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดภายใต้นโยบาย “คิดเล็ก
ก่อน” (Think Small First) ตามแบบอย่างอังกฤษด้วยการสร้างบริษัทเอกขนจากัดขนาดจิ๋วที่มีทุนจด
ทะ เบียนหนึ่งยูโรเรียกว่า UG เพื่อดึงดูดให้เยอรมนีเป็นทางเลือกในการก่อตั้งบริษัทในระดับนานา
ชาติ384
2) ปรัชญาในการปฏิรูปกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมหลักในเอเชีย
(1) ปรัชญาในการปฏิรูปกฎหมายของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นถือว่าเป็นชาติแรกใน
เอเชียที่กฎหมายบริษัทมีความก้าวหน้า เพราะญี่ปุ่นมิได้รับเอามาเฉพาะรูปแบบของกฎหมายแต่ยังรับ
เอาปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมาด้วย จะเห็นได้จากที่ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าญี่ปุ่นได้ปฏิรูป
กฎหมายบริ ษัทร่ มทุน (KK) ภายใต้นโยบายเพื่อสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ เ ป็นอุตสาหกรรม
381

K.W. Wedderburn, Company Law Reform (London: Fabian Society, 1966),
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382

Arad Reisberg, Op. cit.
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384
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โดยได้รับแนวคิดของนักปรัชญายุคเมจิที่ กล่าวไว้ว่า “เพื่อช่วยให้พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมของ
ประเทศอุดม เราต้องสถาปนาระบบบริษัทร่วมทุน ”385 นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้ต้องการ
จะสร้างให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมตามแบบอย่ างประเทศตะวันตก เมื่อญี่ปุ่นปฏิรูปกฎหมาย
ในช่วงปี ค.ศ. 2005 ได้กาหนดปรัชญาว่า “บริษัทจากัดความรับผิด (LLC) เป็นองค์กรธุรกิจลูกผสมที่
จะสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์ ” นโยบายในการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทของญี่ปุ่นในยุคนี้ต้องการจะสร้างให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยทุนทางปัญญาอันเป็น
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets)386
(2) ปรั ช ญาในการปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของ จี น
ระบบกฎหมายบริ ษัท ของจี น ได้รั บการสถาปนาขึ้นในยุคปฏิรู ปเศรษฐกิจในยุค ทศวรรษที่ 1990
ภายใต้นโยบายที่ว่ากฎหมายบริษัทจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้าง
วิสาหกิจในจีน (The Company Law Promotes a Fundamental Change in the
Organizational Structure of Enterprises In China)387 ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทในปี
ค.ศ. 2005 ได้ดาเนินไปภายใต้ปรัชญาว่า “เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยม”
(Promote The Development Of The Socialist Market Economy) ภายใต้นโยบายนี้จีน
ต้องการจะสร้างเศรษฐกิจภายในให้เป็นเศรษฐกิจการตลาดเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาให้เศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมจีนมีความก้าวหน้าในระดับสากล พัฒนาระบบกฎหมายบริษัทในยุคปฏิรูปเศรษฐกิจ
ภายใต้นโยบายที่ว่ากฎหมายบริษัทจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้าง
วิสาหกิจในจีน (The Company Law Promotes a Fundamental Change in the
Organizational Structure of Enterprises in China)388 ในปี ค.ศ. 2013 จีนได้ปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทด้วยการยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่าและปรับโครงสร้างบริษัทให้มีความคล่องตัว ภายใต้
ปรัชญาว่า “กฎหมายบริษัทจะส่งเสริมให้บริษัทจีนมีความเข้มแข็ง” การปฏิรูปกฎหมายบริษัทของจีน
ภายใต้ปรัชญาดังกล่าวด้วยที่ต้องการให้บริษัทจีนเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้บริษัทสามารถเป็นเครื่องมือ
ลงทุนได้ทั่วโลก (Going Global) หรือนโยบายออกไปสู่ข้างนอก (Going Out)” ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมให้บริษัทเอกชนของจีนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้าง
ให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอยู่ในระดับนานาชาติ389
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็ น ได้ว่าประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกและเอเชียได้ปฏิรูป
กฎหมายบริษัทโดยใช้ปรัชญาเป็นแนวทางเพื่อใช้กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ ของ
385
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ชาติให้พัฒนาไปตามภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลา การปฏิรูป
กฎหมายมีโจทย์ที่ชัดเจนว่าจะพัฒนากฎหมายบริษัทเพื่ออะไร จึงทาให้บริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนา
เศรษฐกิ จ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ น รู ป ธรรม แต่ เ มื่ อ ศึ ก ษาจากแนวทางการปฏิ รู ป กฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการกาหนดปรัชญาสากับการปฏิรูปกฎหมายไว้
อย่างไร ทาให้การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดขาดทิศทาง ส่งผลให้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ไม่สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมทันกับยุคสมัย
6.1.3.2 ปัญหากระบวนทัศน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัด
กระบวนทัศน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการตรากฎหมายในประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาอยู่ เพราะยังขาดยุทธศาสตร์ในการกาหนดนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายและการยกร่ าง
กฎหมาย แยกพิจาณาดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ในการกาหนดนโยบายในการตรากฎหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะต้องกาหนดนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายให้
ชัดเจนว่าต้องการจะปฏิรูปกฎหมายไปในทิศทางใด เพื่ออะไร ทั้งนี้ เพราะระดับการปฏิรูปกฎหมาย
นั้นมีสามระดับประกอบด้วยระดับต้น ระดับก้าวหน้า และระดับสูงสุด แยกพิจารณาดังนี้
(1) การปฏิรูปกฎหมายระดับอ่อน (Soft Law Reform) เป็นการปฏิรูป
กฎหมายในระดับต้น (Primary) จะดาเนินการเพียงแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้กฎหมายสามารถ
แก้ปัญหาที่ดารงอยู่ให้บรรเทาหรือหมดไป ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปกฎหมายขนาดเบาหรือระดับปฐม
การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของไทยระหว่างปี 2534 2550 อยู่ในระดับนี้
(2) การปฏิรูปกฎหมายระดับแข็ง (Hard law Reform) เป็นการปฏิรูป
กฎหมายในระดับก้าวหน้า (Advanced) เป็นการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักการ
หรื อแนวคิดกฎหมาย รู ป แบบของกฎหมาย โครงสร้างของกฎหมายและรูปแบบของบริษัท จาก
การศึกษาพบว่าในช่วงเข้าสู่ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดประเทศอุตสาหกรรมได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทในระดับ
นี้ เพื่อนาเอารูปแบบบริษัทแบบใหม่ม าใช้ โดยในปี ค.ศ. 2005 ญี่ปุ่นและจีนตรากฎหมายใหม่ขึ้นใช้
แทนฉบับเดิม ปี ค.ศ. 2006 อังกฤษบังคับใช้กฎหมายบริษัทที่ปฏิรูปขึ้นใหม่ ระหว่างปี ค.ศ. 2003 ถึง
2007 ฝรั่งเศสได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเงินของ SARL และ SAS สาหรับประเทศไทยได้มีการ
ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว
(3) การปฏิรูปกฎหมายระดับสุดขั้ว (Extreme Law Reform) เป็นการ
ปฏิรูปกฎหมายในระดับสร้างนวัตกรรมทางกฎหมาย (Legal Innovation) ซึ่งเป็นการปฏิรูปกฎหมาย
ที่เ กิ ดขึ้ น ได้ย ากและไม่บ่ อ ยครั้ ง การปฏิ รู ป กฎหมายบริษั ท เอกชนจากั ดระดั บนี้ เ กิ ดขึ้ น ในหลาย
ช่วงเวลาที่ผ่านมาเท่าที่ศึกษาพบมีดังนี้
ช่ ว ยปลายศตวรรษที่ สิ บ เก้ า เยอรมนี ต รากฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด
(GmbH) ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในโลก โดยแยกหลักเกณฑ์บริษัทเอกชนออกจากบริษัทมหาชน
ช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบ อังกฤษและฝรั่งเศสตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ขึ้นใช้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจาก GmbH ของเยอรมนีซึ่งเป็นต้นแบบ
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ช่วงกลางศตวรรษที่ยี่สิบ มีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทในสหรัฐอเมริกาได้เกิด
บริษัทรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจเรียกว่าบริษัทผู้ประกอบการในสหรัฐ คือ S Corporations (ค.ศ.1946)
ช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ มีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทในสหรัฐอเมริกาได้เกิด
บริษัทรูปแบบใหม่ทาให้ เกิดบริษัทลูกผสมแบบใหม่ คือ LLCs ขึ้นในรัฐวายโอมิ่ง สหรัฐอเมริกาในปี
ค.ศ. 1977 และฝรั่งเศสตรากฎหมาย SAS (1994)
2) ยุ ทธศาสตร์ในการยกร่างและตรากฎหมาย ยุทธศาสตร์ในการยกร่าง
กฎหมายมีความสาคัญที่จะทาให้การปฏิรูปกฎหมายเกิดผลสาฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกฎหมาย
จะต้องจะต้องมีระบบและกลไกที่ชัดเจน จากการศึกษาพบว่า ประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะให้
ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ในการร่างกฎหมายบริษัทเป็นอย่างมาก กว่าที่จะได้ร่างกฎหมายที่สมบูรณ์
จะต้องใช้เวลาหลายปี ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปกฎหมายบริษัทในญี่ปุ่นเพื่อตราเป็น Companies Act
2005 ใช้เวลานานนับสิบปี การปฏิรูปกฎหมายบริษัทในอังกฤษเพื่อตรา Companies Act 2006 เริ่ม
ขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1999 การยกร่ า งกฎหมายโดยบุ ค คลหลายกลุ่ ม ร่ า งแรกยกด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจ และทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้ได้รูปแบบ
กฎหมายตามที่ผู้ประกอบการต้องการ ร่างที่สองดาเนินการโดยนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาหลักการของกฎหมายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และร่างที่สามได้ร่างขึ้นโดยคณะกรรมการ
ร่างกฎหมายของรัฐ แล้วจึงนากฎหมายเข้าสู่สภาเพื่อผ่านเป็นกฎหมาย ในการร่างกฎหมายในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีการนาร่างออกให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้
กระบวนทั ศ น์ ใ นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการตรากฎหมายควรต้ อ ง
ประกอบด้วยระบบและกลไกในการยกร่างกฎหมาย ดังนี้
(1) ระบบในการยกร่างกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยระเบียบในการร่าง
กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการยกร่างกฎหมาย ในปัจจุบันมี
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใน
ตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ความเห็นว่าแม้จะมีระเบียบดังกล่าวก็
ตาม แต่ในทางปฏิบัติมักทาให้ครบขั้นตอนเอกสารเท่านั้น แต่ไม่มีการตรวจสอบความจาเป็นในการ
ตรากฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง 390 อย่ า งไรก็ ต ามจากการศึ ก ษาไม่ พ บว่ า กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ซึ่งเป็นผู้บริห ารกฎหมายโดยตรงมีแผนยุทธศาสตร์ในการตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดหรือไม่
อย่างไร ซึ่งหากมีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาร่างกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเป็นอย่างยิ่ง
(2) กลไกการตรากฎหมาย การนาระบบการตรากฎหมายไปใช้ปฏิบัติให้
เกิดผลได้จริงก็จะต้องมีกลไกในการดาเนินงานและสนับสนุนการดาเนินงาน ที่สาคัญประกอบด้วย
งบประมาณ และคณะกรรมการ และอนุกรรมการยกร่างกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด โดยควรต้องมี
งบประมาณส าหรั บ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย งบประมาณส าหรั บ การยกร่ า งกฎหมาย
และมีคณะกรรมการ และอนุกรรมการซึ่งมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยตัวแทนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
คื อ ภาครั ฐ ควรต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนของกระทรวงพาณิ ช ย์ ผู้ แ ทนของสภานิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ภาคธุ ร กิ จ ควรประกอบด้ ว ยตั ว แทนขององค์ ก รธุ ร กิ จ
390

ปกรณ์ นิลประพันธ์, เรื่องเดียวกัน.
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ระดับชาติ เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้ น ภาควิชาชีพกฎหมายอาจประกอบด้ว ย
ตัวแทนของสภาทนายความ และภาควิชาชีพบัญชีควรมีตัวแทนจากสภานักบัญชี สาหรับภาควิชาการ
ควรมาจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ในด้ านกฎหมายบริษัท กฎหมายบัญชี บริห ารธุร กิจ และเศรษฐศาสตร์
และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
ยุทธศาสตร์ในการในการยกร่างกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ควรต้องศึกษา
และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidences) ในกรณีที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ก็ควรต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้กฎหมายว่ามีผลอย่างไร แล้วนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ประเมินเพื่อ
กาหนดแนวทางหรื อนโยบายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่ใช้บังคับอยู่แล้ ว
แต่หากจะต้องตรากฎหมายใหม่ก็ต้องประเมินถึงความจาเป็นที่จะต้องตรากฎหมาย ทั้งนี้ การยกร่าง
กฎหมายทั้งสองกรณีควรประเมินจากรูปแบบของธุรกิจ ในเวลาที่มีการยกร่างกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ปั จ จุ บั น เปรี ย บเทีย บกับ รู ป แบบของธุ รกิจในเวลาที่ มีการแก้ ไขปรับปรุง กฎหมายหรื อการยกร่า ง
กฎหมายใหม่ว่าแตกต่างกันอย่างไร แนวโน้มของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในระดับนานาชาติใน
ปัจจุ บัน เป็น อย่ างไร นอกจากนี้ การปฏิรูปกฎหมายจะต้องประเมินด้ว ยว่ากฎหมายใหม่ที่จะตรา
ออกมาใช้บังคับจะสามารถทาให้บริษัทเอกชนจากัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กสามารถดาเนิน
กิจการได้สะดวกและสามารถพัฒนาให้เติบโตได้ในอนาคต นอกจากนี้จะต้องประเมินด้วยว่ากฎหมาย
ใหม่จะสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสู่ระบบบริษัท
จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่จะสามารถส่งเสริมบริษัทเอกชนจากัดและ
ดึงดูดให้มีการก่อตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
1) ความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น ปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ เพราะความเป็นนิติบุคคลของบริษัททาให้เกิดความสะดวกในการถือครอง
ทรัพย์สิน การทานิติกรรม การเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ โจทก์และจาเลย เพราะบริษัท มีสิทธิและหน้าที่เป็น
ของตนเอง อีกทั้งความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นและกรรมการ ย่อมทาให้นิติบุคคลตั้งอยู่
อย่ างเป็ น อิส ระและต่อเนื่ อง ทาให้ ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้แม้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นและกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติ บุคคลโดยบุคคลคน
เดียว พ.ศ. ... ได้ละเลยต่อหลักการนี้ เพราะร่างกฎหมายกาหนดว่าให้นิติบุคคลต้องเลิกเมื่อมีการโอน
กิจการ
2) ความรับผิ ดจากัด เป็นปัจจัยที่ดึงดูดการตัดสินใจ เพราะความรับผิ ด
จากัดของผู้ถือหุ้นเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถแยกทรัพย์สินส่วนตนออกจากทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ
(Business Asset Partitioning) ผู้ถือหุ้นไม่ต้องวิตกในหนี้สินที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจว่าจะมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินส่วนตัว
3) การจัดตั้งบริษัททาได้สะดวก คือ อนุญาตให้บุคคลคนเดียวมีสิทธิจัดตั้ง
บริษัทได้ ขั้นตอนการจัดตั้งไม่ซับซ้อน ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนจะทาให้การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเสร็จ
ได้รวดเร็ว และสามารถจดทะเบียนทางออนไลน์ได้ทุกแห่ง และทุกเวลา และเอกสารที่ใช้ประกอบการ
จัดตั้ง ควรมีเฉพาะแต่ที่จาเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลโดยย่อของผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ
4) วิธีการจัดการมีความยืดหยุ่น เป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการ
เพราะบริษัทเอกชนมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่ซับซ้อน ผู้ประกอบการต้องการความสะดวก
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คล่องตัวในการบริหารบริษัท วิธีการจัดการซึ่งเป็ นเรื่องความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relations)
จะต้องมีความยืดหยุ่น สะดวก และมีต้นทุนต่า ทาให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดวิธีการจัดการภายในได้
สะดวก สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นหากจะพึงมีจะต้องไม่สร้าง
ภาระให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเกินสมควร เป็นต้น
5) ระบบการเงิ น บริ ษั ท ไม่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น ปั จ จั ย ด้ า นการเงิ น บริ ษั ท
(Corporate Finance) จะมีอิทธิพลการตัดสิ นใจของผู้ ประกอบการ เพราะหากกฎหมายสร้าง
เครื่องมือการเงินบริษัท (Corporate financial instruments) ให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินที่มี
ต้นทุนต่าผ่านเครื่องมือทางการเงิน จะเป็นผลให้การแข่งขันในด้านต้นทุนการเงินของบริษัทต่า
6) กระบวนการแปรสภาพหรือการเลิกทาได้ง่าย การแปรสภาพไม่ควรให้
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินกิจการหรือทาธุรกรรมของบริษัทที่แปรสภาพ และการเลิก บริษัทควรทาได้
โดยง่าย ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนสูงและความล่าช้า
กล่ า วโดยสรุ ป การปฏิ รู ปกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากัด ควรต้ องก าหนด
ปรัชญา ยุทธศาสตร์ และระบบและกลไกในการตรากฎหมาย
6.1.3.2 ปัญหากระบวนทัศน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อบริหารกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัด
การบริ ห ารกฎหมายเกิดขึ้น ภายหลั งจากที่ประกาศใช้กฎหมายแล้ ว การบริห าร
กฎหมายถือเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญต่อผลสาเร็จของการใช้กฎหมายให้บรรลุเป้าประสงค์หรือ
ทาให้เกิดผลได้จริง การบริหารกฎหมายที่ให้เกิดประสิทธิผล (Productive) ควรต้องประกอบด้วยการ
ใช้กลยุทธ์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก คือ
1) การบริหารในเชิงรับ (Passive Administration) คือ การจัดหากลยุทธ์
เพื่อทาให้การให้บริการและการเข้าถึงบริการของสานักงานจดทะเบียนบริษัท (Company House)
ทาได้สะดวก และทาให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสานักงานได้สะดวก
2) การบริหารในเชิ งรุก (Active Administration) ที่จะสนับสนุนให้ มี
การขยายตัวของบริษัทเอกชนจากัดและทาให้บริษัทมีความยั่งยืน คือ
(1) การสร้ า งวั ฒ นธรรมบริ ษั ท ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด หากลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ให้
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในประเทศเกิ ด ความนิ ย มในการประกอบธุ ร กิ จ ในรู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด
(Company Fever)
(2) สร้ า งวัฒ นธรรมการพั ฒ นาองค์ก รให้ เ กิ ด ความยั่ง ยื น ด้ ว ยการใช้
กลยุทธ์สร้างให้บริษัทเอกชนจากัดมีระบบบริษัทภิบาล (CG) และเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม
(CSR)
(3) สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บริษัทเอกชนจากัดใช้เทคโนโลยีในการบริหารองค์กรให้ทันสมัยและมีความก้าวหน้า
(4) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ ดึ ง การลงทุ น จากต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ เ ข้ า มา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดในประเทศไทย
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ตารางที่ 6.1 แนวทางการบริหารกฎหมายบริษัทในเชิงรับและเชิงรุก
การบริหารในเชิงรับ (Passive Administration) การบริหารในเชิงรุก (Active Administration)
1. การจัดหากิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร
1. การก าหนดยุ ท ธ ศาสตร์ แผนงาน
เพื่ อ ให้ ส าธารณชนได้ รั บ รู้ ว่ า องค์ ก รมี
และกิจกรรมส่ งเสริม ให้ ผู้ประกอบการ
บทบาทหน้าที่อย่างไร
เกิดค่านิยมบริษทั (Company Fever)
2. การจั ด หากิ จ กรรมเผยแพร่ ข้ อมู ล เช่ น
2. การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แผนงานและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การจดทะเบี ย น
กิจกรรมเพื่อจูงใจให้วิสาหกิจรายบุคคล
บริ ษั ท สถิ ติ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ให้เข้าสู่ระบบบริษัทเอกชนความรับผิด
เป็นต้น
จากัดจากัด
3. การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออานวย
3. การจั ด หากิ จ กรรมเพื่ อ ร่ ว มมื อ กั บ
ความสะดวกในการให้ แ ละรั บ บริ ก าร
หน่ ว ยงาน อื่ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการ
เช่น การสร้างระบบการยื่นจดทะเบียน
รายบุคคลเข้าสู่ระบบบริษัท
การตรวจและ/หรือถ่ายเอกสารการจด
ทะเบียนบริษัท0ทางออนไลน์ เป็นต้น
กระทรวงพาณิช ย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอานาจและหน้าที่โดยตรงในการ
บริหารกฎหมายบริษัท อย่างไรก็ตาม การบริหารกฎหมายบริษัทอาจต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น
ของรั ฐ โดยเฉพาะ กระทรวงการคลั ง สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพราะหน่วยงานดังกล่าวสามารถใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อ
จูงใจให้ผู้ประกอบการก่อตั้งธุรกิจในรูปบริษัทเอกชน เช่น การใช้มาตรการทางภาษี มาตรการการให้
เงิน สิน เชื่อสนั บ สนุ นการเริ่ มต้นธุรกิจ เป็นต้น ฉะนั้น หากกระทรวงพาณิช ย์ร่วมมือกับหน่วยงาน
ดังกล่าวก็ย่อมจะทาให้การบริหารกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดประสบความสาเร็จโดยมีอัตราการ
ก่อตั้งบริษัทเอกชนจากัดเติบโต แต่ จากการศึกษาเอกสารและเว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีการบริหารกฎหมายในเชิงรับ ประกอบด้วยสองกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมการอบรมสัมมนา และการปรับปรุงระบบการให้บริการ
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย และการจดทะเบียนนิติบุคคล
กิจกรรมการอบรมสัมมนา มุ่งเน้นในการสร้างมาตรฐานระบบบัญชี และการสร้าง
มาตรฐานการดาเนินธุรกิจ
การปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ บ ริ ก าร มี ก ารน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้ ใ น
การจดทะเบียนและการเผยแพร่ข้อมูล และมีการจัดหาระบบการให้บริการจุดเดียว (Single Point)
เป็นต้น
การจัดกิจกรรมในเชิงรับมีข้อดีที่ทาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรและทาให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
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จากการศึกษาพบว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมการบริหารกฎหมายบริษัท
ในเชิงรุกยังไม่กว้างขวางมากนัก โดยเฉพาะการจัดหากิจกรรมในเชิงกระตุ้ นให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่
เข้าสู่ระบบบริษัทเอกชนจากัด ซึ่งมีอยู่จานวน 2.08 ล้านรายกระจายอยู่ทั่วประเทศ เกิดความนิยมใน
การดาเนินธุรกิจในรูปบริษัทจนเกิดค่านิยมบริษัท (Company Fever) โดยชี้ให้ผู้ประกอบการได้เห็น
ว่าการประกอบกิจการในรูปบริษัทจะดีกว่าองค์กรธุรกิจแบบอื่นอย่างไร แต่การบริหารในเชิงรุกจะทา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดหลายรูปแบบให้ผู้ประกอบการมีทางเลือก
แต่การบริหารกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ผ่านมาและในปัจจุบันไม่อาจทาได้ในเชิงรุกมาก
นั กก็อาจเพราะว่า กฎหมายบริ ษัทยังมีข้อจากัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายยังไม่
สามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบบริษัทเอกชนจากัด
การบริ ห ารกฎหมายบริ ษั ท เอกชนความรั บ ผิ ด จ ากั ด ต้ อ งมี เ ป้ า หมายทั้ ง สร้ า ง
ผู้ประกอบการในประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ กล่าวคือ การสร้างผู้ประกอบการใน
ประเทศให้ เ ข้ า มาสู่ ร ะบบบริ ษั ท เอกชนความรั บ ผิ ด จ ากั ด จะต้ อ งจั ด กิ จ กรรมในเชิ ง รุ ก ปลู ก เร้ า
ผู้ประกอบการให้เกิดกระแสนิยมในบริษัทเอกชนจากัด สาหรับการบริหารกฎหมายบริษัทเอกชน
ความรับผิดจากัดเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
จะต้องจัดกิจกรรมในเชิงที่ชี้ให้ผู้ประกอบการต่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งก่อตั้งบริษัทใน
ลาดับแรก (First Place of Incorporation) เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการก่อตั้งบริษัท
ในภูมิภาคดังที่เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษต่างก็ใช้นโยบายในการบริหารกฎหมายบริษัทเอกชน
ความรับผิดจากัดในแนวทางนี้ และทาให้สถิติการจดทะเบียนบริษัทในประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น
การบริ หารกฎหมายที่มีความสาคัญอีกระดับหนึ่ง คือ การการประเมินกฎหมาย
หลังจากที่ใช้กฎหมายไปแล้ว (Ex Post) ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้แล้วข้างต้น
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของการบริหารกฎหมายบริษัทย่อมวัดได้จากจานวนบริษัทที่
เพิ่มขึ้น ในอัตราก้าวหน้ า ความสาเร็จในการบริห ารกฎหมายบริษัทเอกชนความรับผิ ดจากัดของ
ประเทศอุตสาหกรรมมีความสาเร็จเป็นอย่างสูงจะเห็นได้จากสถิติการจดทะเบียนและการคงอยู่ของ
บริษัทเอกชนความรับผิ ดจากัดของแต่ละประเทศมีกว่า 3 ล้านราย อย่างไรก็ตาม การที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าจะสามารถบริหารกฎหมายบริษัทเอกชนความรับผิดจากัดให้ประสบความสาเร็จอย่าง
ประเทศอุตสาหกรรมจะต้องมีกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดความรับผิดที่มีประสิทธิภาพด้วย
กล่าวโดยสรุป คือ การบริหารกฎหมายประกอบด้วยการบริหารในเชิงรับและเชิงรุก
และองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ในการบริหารกฎหมายบริษัทควรจะต้องประเมินกฎหมายภายหลังการใช้
กฎหมายเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลว่าการบริหารกฎหมายประสบความสาเร็จหรือไม่ กฎหมายมีปัญหา
ในการใช้บังคับอย่างไร

6.2 รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
จากการศึ ก ษาพบว่ า ตั้ ง แต่ ที่ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มี ส ภาพเป็ น กฎหมาย
บริ ษัทเอกชนจ ากัด เมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา ได้เกิด ปัญหาทับซ้อนสองระดับ คือ ปัญหาระบบ
กฎหมาย และปัญหาโครงสร้างของกฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งเสริมให้บริษัท
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จากัดเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และจะทาให้เกิดปัญหาในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศหลังจากที่เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ดังนั้น ในหัว ข้อนี้จึ งวิเคราะห์ สภาพปัญหา
แนวคิดและรูปแบบบริษัทดังนี้
6.2.1 ปัญหาแนวคิดของกฎหมายบริษัทจากัด
จากการศึกษาพบว่าแนวคิดดั้งเดิมของกฎหมายบริษัทภายใต้ระบบซีวิลลอว์อยู่ภายใต้แนวคิด
สัญญา จะเห็นได้จากที่ประเทศในภาคพื้นยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น บัญญัติกฎหมายบริษัท
ไว้ในประมวลกฎหมายพาณิช ย์ ญี่ปุ่นซึ่งรับอิท ธิพลแนวคิดกฎหมายบริ ษัทจากเยอรมนีก็บัญญั ติ
กฎหมายบริษัทไว้ในประมวลกฎหมายพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้าเป็นต้นมา
เยอรมนีได้แยกกฎหมายบริษัทออกมาบัญญัติในรูปของรัฐบัญญัติ (Acts) ทาให้กฎหมายบริษัทของ
เยอรมนีหลุดออกจากแนวคิดสัญญา ญี่ปุ่นได้ถอดกฎหมายบริษัทออกจากประมวลกฎหมายพาณิชย์
ในช่ว งปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษัทปี ค.ศ. 2005 แต่ ฝ รั่ง เศสยังคงบัญญั ติกฎหมายบริษั ทไว้ ในปะมวล
กฎหมายพาณิชย์จนปัจจุบัน ทาให้กฎหมายบริษัทของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้แนวคิดสัญญา ฝรั่งเศสจึงต้อง
แก้ปัญหาด้วยวิธีบัญญัติเป็นอนุบัญญัติเป็นข้อยกเว้นมิให้กฎหมายบริษัทถูกจากัดโดยแนวคิดสัญญา
เมื่อประเทศเทศไทยร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติ กฎหมายบริษัทจากัด
รวมอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามแบบอย่างของประเทศฝรั่งเศส และญี่ปุ่น เอกเทศ
สัญญา จึงเป็นผลให้กฎหมายบริษัทจากัดตกอยู่ภายใต้แนวคิดสัญญา ดังที่ปรากฏแนวคิดอยู่ในมาตรา
1012 ว่าการจัดตั้งบริษัทเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อประกอบ
กิจ การร่ว มกัน เพื่อแบ่ งผลกาไรที่ได้จากกิจการนั้น ที่ส าคัญยิ่งผู้ ร่างกฎหมายได้บัญญัตินิยามห้ าง
หุ้นส่วนและบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน ผลจากการที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทเป็นสัญญาของบุคคลสองคน
ขึ้นไปทาให้การจัดตั้งบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลหลายคน ดังที่แสดงออกโดยมาตรา มาตรา 1097
ว่ า บุ ค คลตั้ ง แต่ ส ามคนขึ้ น ไปจะร่ ว มกั น ตั้ ง บริ ษั ท ด้ ว ยการเข้ า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ก็ ไ ด้
ผลกระทบของแนวคิดนี้ได้นาไปสู่การกาหนดรูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่จะวิเคราะห์ใน
หัวข้อต่อไป
แนวคิดทางกฎหมาย (Legal Concept) ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีความแตกต่างกัน
เพราะแนวคิดกฎหมายห้างหุ้นส่วนเป็นเรื่องเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ผู้เป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิบริหาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น รวมนั้ น ได้ ขณะที่ แ นวคิ ด กฎหมายบริ ษั ท พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ทรั ส ต์ (Trust)
ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการกองทรัพย์สินที่มีบุคคลเป็นเจ้าของหุ้นส่วนในกองทรัพย์สินนั้น391
แนวคิ ด ทางกฎหมายองค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ มี เ จ้ า ของหลายคนประกอบด้ ว ยสองแนวคิ ด
สมาคมบุคคล (Personal Associations) กับแนวคิดสมาคมการร่วมทุน (Capital Association)
ซึ่งปรากฏขึ้นตั้งแต่ยุคโรมันโบราณเป็นต้นมา แนวคิดสมาคมบุคคล ทาให้เกิดองค์กรธุรกิจในรูปแบบ
ห้างหุ้นส่วน ซึ่งเป็นแนวคิดวิสาหกิจรายบุคคลที่มาประกอบธุรกิจร่วมกัน ขณะที่แนวคิดสมาคมการ
ร่วมทุน ทาให้เกิดองค์กรธุรกิจในรูปแบบบริษัทร่วมหุ้นที่เกิดจากบุคคลจานวนมากมาลงทุนร่วมกัน
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ด้ว ยแนวคิ ด นี้ จึ งท าให้ อ งค์ ก รธุร กิ จ ประเภทห้ างหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท จึ ง ต้ อ งมี เจ้ า ของหลายคน 392
แต่เมื่อแนวคิดเรื่องบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวปรากฏขึ้นและแพร่หลายตั้งแต่ตอนกลางของปลายศตวรรษ
ที่ยสี่ ิบเป็นต้นมา ทาให้แนวคิดกฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
การบัญญัตินิยามห้างหุ้นส่วนและบริษัทรวมไว้ ไว้ในมาตรา 1012 เกิดจากผู้ร่างกฎหมาย
นาเอาแนวคิดสมาคมบุคคลกับแนวคิดสมาคมการร่วมทุนมาผสมผสานกัน จนไม่อาจแยกหลักการห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทออกจากกันได้ จากการศึกษาไม่พบว่าประเทศอุตสาหกรรมใช้วิธีบัญญัติ นิยามห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัท ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรา 1012 ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อโต้แย้งว่าแนวคิดที่ถือว่า
บริษัทจากัดเป็นสัญญาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1012 ไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของหลักการของ
กฎหมายบริษัทยุคใหม่อีกต่อไป และบทนิยามบริษัทในมาตรา 1012 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุ น แรงต่อการแก้ ไขปรั บ ปรุ ง กฎหมายบริษัทจ ากัดเพื่อรับ เอารู ปแบบบริษั ทใหม่ ๆ มาใช้ร่ ว มกั บ
กฎหมายบริษัทจากัด เช่น การนาเอารูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงว่าจะ
นามาบัญญัติรวมไว้ในบรรพ 3 ลักษณะ 22 ได้หรือไม่ จนนาไปสู่แนวคิดในการแยกกฎหมายบริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวออกจากบริษัทจากัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงใน
การบัญญัติรูปแบบกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศไทยจนปัจจุบัน การแยกกฎหมายบริษัท
ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วออกจากกฎหมายบริ ษั ท จ ากั ด ก็ ห าได้ แ ก้ ปั ญ หาในเชิ ง ระบบกฎหมายได้ ไ ม่
และจะก่อให้เกิดปัญหาในเชิงหลักการรูปแบบใหม่ขึ้นว่าบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวกับบริษัทจากัดมีสภาพ
ทางกฎหมายเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ และทาไมจึงต้องแยกกฎหมายออกจากกัน
6.2.2 ปัญหารูปแบบของบริษัทจากัด
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพ บว่ากฎหมายบริษัทมีห น้าที่ส องประการ คื อ หน้าที่ส ร้า ง
อานาจ (ความสามารถ) ให้แก่บริษัท และสร้างกฎเกณฑ์เ พื่อให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ประเทศให้เกิดการเคลื่อนไหว ภายใต้หลักการดังกล่าวจึงทาให้กฎหมายบริษัทเป็นผู้ให้กาเนิดรูปแบบ
แบบบริ ษัท ดังนั้ น การออกแบบรู ปแบบกฎหมายบริษัท เอกชนจากัดย่อมหมายถึงการออกแบบ
รูปแบบบริษัทเอกชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะบริษัท มิได้ออกแบบมาใช้
กับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทปิดโดยเฉพาะ แต่ออกแบบมาเพื่อรองรับ บริษัทที่มีโครงสร้างของทุน
ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ
ดังนั้น บริษัทจากัดจึงมีลักษณะโครงสร้างการจัดการและการเงินเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เมื่อนามาใช้กับ
บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นบริษั ทขนาดเล็กและขนาดกลาง จึงทาให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อตั้งและดาเนิน
กิจการบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายบริษัทจากัดของไทยยังมีปัญหาในเชิงระบบ เพราะได้ยึดติดอยู่กับ
แนวคิดเอกเทศสัญญาด้วยการออกแบบรูปแบบบริษัทให้มีผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นขั้นต่าสามคนขึ้นไป
เมื่อต้องการจะพัฒนาบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวขึ้นมาใช้จึงได้เกิดปัญหาว่าจะออกแบบรูปแบบกฎหมาย
อย่ า งไร คื อ จะบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ไ ด้ ห รื อ ไม่ หรื อ จะต้ อ งตราเป็ น
พระราชบัญญัติ
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เพื่อให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ผู้เขียนจึงจะวิเคราะห์
รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมว่ามีกี่รูปแบบ หลังจากนั้น
จะวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของไทยว่าควรเป็นอย่างไรเป็น
ลาดับ โดยแบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ออกเป็น 2 หัวข้อ คือ
6.2.2.1 วิเคราะห์รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในประเทศอุตสาหกรรม
จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบัน ประเทศอุตสาหกรรมมีกฎหมายบริษัท ใช้ปฏิบัติเป็น
สามรูปแบบ ดังนี้
1) รูปแบบพระราชบัญญัติหรือกฎหมายบริษัท ประเทศที่บัญญัติกฎหมาย
บริษัทในรูปแบบนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
กลุ่มแรก ประเทศในระบบซีวิลลอว์ ประกอบด้วย เยอรมนี ญี่ปุ่น และจีน
เยอรมนี ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า เยอรมนีตรากฎหมายบริษัทของ
เยอรมนีเรียกชื่อว่า Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung แปล
เป็นภาษาอังกฤษว่า Limited Liability Companies Act มีบริษัทเอกชนจากัดสองรูปแบบ คือ
GmbH และ UG รัฐบัญญัตินี้แบ่งออกเป็นห้าหมวด หมวด 1 การจัดตั้งบริษัท หมวด 2 นิติสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น หมวด 3 การกระทาและการจัดการ หมวด 4 การแก้ไขข้อบังคับ หมวด 5
การเลิกบริษัท หมวด 6 บทกาหนดโทษและค่าปรับทางปกครอง393
ญี่ปุ่น ระหว่างปี ค.ศ. 1896 ถึง ค.ศ. 2004 ญี่ปุ่นบัญญัติกฎหมายบริษัทไว้
ในประมวลกฎหมายพาณิชย์ ต่อมาได้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 (Companies Act
2005) เป็นกฎหมายฉบับที่ 86 ตราเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 แบ่งเนื้อหาออกเป็นภาคแต่ละ
ภาคแบ่งออกเป็นหมวด คือ ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 บริษัทร่วมทุน ภาค 3 บริษัทที่ไม่มีหุ้น
ภาค 4 หุ้นกู้ ภาค 5 การแปรสภาพ การรวม การแยกบริษัท การแลกหุ้น และการโอนหุ้น ภาค 6
บริษัทต่างประเทศ ภาค 7 บทเบ็ดเตล็ด ภาค 8 บทบัญญัติส่งท้าย394
จีน ในช่วงปลายของกลางศตวรรษที่ยี่สิบจีนนาระบบกฎหมายบริษัทมาใช้
ต่อ มาได้ ย กเลิ กโดยกฎหมายบริ ษั ท ค.ศ. 2005 กฎหมายบริษั ทของจีน เรีย กในภาษาอั งกฤษว่ า
Companies Law of the People’s Republic of China แบ่งออกเป็นภาคและหมวด คือ ภาค 1
บทบัญญัตทิ ั่วไป ภาค 2 การจัดตั้งและโครงสร้างการจัดการบริษัทจากัดความรับผิด ภาค 3 การจัดตั้ง
และโครงสร้างการจัดการบริษัทร่วมทุนจากัด ภาค 4 การออกและการโอนหุ้นของบริษัทร่วมทุนจากัด
ภาค 5 พันธบัตรบริษัท (หุ้นกู้บริษัท) ภาค 6 การเงินและบัญชีของบริษัท ภาค 7 การรวมและการ

393

Ute Reusch, Limited Liability Companies Act, Retrieved November 15,
2015 from http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gmbhg
394
World Intellectual Property, Japan Companies Act, Retrieved 15, 2015
from www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=338223

267
แยกบริษัท ภาค 8 การล้มละลาย การเลิก และการชาระบัญชีของบริษัท ภาค 9 สาขาของบริ ษัท
ต่างประเทศ ภาค 10 บทกาหนดโทษ395
กลุ่มที่สอง ประเทศในระบบคอมมอนลอว์ ประเทศอุตสาหกรรมในระบบ
คอมมอนลอว์ ที่ ใ ช้ ก ฎหมายบริ ษั ท ในรู ป พระราชบั ญ ญั ติ คื อ อั ง กฤษติ เ รี ย กชื่ อ กฎหมายว่ า
Companies Act แบ่งเนื้อหาออกเป็นภาค แต่ละภาคแบ่งออกเป็นหมวด ภาค 1 บททั่วไป ภาค 2
การจัดตั้งบริษัท ภาคด 3 ข้อบังคับของบริษัท ภาค 4 ความสามารถของบริษัทและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาค 5 ชื่อบริษัท ภาค 6 สานักงานจดทะเบียนของบริษัท ภาค 7 การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
ภาค 8 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภาค 9 การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ภาค 10 กรรมการของบริษัท ภาค 11
การฟ้องคดีของผู้ ถือหุ้ น ภาค 12 เลขานุการบริษัท ภาค 13 การประชุมและการลงมติ ภาค 14
การควบคุมการบริจาคทางการเมืองและค่าใช้จ่าย ภาค 15 บัญชีและรายงาน ภาค 16 การตรวจบัญชี
ภาค 17 ทุ น เรื อ นหุ้ น ของบริ ษั ท ภาค 18 การถื อ หุ้ น ของตนเองของบริ ษั ท จ ากั ด ภาค 19
หุ้นกู้ ภาค 20 บริษัทมหาชนจากัดและบริษัทเอกชนจากัด ภาค 21 ใบหุ้นและการโอนหุ้น ภาค 22
ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ในหุ้น ภาค 23 การจ่ายเงินปันผล ภาค 24 การยื่นงบดุลประจาปี ภาค 25
ตราสารของบริษัท ภาค 26 การควบบริษัท ภาค 27 การรวมและแยกบริษัทมหาชน ภาค 28 การเข้า
ถือครองบริษัท ภาค 29 การฉ้อโกงทางการค้า ภาค 30 การคุ้มครองการกระทาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้น ภาค 31 การเลิกบริษัท ภาค 32 การสบสวนบริษัท ภาค 33 บริษัทอังกฤษที่ไม่ได้จดทะเบียน
จัดตั้งตามกฎหมายของบริษั ท ภาค 34 บริษัทต่างประเทศ ภาค 35 นายทะเบียนบริษัท ภาค 36
บทก าหนดโทษ ภาค 37 บทบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติม ภาค 38 การตี ค วาม ภาค 39 การแก้ ไ ขเล็ ก น้ อ ย
ภาค 40 คุณสมบั ติของกรรมการ ภาค 41 ชื่อธุรกิจ ภาค 42 ผู้ ตรวจสอบตามกฎหมาย ภาค 43
บรรษัทภิบาล ภาค 44 บทเบ็ดเตล็ด หมวด 45 ไอร์แลนด์เหนื อ ภาค 46 บทบัญญัติเพิ่มเติมทั่วไป
ภาค 47 บทบัญญัติส่งท้าย
เมื่อเปรี ย บเทียบเนื้อหาของกฎหมายบริษัทของระบบซีวิล ลอว์และคอม
มอนลอว์แล้วจะเห็นได้ว่าระบบกฎหมายบริษัทในระบบซีวิลลอว์จะมีเนื้อหาที่สั้นกว่า ขณะที่ระบบ
ระบบคอมมอนอลว์อังกฤษมีเนื้อหาที่ยาวกว่า ทั้งนี้ เพราะการนิติวืธีของทั้งสองระบบแตกต่างกัน
กฎหมายบริ ษั ท ของอั ง กฤษมี เ นื้ อ หาที่ มี ร ายละเอี ย ดมากรวมทั้ ง สิ้ น
มาตรา 1300 อาจถือว่าเป็นกฎหมายบริษัทที่มีรายละเอียดมากที่สุดในบรรดากฎหมายของประเทศ
อุตสาหกรรม เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็อาจเป็นนิติวิธีของระบบคอมมอนลอว์ เพื่อป้องกันมิให้ศาลตีความ
กฎหมายกว้างเกินไป
2) รู ป แบบประมวลกฎหมายแพ่ ง หรื อ ประมวลกฎหมายพาณิ ช ย์
ประเทศฝรั่งเศสบัญญัติกฎหมายบริษัทรวมไว้ในประมวลกฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code)
โดยบั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ นหมวด 3 ประมวลกฎหมายพาณิ ช ย์ เ ป็ น กฎหมายหลั ก บริ ษั ท ของฝรั่ ง เศส
ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติหลักการสาคัญของบริษัทรวมถึงหลักเกณฑ์การจัดองค์กรและโครงสร้าง
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วิธีการจัดการ กฎหมายบริษัทยังอ้างอิงถึงกฎเกณฑ์อื่น ๆ ในประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code)
และในประมวลกฎหมายการเงินและการคลัง (Monetary and Financial Code) นอกจากนี้
กฎหมายบริษัท ค.ศ. 2002 ได้บัญญัติไว้ว่าบริษัทที่จัดตั้งในฝรั่งเศสต้องจดทะเบียนต่อสานักงานจด
ทะเบียนพาณิชย์และบริษัทในประมวลกฎหมายนี้มีฐานะเป็นบริษัททางพาณิชย์ แบ่งบริษัทออกเป็น
สามประเภท คือ SARL SA และ SAS396 แต่เดิมระบบกฎหมายบริษัทของฝรั่งเศสมีรูปแบบของ
บทบัญญัติที่มีเคร่งครัดหรือมีลักษณะเชิงบังคับ (Imperative) มากกว่าสกุลกฎหมายบริษัทแองโกลแซกซอน (Anglo-Saxon approach) ดังนั้น กฎหมายบริษัทฝรั่งเศสจึงมีบทบัญญัติที่ซับซ้อนและ
บั ญ ญั ติ ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จากกฎหมายหลั ก แทนที่ จ ะให้ ก ฎหมายมี ค วามยื ด หยุ่ น ภายใต้
ความสัมพันธ์ทางสัญญา (Contractual flexibility) อย่างปรัชญาของสกุลกฎหมายบริษัทแองโกลแซกซอน397
กล่ า วได้ ว่ า รู ป แบบกฎหมายบริ ษั ท ของฝรั่ ง เศสมี ค วามซั บ ซ้ อ นเพราะ
มิเพีย งแต่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายพาณิช ย์เท่านั้นยังได้บัญญัติรายละเอียดของบริษัทแต่ล ะ
รูป แบบไว้ในรูป ของกฤษฎีกาอีกด้ว ย เหตุผลที่มีการบัญญัติกฎหมายบริษัทไว้ในรูปกฤษฎีกาด้ว ย
ผู้เขียนเข้าใจว่าเพื่อความสะดวกในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพราะการแก้ไขปรับปรุงกฤษฎีกา
น่าจะสะดวกกว่าการแก้ประมวลกฎหมายซึ่งมีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ
3) รู ปแบบประมวลกฎหมายทั่ว ไปและกฎหมายบริษัท ระบบกฎหมาย
บริษัทอเมริกันได้พัฒนาขึ้นเมื่อสามร้อยปีที่ผ่านมาแม้จัดอยู่ในสกุลกฎหมายคอมมอนอลอว์ แต่สหรัฐก็
ได้พัฒนากฎหมายเป็นรูปแบบของตนเองแตกต่างไปจากคอมมอนลอว์อังกฤษ โดยที่สหรัฐจัดรูปแบบ
การปกครองเป็นระบบสหพันธรัฐ (Federal System) กฎหมายบริษัทในสหรัฐเป็นกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรระดับมลรัฐ (State Statute) จึงเป็นผลให้กฎหมายบริษัทสหรัฐ -เมริกันไม่มีอยู่ ในสหรัฐ
จึงอาจมีรูปแบบกฎหมายบริษัทมากกว่าหรือน้ อยกว่าห้าสิบรูปแบบตามจานวนรัฐ ผู้ประกอบธุรกิจมี
เสรีภาพที่จะจดทะเบียนที่รัฐใดก็ได้ กฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทก็คือกฎหมายของรัฐที่บริษัทตั้งอยู่
แต่บริษัทกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) จดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์398
ด้วยเหตุที่กฎหมายบริษัทมีหลายรูปแบบเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละละ
รัฐ บางรัฐบัญญัติในรูปของรัฐบัญญัติ (Act) ตัวอย่างเช่น รัฐเซาท์แคโรไลนาตรากฎหมาย South
Carolina Corporation Act รัฐมิชิแกนบัญญัติกฎหมาย Michigan Business Corporation Act
แต่บางรัฐก็บัญญัติกฎหมายบริษัทรวมไว้ในประมวลกฎหมายของรัฐ อาทิรัฐเดลาแวร์บัญญัติกฎหมาย
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บริษัทรวมอยู่ใน Delaware Code บัญญัติ Corporate Law ไว้ในหมวด 8 (Chapter 8) และบัญญัติ
Limited Liability Companies Act ไว้ในหมวด 18 (Chapter 18) อย่างไรก็ตามรัฐส่วนใหญ่บัญญัติ
กฎหมายบริษัทความรับผิดจากัด (LLC) ในรูปรัฐบัญญัติ (Act)
6.2.2.2 วิเคราะห์รูปแบบบริษัทเอกชนจากัด
รู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ที่ ป รากฏแพร่ ห ลายอยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี ส องรู ป แบบ
คือ 1) บริษัทเอกชนธุรกิจ (Business Private Limited Companies) 2) บริษัทผู้ประกอบการ
(Proprietorship companies)
1) บริษัทเอกชนจากัดธุรกิจ คือ บริษัทเอกชนที่ทาธุรกิจ เป็นองค์กรธุรกิจ
ลูกผสมระหว่างห้างหุ้นส่วนกับบริษัทหุ้นทาให้บริษัทมีลักษณะสามประการ คือ มีสภาพเป็นนิติบุคคล
แยกต่างหาก ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด และเป็นบริษัทปิด (Close company) ซึ่งมีกาเนิดใน
เยอรมนี (GmbH) อังกฤษ (PLLC) ฝรั่งเศส (SARL) และในสหรัฐอเมริกา (Close corporations)
เหตุผลที่ในสหรัฐเรียกว่าเป็นบริษัทปิด เพราะเพื่อต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างบริษัทเปิด
(Open Corporations) ซึ่งมีสภาพเป็นบริษัทมหาชน ขณะที่บริษัทปิดสามารถจากัดการโอนหุ้น เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกโจมตีเข้ามาถือหุ้นได้ง่าย ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทเอกชนประเภท
นี้จะมีสถานะเป็นหน่วยทางภาษีเงินได้นิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2) บริษัทผู้ประกอบการ คือ บริษัทที่ประกอบวิสาหกิจโดยบุคคลธรรมดา
คนเดียวแต่บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคล จากการศึกษาพบว่ามีปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายบริษัทสหรัฐ
ฝรั่งเศสและเยอรมัน ดังนี้
สหรัฐมีบริษัทผู้ประกอบการ ในรูป S Corporations และในบางรัฐเรียกว่า
Professional Corporations ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติอเมริกันหรือมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ แต่หากเป็นบริษัทผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ถือหุ้นก็ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพในรัฐที่จัดตั้งบริษัท บริษัทผู้ประกอบการในระบบสหรัฐแต่เดิมมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคนขึ้นไป
แต่ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นคนเดียวก็ได้
ฝรั่งเศสมีบริษัทผู้ประกอบการสองรูปแบบ คือ บริษัทเอกชนจากัดผู้ถือหุ้น
คนเดียวที่มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้น เรียกชื่อย่อว่า EURL รูปแบบหนึ่ง และบริษัทมหาชนแบบง่าย
จากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดา เรียกชื่อ ย่อว่า SASU อีกรูปแบบหนึ่ง สามารถจัดตั้งโดย
ทุนจดทะเบียนหนึ่งยูโร แต่ผู้ถือหุ้น ที่จัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเพียงหนึ่งยูโรจะมีความรับผิดไม่
เกินมูลค่าหุ้นต้องมีทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นหลัก ประกัน บริษัทผู้ประกอบการจะเลือกเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหรือจะเลือกเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ได้ การที่ฝรั่งเศสบัญญัติกฎหมายไว้ดังกล่าวน่า
จะขัดกับ The 12th Directive และทาให้ผู้ประกอบวิสาหกิจรายบุคคลในฝรั่งเศสเสียเปรียบผู้ประ
กอบวิสาหกิจในอังกฤษและเยอรมนี ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเดียวกับฝรั่งเศส
เยอรมนีมีบริษัทเอกชนจากัดผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบุคคล
ธรรมดาเรียกชื่อย่อในภาษีเยอรมัน ว่า UG บริษัทผู้ประกอบการของเยอรมนีมักเป็นบริษัทที่เริ่มต้น
ธุรกิจ (Startup) จดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่งยูโรได้ แต่ต้องสะสมทุนจดทะเบียนให้ถึง 25,000
ยูโร และสามารถยกระดับเป็น GmbH ได้ ในเยอรมนีเรียก UG มีชื่อเรียกขานทั่วไปว่า Mini-GmbH
(บริษัทเอกชนจากัดขนาดจิ๋ว)
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กล่าวได้ว่าบริษัทผู้ประกอบการเป็นองค์กรลูกผสมระหว่างกิจการที่มีบุคคล
ธรรมดาเป็นเจ้าของผสมกับลักษณะของบริษัทเอกชนจากัด ฉะนั้น จึงทาให้เป็นองค์กรธุรกิจที่มีสภาพ
เป็นนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด
ประเทศไทยก็มีแนวคิดที่จะนาเอารูปแบบบริษัทผู้ประกอบการมาใช้เช่นกัน
ดังจะเห็นได้จากที่มีการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว (ต่อมาได้แก้ไข
ชื่อเป็นพระราชบัญญัติบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ....) มาตรา 11 (2) กาหนดว่าผู้ถือหุ้นต้องเป็นบุคคล
ธรรมดาและมีสัญชาติไทย
นอจากนี้ยังมีบริษัทรูปแบบที่สามได้แก่ LLC ที่มีถิ่นกาเนิดในสหรัฐ ซึ่งเป็น
องค์กรธุรกิจลูกผสมระหว่างห้างหุ้นส่วนจากัดกับบริษัทเอกชนจากัด แต่บริษัทรูปแบบนี้ไม่น่าจะถือว่า
เป็นบริษัทผู้ประกอบการเช่นกันหากผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดา
การเกิ ด บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด หลายรู ป แบบขึ้ น ท าให้ เ ห็ น ได้ ว่ า กฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดมีความเป็นพหุ รูป (Plural Forms) ขณะที่บริษัทมหาชนและห้างหุ้นส่วนไม่มี
รูปแบบที่หลากหลาย
6.2.2.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายบริษัทสองรูปแบบ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 ลั ก ษณะ 22 บริ ษั ท จ ากั ด รู ป แบบหนึ่ ง และพระราชบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535
(ใช้บังคับแทนพระราชบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2521) อีกรูปแบบหนึ่ง การบัญญัติกฎหมายบริษัท
มหาชนจากัดในรูปของพระราชบัญญัติมีนัยสาคัญในเชิงหลักการทางกฎหมายสองประการ คือ
ประการแรกทาให้ไทยมีกฎหมายบริษัทสองฉบับ มีลักษณะเป็นกฎหมายบริษัทคู่
(Dual Company Law System) เช่นเดียวกับเยอรมนีที่แยกกฎหมายบริษัทเป็นกฎหมายมหาชน
ฉบับหนึ่งและกฎหมายบริษัทเอกชนอีกฉบับหนึ่ง
ประการที่สองแสดงให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับนิติวิธีว่ากฎหมายบริษัทไม่จาต้องยึดโยง
อยู่กับเอกเทศสั ญญา อาจด้ว ยเหตุดังกล่าวผู้ ร่างพระราชบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 จึงมิได้
บัญญัตินิยามว่า “บริษัท” หมายถึง สัญญาจัดตั้งบริษัทระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากัน
เพื่อกระทากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทานั้นดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ มาตรา 1012 แต่ พระราชบริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 4 บั ญญัติว่า “บริ ษัท ” หมายความว่าบริษัทมหาชนจากัดซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
กล่าวได้ว่าพระราชบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนแปลงหลักการของกฎหมายบริษัทอย่าง
ใหญ่หลวงที่เคยยึดถือมาในประเทศไทยเป็นเวลาอันยาวนานว่าบริษัทคื อสัญญา การเปลี่ยนแปลงใน
ครั้ ง นี้ ท าให้ ห ลั ก การของกฎหมายบริ ษั ท มหาชนของไทยบรรจบ (Convergence) กั บ หลั ก การ
กฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนากฎหมายบริษัทได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
การบัญญัติกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทา
ให้การพัฒนากฎหมายบริษัทจากัดเพื่อรับเอารูปแบบบริษัทเอกชนที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้ปฏิบัติมี
ความเป็นไปได้ยาก เพราะจะขัดกับหลักเอกเทศสัญญาตามที่ มาตรา 1012 บัญญัติรับรองหลักนี้ไว้ว่า
การจัดตั้งบริษัทเป็นเรื่องสัญญาที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ยิ่งไปกว่านั้นการตั้งบริษัท
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เพื่อสังคม (Social Enterprise Companies) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ ไม่ได้แสวงหากาไร
(Non-Profit Company) ก็ไม่อาจทาได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวกาหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่าบริษัทจากัดต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรมาแบ่งแก่ผู้ถือหุ้น การขจัดปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
มีได้สองแนวทาง คือ แก้ไขปรับปรุงนิยามบริษัทในมาตรา 1012 และวิธีการจัดตั้งบริษัทตามมาตรา
1097 แต่การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน เพราะเมื่อบัญญัติให้บริษัทรวมอยู่ในบรรพ 3
ว่าด้วยเอกเทศสัญญา หากจะแก้กฎหมายว่าการตั้งบริษัทมิใช่เป็นสัญญาก็อาจทาให้กฎหมายบริษัทไม่
เข้ากับบทบัญญัติเรื่องเอกเทศสั ญญา ฉะนั้น หากต้องการรวมกฎหมายบริษัทจากัดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ต้องแยกออกมาเป็นอีกบรรพหนึ่งต่างหาก แต่หากจะให้แก้ไขปัญหาเรื่อง
หลั กเอกเทศสัญญาได้อย่ างสิ้ น เชิงก็ต้องถอน (Remove) กฎหมายบริษัทจากัดออกจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วบัญญัติไว้ในรูปพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจากัด ตามที่เยอรมนีใช้มา
ตั่งแต่ ค.ศ. 1892 และญี่ปุ่นเคยใช้มาระหว่าง ค.ศ. 1938 ถึง ค.ศ.2004 ประเทศไทยก็มีประสบการณ์
ในการตราพระราชบั ญญัติบ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ.2521) ฉะนั้น ข้อถกเถียงที่ว่าบริษัทจากัดต้องเป็นเอกเทศสัญญาเท่านั้น จึงถูกหักล้าง
ด้ว ยการที่ป ระเทศไทยบั ญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนแยกออกจากเอกเทศสัญญา อย่างไรก็ ตาม
หากไม่ประสงค์ที่จะแยกกฎหมายบริษัทจากัดออกมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็อาจใช้
วิธีบัญญัติเป็นกฎหมายจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด โดยวิธีแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
นิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. ... ให้เป็นพระราชบัญญัติจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัด พ.ศ. ... ตามแนวทาง
ปฏิบัติของฝรั่งเศสที่บัญญัติกฎหมายการจัดทะเบียนพาณิชย์ไว้ในประมวลกฎหมายพาณิชย์
โดยที่มาตรา 1012 บัญญัตินิยามบริษัทรวมไว้กับนิยามห้างหุ้นส่วน ผู้ร่างกฎหมาย
อาจต้องการความสะดวก อย่างไรก็ตามก็ไม่ตรงหลักวิชาการและทางปฏิบัติทางสากล เพราะหลักการ
ของกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทแตกต่างกันสิ้นเชิง เมื่อนานิยามมารวมกันย่อมทาให้เกิดความ
สับ สนและไม่ส อดคล้ องกับหลั กทางวิชาการ กล่ าวคือ กฎหมายห้ างหุ้ นส่ ว นอยู่บนหลั กกฎหมาย
เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม (Co-ownership) ขณะที่กฎหมายบริษัทพัฒนามาจากกฎหมายทรัสต์ (Trust)
ซึ่งเป็นเรื่องการจัดการกองทรัพย์สินที่มีบุคคลเป็นเจ้าของหุ้น แล้วโอนกรรมสิทธิ์และการครอบครอง
กองทรัพย์สินให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าทรัสตี (Trustee) บริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของ
หุ้น (Beneficiary) การแก้ไขปรับปรุงนิยามห้างหุ้นส่วนและบริษัทอาจบัญญัตินิยามห้างหุ้นส่วนไว้ใน
วรรคหนึ่ง และนิยามของบริษัทไว้ในวรรคสอง หรือแยกนิยามของบริษัท บัญญัติเป็นมาตรา 1012/1
ว่า “บริษัทจากัด หมายถึงบริษัทที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายนี้ ” และแก้ไขมาตรา 1097 เป็น
ว่า “บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะตั้งบริษัทด้วยการทาเป็นหนังสือบริคณห์สนธิก็
ได้”และเมื่อแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวแล้วอาจต้องเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวไว้ใน
บรรพ 3 ลั กษณะที่ 22 แยกต่า งหากจากหลั ก เกณฑ์ของบริษัท ที่มีผู้ ถือ หุ้ นหลายคน ซึ่ง เยอรมนี
อังกฤษ และจีนได้ถอื ปฏิบัติในแนวทางนี้ แต่การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ก็อาจไปกระทบกับหลักเอกเทศ
สัญญาดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น
แม้ฝรั่งเศสบัญญัติกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (SARL) รวมไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและอยู่บนหลักสัญญาเช่นเดียวกับกฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทยในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ แต่ฝรั่งเศสมีปัญหาน้อยกว่าไทย เพราะฝรั่งเศสบัญญัติกฎหมายจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ใน
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ประมวลกฎหมายพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อฝรั่งเศสปรับปรุงกฎหมายบริษัทจากัด ในประมวลกฎหมายแพ่ง
อนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทเอกชนจากัดก็มีการเขียนเป็นข้อยกเว้นไว้ว่าให้บุคคลคนเดียวมีสิทธิ
จัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดได้ตามที่กฎหมายกาหนด และได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายพาณิชย์ว่า
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนจดทะเบียนตั้งบริษัทได้และให้มีความรับผิดจากัด399
โดยที่การบัญญัติกฎหมายบริษัทจากัดรวมไว้กับเอกเทศสัญญาทาให้เกิดปัญหาและ
อุป สรรคในการพัฒ นากฎหมายบริ ษัทในอนาคต ฉะนั้น การถอนกฎหมายบริษัท จากั ดออกจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วบัญญัติไว้ในรูปพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจากัด พ.ศ. ...
วิ ธี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายอาจเดิ น ตามโครงสร้ า งของพระราชบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535
แต่เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ว่าด้วยบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นหมวดหนึ่ง จึงน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในเชิง
หลักการของกฎหมายได้ผลดีกว่าวิธีอื่น ๆ
6.2.3 ปัญหาโครงสร้างกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
ความเป็ น นิ ติ บุ ค คลของบริ ษั ท มี โ ครงสร้ า งสามส่ ว นประกอบเข้ า ด้ ว ยกั น เป็ น องคาพยพ
(Organization) ประกอบด้วยโครงสร้างผู้ถือหุ้น ส่วนโครงสร้างวิธีการจัดการ และส่วนโครงสร้าง
การเงิน ดังนั้น จึงจะวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยตามลาดับดังนี้
6.2.3.1 ปัญหาโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ปัญหาโครงสร้างผู้ถือหุ้น จะวิเคราะห์ว่าจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่าที่กฎหมายกาหนดไว้
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรมที่เลือกมาศึกษา
กาหนดจานวนผู้ถือหุ้นขั้นต่าไว้อย่างไร โดยแยกพิจารณาดังนี้
1) ปั ญหาจานวนผู้ ถือ หุ้ น ขั้ นต่ า การศึ ก ษาในบทที่ 2 พบหลั กการของ
กฎหมายบริษัทว่าผู้ถือหุ้นเป็นองคาพยพของบริษัท เพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนในบริษัท บริษัทจึงต้อง
มีผู้ถือหุ้น การศึกษาในบทที่ 5 ไม่พบว่ากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยบัญญัติโดยชัด
แจ้งว่าบริ ษัทจากัดต้องมี จ านวนผู้ถือหุ้ นขั้นต่าจานวนเท่าใด แต่พบว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1097 (แก้ไขเพิ่มเติมและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2551) บัญญัติว่า
การจัดตั้งบริษัทต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่สามคนขึ้นไปทาหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเริ่มก่อการจัดตั้ ง
บริษัท ผู้เริ่มก่อการเป็นผู้ริเริ่มตั้งบริษัท และมาตรา 1100 กาหนดให้ผู้เริ่มก่อการต้องเข้าชื่อซื้อหุ้น
อย่างน้อยหนึ่งหุ้น ฉะนั้น หากการจัดตั้งบริษัทไม่มีการขายหุ้นให้บุคคลภายนอกมีเฉพาะแต่ผู้เริ่มก่อ
การเป็นผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น บริษัทจากัดก็ต้องมีผู้ถือหุ้นขั้นต่าสามคนขึ้นไปเท่ากับจานวนผู้เริ่มก่อการ
มีปั ญหาว่าโครงสร้างผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจากัดตามาตรา 1097 ประกอบ
มาตรา 1100 สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างของบริษัทจากัดที่ปรากฏในทางความเป็นจริง หรือไม่
จากการศึกษาข้อมูลบริษัทจากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างปี
2512 ถึง ปี 2521 และระหว่างปี 2522 ถึงปี 2558 จานวน 400 บริษัท จากจานวนบริษัทจากัดที่
คงอยู่ทั่วประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 จานวน 437,564 ราย ผลการศึกษาพบว่าบริษัทจากัด
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 คิดเป็น จานวน 320 ราย พบว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอานาจครอบงาการบริหาร
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การจัดการจานวนหนึ่งหรือสองคน ข้อมูลจากตารางที่ 5.4 ถึง 5.10 ระบุว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจากัดในทางความเป็นจริงมีจานวนผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเพียงเล็กน้อย นอกนั้นเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแต่
ในนาม (Nominee Shareholder) หรือผู้ถือหุ้นในทางเอกสาร (Paper Shareholder) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นผู้ถือหุ้นเทียม (Dummy Shareholder) ไม่มีนัยสาคัญต่อการเป็นผู้ลงทุน ในบริษัทและการ
ครอบงาการจัดการ ตามทฤษฎีผู้ลงทุนไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นเทียมเป็นผู้ลงทุนในบริษัท ผู้ถือหุ้นเทียมจึงไม่มี
บทบาทใด ๆ ในทางความเป็นจริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ฉะนั้น ที่กฎหมายบัญญัติว่าการจัดตั้ง
บริษัทต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยสามคนขึ้นไปจึงไม่สามารถสะท้อนโครงสร้างของบริษัทในทางความ
เป็ น จริ ง อี กทั้ งกลายเป็ น อุป สรรคส าคัญ ในการจัด ตั้ง บริ ษัท เพราะทาให้ เกิ ดความไม่ส ะดวกแก่
ผู้ประกอบการ อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่จูงใจให้มีผู้ประกอบการรายบุคคล ซึ่งเป็น SMEs จานวน
2.6 ล้านรายไม่ตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งหากมีการแก้ไขโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้ นให้เกิดความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทก็จะทาให้กฎหมายดึงดูดผู้ ประกอบการรายบุคคล
จานวนดังกล่าวเข้ามาสู่ระบบบริษัท ย่อมจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้ ถื อ หุ้ น ในนามหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น เที ย มแตกต่ า งจาก ผู้ ถื อ หุ้ น ลมหรื อ ไม่
คาว่ า “หุ้ น ลม” พจนานุ ก รมราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า “หุ้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทุ น เอง”400
ซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Free Shares” ในการตั้งบริษัทโดยให้หุ้นลมเคยมีปรากฏอยู่ในสังคมไทย
เช่น การก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (The Siam Cement Company) ในช่วงปี 2456 ปรากฏหลัก
ฐานว่ามีการให้หุ้นลมแก่ผู้เริ่มก่อการ (Promoter) บางคน401 ดังนั้น คาว่า “หุ้นลม” พอที่จะแปล
ความหมายได้ว่าหุ้นที่ตกลงให้เปล่าเพื่อตอบแทนแก่บุคคลที่มีส่วนช่วยบริษัท ในเรื่องต่าง ๆ เสมือนดัง
เป็นผู้ลงหุ้นด้วยแรงงาน เช่น ช่วยตั้งบริษัท เป็น ต้น กล่าวได้ว่า “ผู้ถือหุ้นลม” เป็นผู้ที่มีเจตนาเป็น
ผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้ลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินของตนเองผู้ถือหุ้นลมอาจถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงหุ้นด้วย
แรงงาน เพราะการเข้าเป็น ผู้ถือหุ้นลมบุคคล ผู้นั้นจะเข้าไปมีบทบาทในบริษัท เช่น ผู้ประสานงาน
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร เป็นต้น ผู้ถือหุ้นลมอาจเข้าประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นเทียมไม่มีบทบาทใด ๆ
ในบริษัทในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นเป็นแต่เพียงยอมให้ยืมชื่อมาเป็นผู้ถือหุ้นเท่านั้น ผู้ถือหุ้นเทียมมักถือหุ้น
เพียงเล็ กน้อย อย่างไรก็ตาม หากบุคคลนั้ นถือหุ้ นแทนผู้ ถือหุ้ นที่แท้จริง ก็จะมีส ภาพเป็นผู้ ถือหุ้ น
ตัวแทน (Nominee Shareholder)
จากการศึกษาแนวทางการปฏิรูป กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศ
อุตสาหกรรมในตะวันตกว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอนุญาตให้
บุ ค คลคนเดี ย วทั้ ง ที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลมี สิ ท ธิ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ได้
การเปลี่ ย นแปลงในครั้ ง นี้ ท าให้ ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เป็ น เพี ย งเทคนิ ค ทางกฎหมาย
(Legal Technique) เท่านั้น จากการศึกษารายงานของ Company Law Steering Committee
อังกฤษในปี ค.ศ. 1999 ได้แสดงเหตุผลไว้ว่าบริษัทจะมีจานวนผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่ควร
ปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัทเมื่อเริ่มดาเนินการแล้ว แต่เหตุผลในเชิงนโยบายแห่งรัฐ
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การที่กฎหมายบริษัทอนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทเอกชนจากัด เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งบริษัท
ได้ส ะดวก ไม่ต้องยื มชื่อบุคคลอื่นมาเป็นผู้ ถือหุ้น ทาให้ส ามารถแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นเทียม ซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ในประเทศไทยมีความเคลื่ อนไหวทางความคิด ที่เสนอให้ มีการปรับปรุ ง
กฎหมายบริษัทจากัดให้สามารถนาเอาบริษั ทผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้ โดยชี้ให้เห็นถึงข้อดีของบริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวว่า “การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียวมีวัตถุประสงค์แยกสัดส่วนแห่งทรัพย์สินของบุคคลให้
ชัดเจนว่าจะให้ส่วนใดรับผิดในทางการค้า ส่วนที่เหลือไม่ต้องรับผิดทางการค้า ความสามารถสงวน
ทรัพย์สินไว้เพื่อยังชีพเช่นนี้จะทาให้คนกล้าทาการค้ามากขึ้น โดยไม่ต้องไปเข้าหุ้นส่วนหรือซื้อหุ้นใน
บริ ษั ท ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ความสามารถคนอื่ น การมี ก ารค้ า มากขึ้ น ท าให้ เ ป็ น ผลดี แ ก่ เ ศรษฐกิ จ ”402
และมีรายงานการวิจัยในประเทศไทยศึกษาพบว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวจะสามารถส่งเสริม ให้
ผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตั้งบริษัทเพื่อดาเนินธุรกิจ403
ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็ นว่าการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้ นตามกฎหมายให้
สามารถสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการ จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งทึ่จะดึงดูดให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นพาหนะดาเนินธุรกิจ
2) ปัญหาการตีความถ้อยคาในตัวบทว่านิติบุคคลเป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัท
จากัดได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพราะมาตรา 1097 บัญญัติว่า “บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไป” ได้ก่อปัญหา
ในการตีความถ้อยคาดังกล่าวว่า “บุคคลใด ๆ” หมายความรวมถึงนิติบุคคลด้วยหรือไม่ เพราะถ้อยคา
ในตัวบทในส่วนนี้ไม่แตกต่างจากกฎหมายก่อนการแก้ไขในปี 2551 ในปี 2521 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทโดยมีบริษัทจากัดเป็นผู้เริ่มก่อการได้เกิดปัญหาการตีความตัวบทว่านิติบุคคลสามารถเป็น
ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้ห รือไม่ กรมทะเบียนการค้าในขณะนั้นได้หารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือว่านิติบุคคลไม่สามารถลงลายมือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ
ได้404 ต่อมากรมธุรกิจการค้า (ชื่อเดิมกรมทะเบียนการค้า) ได้ออกระเบียบการจดทะเบียนบริษัทห้าม
ไม่ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทจากัดถ้ามีนิติบุคคลเป็นผู้เริ่มก่อการ การตีความกฎหมายใน
ลักษณะนี้ขัดกับหลักการของกฎหมายบริษัทยุคใหม่ที่ถือว่าบริษัทเป็นบุคคลมีสิทธิและหน้าที่เป็นของ
ตนเอง และขัดกับทางปฏิบัติของนานาประเทศที่ได้ละทิ้งแนวทางการตีความกฎหมายในทางจากัด
สิทธิของบริษัทแล้ว การตีความกฎหมายในแนวทางที่ห้ามมิให้บริษัทเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทย่อม
ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่รัฐและภาคธุรกิจ แต่กลับทาให้ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดตั้งบริษัท อีกทั้ง
เป็นการตีความกฎหมายไปในทางที่จะส่งเสริมให้บริษัทต้องให้บุคคลอื่นเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท
แทน จึ ง เท่ า กั บ ว่ า เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบิ ด เบื อ นกฎหมาย ท าให้ ก ฎหมายมี ค วามล้ า สมั ย ไม่
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในทางสากล
402

พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 43.
Kerdkan Sukasem, A Single Member Corporation (Master’s Independent
Study, Assumption University, 2008), pp. 30-50.
404
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หนังสือเสร็จเลขที่ 0385/2521 เรื่อง หารือปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด.
403
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แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการตี ค วามตั ว บทดั ง กล่ า วอาจท าได้ ส องทาง
คือ โดยผ่านช่องทางตุลาการ หรือโดยผ่านช่องทางนิติบัญญัติ กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาผ่านช่องทาง
ตุลาการ เกิดจากการใช้กฎหมายโดยวิธีให้ศาลตีความตัวบท โดยใช้การตีความตามทฤษฎีความเป็น
นิติบุคคลของบริษัท ซึ่งมีความคิดว่าบริษัทเป็นบุคคลมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
เว้นแต่กิจการนั้นโดยสภาพนิติบุคคลย่อมทาไม่ได้ ซึ่งหลักนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 67 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตีความในกรณีนี้ศาลสามารถนามาตรา 67 มาใช้ตีความว่าบริษัทมีสิทธิ
ตั้งบริษัทได้ เพราะบริษัทเป็นนิติบุคคลทางธุรกิจจึงย่อมมีสิทธิที่จะตั้งบริษัทบริษัทเพื่อประกอบกิจการ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาผ่านช่องทางตุลาการมัก มีความไม่แน่นอน
เพราะศาลอาจไม่ ตี ค วามตามแนวทางดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ หรื อ หากตี ค วามตามแนวทางดั ง กล่ า วแนว
คาพิพากษาก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะการตีความของศาลเป็นเรื่องแนวคิดและทัศนะส่วนบุคคล อีก
ทั้งคาพิพากษาของศาลไทยไม่ใช่กฎหมายอย่างศาลในประเทศคอมมอนลอว์ ดังนั้นการมีการแก้ไข
ปัญหาผ่านช่องทางนิติบัญญัติด้วยการแก้ไขปรับปรุงข้อความในตัวบทเป็นว่า “บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลขึ้นไปจะเริ่มก่อการตั้งบริษัทก็ได้ โดยเข้าชื่อกันทาหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทาการอย่าง
อื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ” ก็จะทาให้ปัญหาการตีความว่านิติบุคคลจัดตั้งบริษัทได้
หรือไม่หมดสิ้นไป
6.2.3.2 ปัญหาโครงสร้างวิธีการจัดการบริษัท
จากการศึกษาพบว่าแนวคิดของกฎหมายบริษัททั้งสกุลกฎหมายภาคพื้นยุโรปและ
คอมมอนลอว์บบอยู่บนหลักการศูนย์กาลางการจัดการ (Centralized management) แต่มีที่มา
แตกต่างกัน กล่าวคือ สกุลกฎหมายภาคพื้นยุโรปได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากหลักการจัดการบริษัท
โดยทาส (Slaves run company) ของโรมัน405 สกุลกฎหมายบริษัทคอมมอนลอว์ได้รับอิทธิพลมา
จากหลักการการจัดการทรัสต์ (Management of Trust)406 ซึ่งทั้งสองหลักการอยู่บนพื้น ฐานการ
จัดการกองทรัพย์สินของผู้เป็นผู้ถือหุ้นในกองทรัพย์สิน (Equity Shareholder) โดยตัวแทนภายใต้
ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) และทฤษการจัดองค์กร (Theory of Organizations) ด้วยแนวคิด
ดังกล่าวทาให้มีการแบ่ง โครงสร้างวิธีการการจัดการบริษัทออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนควบคุมจัดการ
(Management Control Structure) และส่วนกากับการจัดการ (Supervisory part) ทาให้เกิดการ
แยกความเป็นเจ้าของออกจากการการจัดการ (Separation of Ownership and Control) เป็นผล
ทาให้เกิดบุคคลสองกลุ่ม คือ ผู้มีอานาจจัดการ และผู้มีอานาจกากับการจัดการ
ในหัวข้อย่อยนี้จะศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างวิธีจัดการบริษัทจากัดในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ปัญหาตราสารการจัดโครงสร้างบริษัทเอกชนจากัด จากการศึกษาพบว่า
แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับตราสารการจัดโครงสร้างภายในของบริษัท (Organizational Instrument)
ในระบบกฎหมายบริษัทเยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐ ญี่ปุ่น และจีนแตกต่างจากอังกฤษ เพราะแนวคิดใน
405

Babara Abatino et al, Depersonalization of Business in Ancient Roman
(Amsterdam: Amsterdam Center for Law and Economics, 2009), pp. 7-11.
406
Laurence Cecil Bartlett Gower, Op. cit., p. 535.
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การจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ในระบบกฎหมายบริ ษั ท อั ง กฤษมี ต ราสารสองฉบั บ
คื อ หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท รวมกั น เป็ น ตราสารการจั ด โครงสร้ า งบริ ษั ท
(Constitution) แต่ ห นั ง สื อบริ คณห์ ส นธิ จะมี ส ถานะทางกฎหมายที่ อยู่ เ หนื อ ข้อ บั งคั บ ของบริ ษั ท
ฉะนั้น หากข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิขัดแย้งกับข้อบังคับ ต้องใช้ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ
บังคับ จึงเรียกว่าเป็นระบบ ตราสารคู่ (Dual Instrument) แต่ในระบบกฎหมายบริษัทเอกชนของ
ประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ ถือเอาข้อบังคับของบริษัทเป็นเครื่องมือจัดโครงสร้างของบริษัท ด้วยเหตุนี้
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรมหลักจึงกาหนดว่าการจดทะเบียนบริษัทต้องมี
ข้อบังคับ ในระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษแต่เดิมไม่ได้บังคับ หากบริษัทไม่มีข้อบังคับก็ต้องใช้
ข้อบังคับมาตรฐานที่หอทะเบียน (Company House) จัดทาขึ้น
ในทางกฎหมายข้ อ บั ง คั บ มี ส ถานะเป็ น สั ญ ญาผู้ ถื อ หุ้ น (Shareholder
Agreement) และเป็ น ธรรมนู ญ จั ด โครงสร้ า งการจั ด การภายในของบริ ษั ท (Constitution)
ที่บรรจุข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง และระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการ ซึ่งมีสภาพเป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้น (แนวคิดของระบบกฎหมายบริษัทแองโกล-อเมริกัน) เช่น วิธีการประชุมผู้ถือหุ้ น เป็นต้น
นอกจากนี้ข้อบังคับยังได้กาหนดหน้าที่และความผูกพันของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัทด้วยว่าผู้ถือหุ้นจะต้อง
ชาระค่าหุ้น ให้ ครบมูล ค่าที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ แต่ในระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษแต่เดิมมี
แนวคิดที่แตกต่างจากระบบกฎหมายบริษัทระบบอื่น ๆ เพราะระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษได้
ก าหนดว่ า การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท จะต้ อ งเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยผู้ เ ริ่ ม ก่ อ การต้ อ งจั ด ท าหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
(Memorandum of Association) ที่ต้องมีรายการวัตถุประสงค์และทุนจดทะเบียน ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
ผลให้หนังสือบริคณห์สนธิมีสภาพเป็นตราสารการจัดโครงสร้างของบริษัทร่วมกับข้อบังคับ ในปัจจุบัน
อังกฤษได้ละทิ้งแนวคิดให้หนังสือบริคณห์สนธิเป็นตราสารการจัดโครงสร้างการจัดการบริษัท จะเห็น
ได้จากที่ได้มีการตัดรายการวัตถุประสงค์และทุนจดทะเบียนออกจากหนังสือบริคณห์สนธิ โดยภาค 3
ของ Companies Act 2006 ว่าด้วย Company’s Constitution ได้มีการระบุแต่เพียง Article of
association มิได้กล่าวถึง Memorandum of Association แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้จึงทาให้หนังสือ
บริคณห์สนธิเป็นเพียงประวัติย่อมของบริษัท มิใช่ตราสารการจัดตั้งบริษัทอีกต่อไป407
จากการศึ กษาพบว่า ในระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
ข้อบังคับได้ถูกออกแบบให้เป็นไปตามขนาดของบริษัท กล่าวคือ หากเป็นบริษัทขนาดใหญ่โครงสร้าง
วิธีการจัดการจะประกอบด้วยกรรมการสองชั้น (Two-Tier Board System) คือ กรรมการกากับ
(Supervisory Board) และกรรมการบริหาร (Executive Board) ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ของฝรั่งเศสเป็นไปตามรูปแบบของบริษัท กล่าวคือ วิธีการการจัดการ SARL ใช้ระบบผู้จัดการคล้าย
กับหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วน แต่ SAS ซึ่งเป็นบริษัทลูกผสมระหว่าง SA กับ SARL ใช้ระบบการ
จัดการในรูปแบบกรรมการเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนจากัดในระบบของเยอรมนีอังกฤษ และสหรัฐ
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LexisNexis, A company’s constitution, Rretrieved January 15, 2016 from
https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/corporate/document/391388/55KY-3J51-F187N14V-00000-00/A_company_s_constitution
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ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของอังกฤษ สหรัฐ ใช้ระบบกรรมการชั้น
เดียว (One-Tier Board) อย่างไรก็ตามระบบอังกฤษและอเมริกันกาหนดวิธีการจัดการที่ยืดหยุ่นกว่า
ระบบเยอรมนี โดยอนุญาตให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถตกลงกันกาหนดวิธีการจัดการให้แตกต่างไปจากที่
กฎหมายก าหนดได้ เช่ น ไม่ ต้ องมี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น กฎหมายบริ ษั ท ของบางรั ฐ ในสหรั ฐ เช่ น
กฎหมายบริษัทของรัฐมิชิแกน รัฐเดลาแวร์ อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันงดเว้นการจัดการโดยกรรมการ
เป็นต้น
ในระบบกฎหมายบริษัทจากัดของไทยมีตราสารการจัดโครงสร้างของบริษัท
สองฉบับ คือ หนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องมีรายการวัตถุประสงค์และทุนจดทะเบียน การจัดตั้งบริษัท
ต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิ และต้องถือว่าหนังสือบริคณห์สนธิเป็นตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของบริษัทที่
กาหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ (Scope of Objectives) และทุนจดทะเบียน (Registered Capital)
ตามมาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กฎหมายบริษัทจากัดไม่ได้บังคับว่าการจด
ทะเบียนบริษัทต้องมีข้อบังคับ แต่หากไม่มีข้อบังคับก็ต้องนาวิธีการจัดการตามที่กฎหมายบัญญัติมาใช้
บังคับ ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย (Default Rule) อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดทาแบบพิมพ์ข้อบังคับมาตรฐานโดยมีข้อความตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในทางปฏิบัติ การจดทะ
เบียนบริษัทนิยมใช้แบบพิมพ์ข้อบังคับมาตรฐาน แต่โดยที่ข้องคับเป็นตราสารที่กาหนดสิทธิ หน้าที่
ของผู้ถือหุ้น และกรรมการ ทุน และหุ้นของบริษัท ทาให้ข้อบังคับมีสภาพเป็นตราสารกาหนดโครง
สร้างของบริษัท ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทเอกชนจากัดมีตราสารการกาหนดโครงสร้างบริษัทควบคู่กับ
หนังสือบริคณห์สนธิ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมากฎหมายได้ผ่อนคลายความเคร่งครัด
เกี่ยวกับการใช้ตราสารทั้งสองฉบับควบคุมการทาสัญญาของบริษัทตามหลัก Ultra Vires ทั้งนี้ เพราะ
มาตรา 1023/1 ห้ามมิให้บริษัทยกข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้สุจริตว่าบริษัทหรือกรรมการมี่มีอานาจ
กระทาการ จึงกล่าวได้ว่าในปัจจุบันวัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน และข้อจากัดขอบเขตอานาจของ
กรรมการเป็นข้อตกลงภายในไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกผู้สุจริต แนวทางการผ่อนคลายดังกล่าวนี้
ทาให้การทาสัญญาของบริษัทมีความแน่นอนมากขึ้น
2) ปั ญ หาอ านาจควบคุ ม การจั ด การ อ านาจควบคุ ม การจั ด การบริ ษั ท
(Power of company control) เอกชนจากัดเป็นอานาจของกรรมการ รูปแบบการจัดโครงสร้าง
ผู้มีอานาจควบคุมบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความแตกต่างกันทั้งในทางทฤษฎี กฎหมาย และ
ทางปฏิบัติ กล่าวคือ ในเชิงทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างวิธีการจัดการบริษัทมุ่งเน้นไปในทางสายงาน
บังคับบัญชา (Chain of Command) บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดกลางอาจจัดโครงสร้างการ
จัดการที่แบ่งการบังคับบัญชาออกเป็นหลายชั้น ตั้งแต่ระดับบริหารสูงสุดไปจนถึงระดับ บริหารแผนก
บริษัทขนาดใหญ่มักนิยมแยกประธานบริษัท (President) ออกจากเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (Chief
Executive Officer: CEO) ออกจากกัน CEO มักเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพราะบริษัท
ต้องการ CEO ซึง่ เป็นนักบริหารมืออาชีพ (Professional Administrator) นอกจากนี้บริษัทอาจมีรอง
ประธาน (Vice President) ทาหน้าที่กากับดูแลผู้จัดการแผนกต่าง ๆ ขณะที่การจัดโครงสร้างการ
จัดการทางกฎหมายมุ่ งไปที่การสร้างศูนย์กลางการจัดการ (Centralized management) โดย
กาหนดให้กรรมการมีอานาจหน้าที่จัดกิจการของบริษัท จึงเป็นผลให้มีการแยกอานาจและหน้าที่
ระหว่างผู้เป็นเจ้าของออกจากผู้ควบคุม (Separation of Control and Ownership) จากการศึกษา
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ของ Berle and Means พบว่าโครงสร้างการปกครองหรือการบริหารจัดการ (Structure of
Governance) ของบริษัทขนาดใหญ่ (Large Scale Capital Corporations) ซึ่งมีสภาพเป็นบริษัท
กึ่งบริษัทมหาชน (Quasi-Public Corporations) ซึ่งหมายถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจเอกชนแต่มีหาชน
เป็นผู้ถือหุ้น (Public Shareholders) มีการแยกฝ่ายควบคุมจัดการกับฝ่ายกากับออกจากกันอย่าง
ชัดเจน จึงมีผลติดตามมาสองประการ ประการแรกไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ถาวร (No one is a
permanent owner) ประการที่สองความเป็นเจ้าของไม่มีตัวตน (Depersonalized Ownership)408
การจั ด โครงสร้ า งการจั ด การโดยตั ว แทนท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาบรรษั ท ภิ บ าล
(Corporate Governance) ตามมาเพราะทาให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเสียงข้างน้อยได้
ถูกละเลย ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเชิงลึกได้ยาก
ในทางปฏิบัติแล้ว การจัดโครงสร้างการจัดการของบริษัทเอกชนจากัดส่ว น
ใหญ่ไม่มีการแยกผู้มีอานาจควบคุมและผู้ควบคุม ออกจากกันอย่างชัดเจนตามโครงสร้างที่กฎหมาย
กาหนด เพราะส่วนใหญ่กรรมการกับผู้ถือหุ้นเป็นคนกลุ่มเดียวกัน กล่าวโดยทั่วไป บุคคลผู้ทาหน้าที่
จัดการบริษัทเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากบริษัทมหาชนที่ส่วนใหญ่กรรมการมิใช่ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ยกเว้ น บริ ษั ท มหาชนที่ แ ปรสภาพมาจากบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ที่ ก รรมการอาจเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างบริษัทเอกชนจากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์พบว่ากว่าร้อยละ 80 กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนเดียวกัน และกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ
75 มีกรรมการเพียงคนเดียว ดังที่ปรากฏรูปแบบโครงสร้ างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ ใน
ตารางที่ 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 และ 5.10 ในบทที่ 5 บ่งชี้ว่ากรรมการมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท มีเพียงบริษัทตามตามตารางที่ 5.8 เท่านั้นที่กรรมการมิใช่ผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างการจัดการ
บริษัทจากัด มาตรา 1144 ได้กาหนดไว้ว่าบรรดาบริษัทจากัดให้มีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ด้วยกัน จัดการตามข้อบังคับของบริษัท และอยู่ในความครอบงาของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวง
ซึ่งหมายความว่าการจัดการบริษัทต้องมีบุคคลสองฝ่าย คือ กรรมการและผู้ถือหุ้นประกอบกันเป็น
โครงสร้าง โดยมีข้อบังคับเป็นตราสารกาหนดอานาจและหน้าที่ของกรรมการและผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับ
การจัดการบริษัท โครงสร้างกรรมการตามมาตรา 1144 มีความยืดหยุ่น เพราะสามารถนาไปใช้ได้กับ
ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
3) ปั ญหาอ านาจการก ากับ การจั ดการ จากการศึก ษาพบว่า แนวคิ ดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของบริษัท (Company Ownership) โดยมาจากแนวคิดผู้ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทุนและเป็นเจ้าของกองทรัพย์ของบริษัทในชั้นที่สอง (Secondary Ownership) จากแนวคิดนี้จึง
เป็นผลให้ทาให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทโดยตรง แต่เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้อานาจใน
การจัดการตกเป็นของกรรมการภายใต้หลักศูนย์กลางการจัดการ (Centralized Management) ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจาก Guilds และ Trust เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นที่มิใช่เป็นกรรมการเป็นเพียงผู้มี
อานาจครอบงาการจัดการ (Dominance of Management) หรือกากับการจัดการ (Supervision
of Management) ภายใต้ห ลั กการนี้ทาผู้ถือหุ้ นเป็นเพียงผู้ มีอานาจจัดการทางอ้อม (Indirect
Management) การตัดสินใจในการครอบงาการจัดการบริษัท กฎหมายให้ทาโดยการลงมติในการ
408
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ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholder Meetings) ซึ่งได้แก่การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น คือ การประชุมใหญ่
ประจาปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จากการศึกษาพบว่าทางปฏิบัติในประเทศอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นมีความแตกต่างกัน คือ ในระบบกฎหมายบริษัทของเยอรมนี ฝรั่งเศส และ
จีนกาหนดให้บริษัทเอกชนจากัดต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกาหนดวิธีการประชุมไว้ในข้อบังคับ แต่
ในระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษ สหรัฐ และญี่ปุ่น การประชุมเป็นข้อยกเว้น คือ บริษัทอาจไม่มี
การประชุมผู้ถือหุ้นก็ ได้ เหตุผลเพราะในทางปฏิบัติ บริษัทเอกชนส่วนใหญ่ไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
กฎหมายของประเทศดังกล่ าวจึงไม่บังคับให้ บริษัทต้องประชุมผู้ ถือหุ้ น แต่ทั้งนี้ หากไม่ต้องมีการ
ประชุมบริษัทก็ต้องกาหนดไว้ในข้อบังคับ สาหรับวิธีการประชุมและวิธีการลงมติ ระบบกฎหมาย
บริษัทของเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐ และกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่นยินยอมให้ประชุมเสมือนจริง
(Virtual Shareholder Meetings) เช่น การประชุมทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ โทรทั ศน์ทางไกล
เป็นต้น และหากไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงมติทางเอกสาร (Written Resolution) จะเห็นได้
ว่ากฎหมายบริษัทของประเทศได้สร้างความสะดวกให้แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งทาให้ประหยัด
ต้นทุนการดาเนินกิจการ (Operation Costs) กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของจีนและไทยยังบังคับให้
มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น และต้องเป็ นการประชุมผู้ ถือหุ้ นทางกายภาพ (Physical Shareholder
Meetings) อีกทั้งการลงมติทางเอกสารก็ไม่อาจทาได้
กล่าวได้ว่าระบบการกากับการจัดการบริษัทเอกชนจากัด ของอังกฤษ สหรัฐ
และญี่ปุ่น สอดคล้องกับธรรมชาติของบริษัทเอกชน และเป็นระบบที่มีความผ่อนคลายยืดหยุ่นกว่า
ของเยอรมนี ฝรั่ ง เศส และจี น ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ท าให้ ร ะบบของอั ง กฤษ สหรั ฐ และญี่ ปุ่ น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นได้ดีกว่าระบบเยอรมัน ฝรั่งเศส และจีน
จากข้อมูลข้างต้นของวิธีการจัดการบริษัทตามกฎหมายบริษัทจากัดของไทย
ก่อให้เกิดปัญหาสองประการ คือ (1) ปัญหาความซับซ้อนของวิธีการประชุมผู้ถือหุ้น (2) ปัญหา
ความซับซ้อนของวิธีการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ปั ญ หาความซั บ ซ้ อ นของกระบวนการในการจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
หากพิจารณาจากมาตรา 1175 วรรคหนึ่งจะพบว่าได้บัญญัติถึงกระบวนการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นก็จะ
พบว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนสาหรับบริษัท SMCs ทั้งนี้ เพราะมาตรานี้ได้กาหนดว่าการประชุมต้องส่ง
คาบอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ใหญ่ โ ดยวิธี ล งประกาศโฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ์ แห่ ง ท้ อ งที่ และส่ ง ทาง
ไปรษณีย์ ตอบรั บ ไปยั งผู้ ถือหุ้ น ทุกคน นอกจากนี้ ว รรคสองของมาตรานี้ ยังได้กาหนดรูปแบบของ
หนังสือคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ว่าให้ระบุสถานที่ประชุม ดังนี้ แสดงว่ามาตรานี้กาหนดให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นวิธีการประชุม ทางกายภาพเท่านั้นจะประชุมโดยวิธีอย่างอื่นที่เป็นการประชุม
เสมือนจริง ได้แก่ประชุมทางโทรศัพท์ ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทางโทรทัศน์ทางไกล ไม่สามารถทา
ได้ และการลงมติทางเอกสาร (Written Resolution) ก็ไม่สามารถทาได้เช่นกัน นับว่ามาตรานี้ ได้
สร้างภาระให้แก่บริษัทขนาดเล็ก (SMCs) เกินสมควรและจาเป็น และได้สร้างต้นทุนในการจัดการโดย
ไม่จาเป็น จากการศึกษากฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกและญี่ปุ่น พบว่า ผู้ถือหุ้น
สามารถตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการประชุมผู้ถือหุ้ นไว้ในข้อบังคับของบริษัทได้ มาตรานี้ได้สะท้อนปัญหา
ความล้าสมัยของตัวบทกฎหมาย นอกจากนี้พบว่าในระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของรัฐส่วน
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ใหญ่ในสหรั ฐผู้ ถือหุ้ นมีสิ ทธิงดเว้นการจัดการตามข้อบังคับที่ต้องจัดการโดยกรรมการเป็นวิธีการ
จัดการโดยผู้ถือหุ้นแทนก็ได้
(2) ปั ญ หาวิธี การประชุม ผู้ ถื อหุ้ น การกฎหมายไม่ส อดรับ กับ ระบบการ
สื่อสารยุคใหม่ โดยผลของมาตรา 1175 ดังที่กล่าวข้างต้น ทาให้กฎหมายบริษัทจากัดในปัจจุบันไม่
สอดคล้องกับระบบการสื่อสารยุคใหม่ จากการศึกษากฎหมายบริษัทของประเทศตะวันตกและญี่ปุ่น
พบว่าบริษัทมีสิทธิจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบเสมือนจริงผ่านการสื่อสารรูปแบบใด ๆ ก็ได้ รายงานการ
วิจัยในต่างประเทศระบุว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการสื่อสารทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถ
ประหยัดต้นทุนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ อีกทั้งยังสร้างความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นอยู่ใน
เมืองที่ห่างไกลกันหรืออยู่ในต่างประเทศ
ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนากฎหมาบริษัทเพื่อให้รองรับกับการสื่อสาร
ยุคใหม่โดยอนุญาตให้บริษัทสามารถนาเอาเครื่องมือสื่อสารมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น จะเห็นได้จาก
กฎหมายบริษัทของหลายประเทศได้นาวิธีการลงมติผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Proxy
Voting: EPV) มาใช้ อาทิเช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ เป็นต้น กฎหมายบริษัทของฝรั่งเศสปรากฏ
อย่างชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นไม่มีความจาเป็นจะต้องลงมติทางเอกสารที่บริษัทส่งให้ ดังนั้น บริษัทจึงอาจส่ง
เอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางอีเมล์หากเห็นสมควร และผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิลงมติทางอีเมล์409
จะเห็นได้ว่ามาตรา 1175 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ไว้ในเชิงบังคับและซับซ้อน ขัดกับสภาพโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทจากัดที่ปรากฏใน
ทางความเป็นจริงซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก อีกทั้งยังขัดกับแนวทางการพัฒนาการจัดโครง
สร้างองค์กรธุรกิจยุคโลกานุวัตรจากการศึกษาของนักวิชาการทางด้านบริหารพบว่าการจัดโครงสร้าง
ของบริษัทยุคใหม่มงุ่ เน้นให้เกิดผลลัพธ์สี่ประการ ประกอบด้วย การประหยัดต้นทุน (Cost Saving)
การตัดสินใจที่ดีกว่า (Better Decision Making) การมีรายรับที่มากกว่า (Greater Revenue)
การเพิ่มนวัตกรรม (Increased Innovation)410 และการสร้างหลักปฎิบัติบรรษัทภิบาลขึ้นในองค์กร
(Corporate Governance in the Organization) หลักการดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ในการ
ออกแบบโครงสร้างการจัดการบริษัทตามกฎหมายบริษัทจากัดได้ดังนี้
การประหยัดต้นทุน (Cost Saving) เป็นเป้าหมายหนึ่งในการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก โดยเฉพาะประเทศในสกุลกฎหมายบริษัทแองโกล-อเมริกัน
ได้ออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในให้เกิดความสะดวกในทางลดต้นทุนด้วยการไม่สร้างภาระ
เกินสมควรให้แก่บริษัท SMEs เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นต้องทาได้ง่ายรวดเร็วประหยัดต้นทุ น ระบบ
บัญชีต้องไม่สลับซับซ้อน เป็นต้น
การตัดสินใจที่ดีกว่า (Better Decision Making) การตัดสินใจในการจัดการ
บริษัทย่อมอยู่ที่กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ หากกฎหมายไม่สร้างอุปสรรคในการตัดสินใจ กล่าวคือ
ไม่ ส ร้ างกฎเกณฑ์ ที่ยุ่ ง ยากซั บ ซ้อ นจนเกิ น ไป ตั ว อย่ า งเช่ น การสร้า งขอบอ านาจที่ เคร่ ง ครั ด ของ
409

Dirk Zetzsche, Op. cit., pp. 38-39.
Richard L. Daft, Understanding the Theory and Design of Organization
(Ohio: Thomson South-West, 2007), pp. 114-136.
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กรรมการ การจากัดความสามรถอยู่กับวัตถุประสงค์ เป็นต้น ย่อมทาให้การตัดสินใจของกรรมการใน
การจัดการบริษัทต้องมาของอานาจจากผู้ถือหุ้นเสมอไป ย่อมทาให้บริษัทเสียโอกาสในการทาธุรกิจที่
กาลังมาถึง ซึ่งจะทาให้บริษัทสูญเสียการแข่งขัน
การมีรายรับที่มากกว่า (Greater Revenue) การประกอบกิจการของบริษัท
มุ่งที่จะแสวงหากาไรมาแบ่งปันแก่สมาชิก และเพื่อขยายธุรกิจ ดังนั้น การจัดโครงสร้างการจัดการมี
ความสาคัญต่อการขยายรายได้ เพราะหากบริษัทสามารถขยายรายได้ย่อมมีผลประโยชน์มาแบ่งแก่
ผู้ ถือหุ้ น ได้มากขึ้น ขณะเดีย วกัน ก็ทาให้ เจ้าหนี้เครดิตได้ รับช าระหนี้ได้ตามกาหนดและครบถ้ว น
การสร้างกฎหมายเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์นี้ จะต้องขจัดอุปสรรคที่จะก่อให้เกิดต้นทุนดังที่กล่าว
ข้างต้นเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของรายได้
การเพิ่มนวัตกรรม (Increased Innovation) การจัดโครงสร้างการจัดการที่
จะก่อให้ เกิดการเพิ่มนวัตกรรม คือ การสร้างกฎหมายบริษัทให้ส ามารถตอบสนองวัตถุประสงค์
ดังกล่าวย่อมทาให้บริษัทมีศักยภาพในการเพิ่มนวัตกรรมขององค์กร เพราะจะทาให้เกิดความร่วมมือ
ของบุคคลากรในองค์กรด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดและนวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างกันและระหว่าง
หน่วยงานภายใน (Sharing of Ideas and Technological Innovations Across Units)
แนวคิดการจัดโครงสร้างการจัดการบริษัทในอดีตมุ่งที่จะควบคุมบริษัทจึงทา
ให้กฎหมายบริษัทจากัดในเรื่องดังกล่าวมีลักษณะในเชิงบังคับ แต่ แนวคิดในการจัดโครงสร้างองค์กร
ธุรกิจยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ดังข้อมูลที่กล่าวข้างต้น ประเทศต้นแบบและประเทศผู้รับ
กฎหมาย ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะญี่ปุ่นจึงได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการบริษัทด้วยการทาให้ โครงสร้างการจัดการมีขนาด
ตามโครงสร้างของบริษัททาให้การติดต่อสื่อสารภายในทาได้สะดวก และมีต้นทุนในการบริหารจัดการ
ต่า การปฏิรูปกฎหมายบริษัทตามแนวทางดังกล่าวได้สร้างกฎหมายให้บริษัทสามารถใช้ข้อบังคับเป็น
เครื่องมือการบริหารจัดการได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยเน้นความสัมพันธ์ภายในให้
เกิดความสะดวกคล้องตัว
4) ปัญหาการกากับดูแลกิจการขององค์กร (Corporate Governance: C.G.)
จากการศึกษาพบว่า ปัญหายุคใหม่ของบริษัท คือ ปัญหาการกากับดูแลกิจ การที่ดีขององค์กรหรือ
บรรษัทภิบาล (C.G.) ซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1932 หลังจากที่ Berle and Means ได้ศึกษาพบว่า
อานาจควบคุมการจัดการของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาตกอยู่ภายใต้อานาจของผู้จัดการมือ
อาชีพ ซึ่งมักไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ทาให้เกิดการแยกอานาจการจัดการและการควบคุมออกจากกัน หลังจาก
นั้น C.G. ได้แพร่หลายจนเป็นกระแสนิยม แนวคิดในระยะเริ่มต้น C.G. เป็นปัญหาของบริษัทขนาด
ใหญ่หรือบริษัทมหาชน แต่ในโลกยุคใหม่บริษัทเอกชนจากัดก็ต้องมี C.G. ทั้งนี้ เพราะ G.G. เป็นสิ่งที่
จะสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร เพราะหากบริษัทไม่มี C.G. ก็จะทาให้เกิดผลกระทบต่อ
การดาเนินกิจการของบริษัทในระยะยาว411
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Klaus J. Hopt, “Modern Company Law Problems: A European Perspective,”
in Modern Company Law Problems:A European Perspective, Organisation for
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C.G. อยู่ บนแนวคิดของการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่ว นได้เสียภายใต้
หลักการสามประการ คือ หลักข้อบังคับของทางการ (Regulatory Discipline) หลักพลังผลักดันจาก
สังคม (Market Discipline) และหลักความตั้งใจของภาคเอกชน (Self-Discipline) ซึ่งหลักดังกล่าว
ขยายความได้ว่าการดาเนินกิจการของบริษัทต้องคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เป็นธรรม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และความรับผิดชอบของกรรมการ
ซึ่งหากบริษัทนาหลัก C.G. มาใช้ย่อมจะทาให้บริษัทมีความมั่นคงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 412 แม้ว่า
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในเอเชียในช่วงปี 2540 มีสาเหตุหนึ่งมาจากองค์กรธุรกิจขาด C.G. จะ
มิได้สะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการของบริษัทโดยตรงก็ตาม แต่ C.G. ก็มีความสาคัญต่อการสร้าง
ความเชื่อถือให้แก่องค์กร413
ภายใต้หลักการของ C.G. เกิดคาถามที่สาคัญว่า “บริษัทควรดาเนินกิจการ
เพื่อผลประโยชน์ของใคร” (Whose interests should companies be run?) คาถามนี้ได้ก่อให้เกิด
ข้อถกเถียงว่า CG ควรนามาใช้กับบริษัทเอกชนหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะบริษัทเอกชนจานวนมากเป็นสาขา
หรือไม่ก็เป็นผู้รั บแฟรนไชส์หรื อผู้รับเหมาทางานให้ บริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจสาขาต่าง ๆ
ในประเทศด้อยพัฒนา (Underdeveloped Countries) และประเทศกาลังพัฒนา (Developing
Countries) เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Garments) อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ามัน เป็นต้น ในห้วงหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีแนวคิดว่า บริษัทเอกชนจากัดเหล่านี้ควรต้องมี C.G. เช่นเดียวกับบริษัทขนาด
ใหญ่414 สาหรั บสถานการณ์ในประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์ แห่ง สาขา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ชี้ให้เห็น ถึงความจาเป็นที่จะต้องนาเอาระบบ C.G.
มาใช้กั บ บริ ษั ทเอกชนและบริ ษัท มหาชนที่ มิใช่ บริ ษัท จดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พย์ (Unlisted
Companies) ว่า การเกิดวิกฤติการเงินของเอเชีย (Asian Financial Crisis) ขึ้นในช่ว งปี 2540
ทาให้บริษัทธุรกิจครอบครัว (Family Controlled Companies) ทั้งในภาคการผลิตและบริการ
(Real and Service Sector) ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกว้างขวาง ปัจจัยสาคัญมาจากบริษัท

Economic Co-operation and Development (Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development , 2000), pp. 2-15.
412
Saravuth Pitiyasak, “National Corporate Governace Committee: Three
Disciplenes for Good Corporate Governace in Thailand,” in Reforming Corporate
Governace in Southeeast Asia, Ho Khai Leong, ed (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2005), p. 223-237.
413
สราวุธ ปิติยาศักดิ์, “สถานการณ์บรรษัทภิบาลในบริษัทจดทะเบียนของไทย,” วารสาร
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เหล่านี้ไม่ให้ความสาคัญต่อ C.G.415 นักวิชาการไทยคนเดียวกันนี้ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการกาหนด
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ C.G. ในประเทศไทยที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Listed Companies) แต่มิได้ให้ความสาคัญแก่บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Companies) ทั้ง ๆ ที่เป็นองค์กรธุรกิจที่แพร่หลายทั่วประเทศและมีบทบาทอย่างสูงต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากนาเอาระบบ C.G. มาใช้กับ Unlisted companies ก็จะทาให้
บริษัทเหล่านี้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนและเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 416 เมื่อหลายปีที่
ผ่านมา European Confederation of Directors’ Associations (ECODA) ได้ออกเอกสารคู่มือ
คาแนะนาหลักการการกากับบริษัทที่ไม่จดทะเบียน เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นนาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ เพราะ Unlisted companies ส่วนใหญ่ใน EU เป็น SMEs มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของยุโรป417
จากการศึกษาพบว่าแนวคิดของสกุลกฎหมายภาคพื้นยุโรปแต่เดิมมีว่าบริษัท
ควรต้องดาเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยเจ้าหนี้ พนักงาน และผู้ถือหุ้น
ขณะที่แนวคิดของสกุลกฎหมายบริษัทแองโกล-อเมริกัน มีแนวคิดว่าบริษัทควรต้องดาเนินกิจการเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันนี้ จึงทาให้มีการพัฒนาโครงสร้างการจัดการบริษัท
แตกต่างกัน กล่าวคือ ในระบบกฎหมายบริษัทเยอรมนีและฝรั่งเศสกาหนดให้บริษัทเอกชนจากัดขนาด
ใหญ่ต้องมีกรรมการสองชั้น คือ กรรมการกากับและกรรมการบริหารเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น การใช้ระบบกรรมการสองชั้นได้รับการวิจารณ์ว่าทาให้บริษัทพัฒนาได้ช้าเพราะมักเกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับพนักงานของบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการกากับ ในระบบกฎหมาย
บริษัทของอังกฤษและสหรัฐใช้ระบบกรรมการชั้นเดียว โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ มีอานาจแต่งตั้ง
และถอนกรรมการ อย่างไรก็ตาม หากเป็นบริษัทขนาดเล็ก พบว่าทั้งสกุลกฎหมายบริษัทภาคพื้นยุโรป
และคอมมอนลอว์ ให้มีกรรมการชั้นเดียว ทั้งนี้ เพราะลักษณะโครงสร้างวิธีการจัดการบริษัทในทาง
ปฏิบั ติ ผู้ถือหุ้ น กับกรรมการไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน การปฏิรูปกฎหมายบริษัท โดยการจัด
โครงสร้างการจัดการจะมุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว และทาให้การติดต่อสื่อสารภายในระหว่างบริษัท
กับผู้ถือหุ้นทาได้สะดวก มีการออกแบบข้อบังคับให้มีความยืดหยุ่น
การปฏิรู ป กฎหมายบริษัท เอกชนจากัด ของอังกฤษได้มุ่งให้ ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นบนหลักการกระทาร่วมกันของผู้ถือหุ้น (Collection Action By Shareholders)
415

Saravuth Pitiyasak, Corporate Governace in Family Controlled
Companies: A Comparative Study between Hong Kong and Thailand, Retrieved
January 5, 2016 from http://asialaw.tripot.com/articles/governance
416
Saravuth Pitiyasak, “Thai Company Laws and Good Governance Practices
of Unlisted Companies,” in Corporate Governance in Thailand, Sakulrat
Montreevat, ed, (Bangkok: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), pp. 85-109.
417
European Confederation of Directors’ Associations, Corporate
Governance Guidance for Unlisted Companies in Europe (Brussels: European
Confederation of Directors’ Associations, 2010), pp. 4-6.
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หลักการยินยอมอย่างเอกฉันท์และหลักเกณฑ์การลงมติของผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขอานาจของกรรมการ
(Unanimous consent Rule and Elective regime) และหลักการกระทาโดยผู้ถือหุ้น ฝ่ายข้างน้อย
(Acting By Minority Shareholders) โดยมีความมุ่งหมายให้กรรมการและ ผู้ถือหุ้นมีความผูกพัน
และภัคดีต่อบริษัท (Company Loyalty) เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน (Sustainable
Development)
หลักการกระทาร่วมกันของผู้ถือหุ้น (Collection action by shareholders)
กฎหมายควรต้องมุ่งส่งเสริมให้การตัดสินใจในบริษัทเกิดจากการกระทาร่วมกันของผู้ถือหุ้น หากเป็น
บริษัทขนาดใหญ่ก็ต้องมีการตัดสินใจผ่านการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่หากเป็นบริษัท SMEs
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยก็ให้เป็นอานาจของผู้ถือหุ้นว่าจะตัดสินใจในรูปแบบใด ซึ่ง อาจไม่ต้องมีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการก็ได้418
หลักการยินยอมอย่างเอกฉันท์และระบบการยกเลิกอานาจการบริหารจัดการ
โดยกรรมการ (Unanimous Consent Rule and Elective Regime) ซึ่งมีหลักการว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ยินยอมด้วยความตกลงอย่างเอกฉันท์ (Unanimous Agreement) ให้กรรมการกระทาการใด ๆ โดย
ไม่ต้องคานึงถึงข้อจากัดอานาจในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมีอานาจยกเลิกอานาจของกรรมการแล้ว
ให้ผู้ถือหุ้นมีอานาจดาเนินกิจการของบริษัทได้ด้วยตนเอง419
หลักการกระทาโดยผู้ถือหุ้นข้างน้อย (Acting By Minority Shareholders)
ได้สร้างอานาจ สิทธิฟ้องร้องให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายบุคคลฟ้องร้องบริษัทหรือกรรมการได้
อย่างบุคคลสิทธิ (Personal Right Action) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ในกรณีที่เกิดการ
กระทาที่ไม่เป็นธรรม นอกจากมีอานาจฟ้องคดีแทนบริษัท (Derivative action) และให้ผู้ถือหุ้นข้าง
น้อยมีอานาจโต้แย้งมติเสียงข้างมากที่กระทาเกินขอบอานาจ420
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ ลักษณะบริษัทได้บัญญัติหลั กการของ
CG ไว้หลายประการ ประกอบด้วย หลักสิทธิของผู้ถือหุ้น หลักหน้าที่และความรับผิดของกรรมการ
และหลักการเปิดเผยข้อมูล กิจการ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิฟ้องคดีแทนบริษัท
เพื่ อ เรี ย กค่ า เสี ย หายจากกรรมการที่ ก่ อ ความเสี ย หายแก่ บ ริ ษั ท (มาตรา 1169 วรรคหนึ่ ง )
มีสิทธิรวมตัวกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 1174
วรรคสอง) มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 1176) เป็นต้น สาหรับหลักการคุ้มครองเจ้าหนี้ของ
บริ ษั ทมี บั ญญั ติไ ว้ในมาตรา 1169 วรรคสองว่ าเจ้าหนี้มี สิ ท ธิบัง คับ เอาแก่ กรรมการของบริ ษัท ที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ บ ริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ก ฎหมายบริ ษั ท จ ากั ด ได้ บั ญ ญั ติ หลั ก
CG ไว้อยู่แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับหลัก CG ยุคใหม่ ฉะนั้น หากจะต้องปฏิรูปกฎหมายบริษัท
จากัด ก็ควรจะนาหลักการของ CG มาบัญญัติไว้ให้เหมาะสมกับสภาพของบริษัทเอกชนจากัด
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดโครงสร้างวิธีการจัดการบริษัทตามกฎหมาย
บริษัทจากัดของประเทศไทยยังไม่สามารถตอบสนองหลักการของ CG สี่ประการ คือ
418
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419
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การประหยัดต้นทุน (Cost Saving)
การตัดสินใจที่ดีกว่า (Better Decision Making)
การมีรายรับที่มากกว่า (Greater Revenue)
การเพิ่มนวัตกรรม (Increased Innovation)
การสร้างให้บริษัทมีวัฒนธรรม C.G. อาจต้องใช้เวลายาวนานเพราะไม่มีสภาพ
บังคับ และอาจได้ผลช้า แต่หากแปรสภาพหลักการ C.G. และ CSR มาเป็นกฎหมายก็จะทาให้
บริษัทเอกชนจากัดยุคใหม่ของไทยสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและจะสามารถพัฒนาให้เป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ในอนาคต
6.2.3.2 ปัญหาโครงสร้างการเงินของบริษัท
การเงินของบริษัทหรือการเงินขององค์กร (Corporate Finance) ในความหมาย
ทั่วไปหมายถึงแหล่งเงินทุนของบริษัท แยกออกเป็นสองแหล่ง คือ เงินทุนที่ได้จากแหล่งภายในบริษัท
และเงินทุนที่ได้จากแหล่งภายนอกบริษัท เงินทุนที่ได้จากแหล่งภายในบริษัท ได้แก่ทุนจดทะเบียนที่ได้
จากการระทุนจากผู้ถือหุ้น เริ่มตั้งแต่ การก่อตั้งบริษัทรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สาหรั บทุน ที่มีแหล่ งจากภายนอก คือ เงินทุนที่ได้จากการระดุมทุนจากบุคคลภายนอก โดยผ่ าน
ช่องทางการออกตราสารทุน (Equity Instrument) ได้แก่หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หรือออกตรา
สารหนี้ (Debt Instrument) ได้แก่หุ้นกู้ (Debenture) หรือพันธบัตรบริษัท (Corporate Bonds)
บริษัทจะต้องบันทึกทุนไว้ในบัญชีทรัพย์สิ นและหนี้สิน และอาจต้องเปิดเผยข้อมูลการเงิน ต่อมหาชน
(Public Disclosure)
ในหั วข้อย่ อยนี้ จ ะวิเคราะห์โ ครงสร้างการเงินของบริษัทเอกชนจากัดในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทุน (Capital) ทุนของบริษัทจากัดประมวลกฎหมายแพ่งบัญญัติไว้
สองลักษณะ คือ ทุนที่เป็นส่วนลงหุ้นของผู้ถือหุ้น และทุนที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
(1) ปัญหาทุนที่เป็นส่วนลงหุ้นของผู้ถือหุ้น (Shareholder Equity) เงิน
หรือทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นนามาลงหุ้นเรียกว่าทุนเรือนหุ้น (Share Capital) เพราะเป็นทุนที่นามาออก
หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน โดยที่มาตรา 1117 บัญญัติว่ามูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นมิให้ต่ากว่าห้า
บาท และมาตรา 1097 ประกอบมาตรา 1100 กาหนดให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นขั้นต่าสามคน จึงเป็นผลให้
ทุนจดทะเบียนของบริษัท มีขั้นต่าสิบห้าบาท หลักการของทุนจดทะเบียนขั้นต่าของไทยในปัจจุบันมี
ลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท UG และบริษัทเอกชนของฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐ ญี่ปุ่น และจีน อย่างไรก็
ตามหากแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทจากัดให้มีผู้ถือหุ้นคนเดียว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนห้าบาท
ซึ่งเทียบเท่ากับบริษัทเอกชนที่มีหุ้นหนึ่งยูโรของเยอรมนีและฝรั่งเศส บริษัทที่ทุนจดทะเบียนหนึ่ง
ปอนด์ของอังกฤษ บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนหนึ่งเยนของญี่ปุ่น และบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนหนึ่งหยวน
ของจีน แต่หากจะให้มีลักษะใกล้เคียงกับกฎหมายของบริษัทในประเทศอุตสาหกรรม ต้องแก้ไขปรับ
ปรุงมาตรา 1117 ให้หุ้นของบริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่าหนึ่งบาท ดังนี้ ก็จะทาให้ไทยมีบริษัททุน
จดทะเบียนหนึ่งบาท (One Bath Private Limited Company) การแก้ไขกฎหมายให้มีมูลค่าหุ้นไม่
น้อยกว่าหนึ่งบาท จะทาให้ผู้ประกอบการเห็นว่าการตั้งบริษัทสามารถทาได้ง่าย จะเป็นกลยุทธทาง
จิตวิทยาดึงดูดให้ผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทเพิ่มขึ้น ประเทศอุตสาหกรรมได้ดาเนินตาม
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แนวทางนี้ แม้กระทั่งเยอรมนีซึ่งเป็นระบบกฎหมายบริษัทที่ยึดถือทุนขั้นต่าก็ยังเดินตามแนวทางนี้ด้วย
การออกแบบบริษัท UG ที่มีทุนจดทะเบียนหนึ่งยูโร ในปัจจุบันระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่ามิได้มี
ความส าคั ญ อย่ า งในอดี ต เพราะสมมุ ติ ฐ านที่ ว่ า ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ประกั น ของเจ้ า หนี้ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ประเทศที่เคยยึดถือทุนจดทะเบียนขั้นต่าตามแบบย่างเยอรมนีได้แก่ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น และจีน ต่างได้ยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่าแล้วใช้ระบบการจองหุ้น (Subscribed Share
Capital) หรือระบบทุนจดทะเบียนอนุญาต (Authorized Capital) ตามแบบอย่างอังกฤษและเมริกัน
เหตุผลที่ทาให้ระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่าแบบบังคับ (Minimum Share Capital Requirement)
ลดอิ ทธิ พ ลลงเพราะมี ผ ลกระทบสามประการ คื อ ประการแรกเป็น อุ ป สรรคในการจั ดตั้ งบริษั ท
(Creates Barriers to Entry) ประการที่สองชักนาเจ้าหนี้ไปในทางที่ผิด (Misleads Creditors)
ว่ า บริ ษั ท มี ฐ านะทางการเงิ น มั่ น คง ประการที่ ส ามไม่ มี นั ย ส าคั ญ ในการคุ้ ม ครองเจ้ า หนี้ (No
Significant protection)421
รายงานการวิจัยของ Centre for Business Research University of
Cambridge ที่เผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 2006 บ่งชี้ว่าทุนจดทะเบียนตามกฎหมายสามารถคุ้มครองเจ้าหนี้
ได้เฉพาะในทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ในทางความเป็นจริงกลับปรากฏว่าทาให้เกิดต้นทุนสูงแทนที่จะทาให้
เกิดประโยชน์ (Generate more costs than benefits)422 รายงานผลการสารวจของหน่วยงาน
วิจัยของ OECD ที่เผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 2014 ได้สารวจบริษัทธุรกิจทั่วโลก จานวน 189 ประเทศพบว่า
ว่าทุนจดทะเบียนบริษัท โดยบริษัทต้องดารงทุนจดทะเบียนไว้ ทาให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ
(Creating obstacles for business development)423
เกี่ยวกับประเด็นทุนจดทะเบียนบริษัท ที่มีอิทธิพลอยู่ในสกุลกฎหมายภาคพื้น
ยุโรปมาเป็นเวลาอันยาวนาน ในปัจจุบันได้ผ่อนคลายลงไปมาก จะเห็นได้จากที่กฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดของเยอรมนีและฝรั่งเศสได้ยอมให้มีการจัดตั้งบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 1 ยูโร แม้เยอรมนียังคง
ก าหนดว่ า ให้ บ ริ ษั ท สะสมทุ น จนถึ ง ทุ น จดทะเบี ย นขั้ น ต่ าก็ ต าม แต่ ป รากฏการณ์ ที่ มี บ ริ ษั ท ทุ น
จดทะเบียน 1 ยูโรเป็นสัญญาณแสดงว่า เยอรมนีมีแนวโน้มที่จะยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่า
ดังจะเห็นได้จากที่เยอรมนีตรากฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นหนึ่งยูโรในปี ค.ศ. 2008 ดังนั้น ที่ระเบียบของ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ที่ บั ง คั บ ให้ ผู้ ข อ จดทะเบี ย นต้ อ งน าหลั ก ฐานการแสดงทุ น จดทะเบี ย น
ประกอบการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจึงสร้างภาระให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน และเป็นทางปฏิบัติที่ไม่
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สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนยุคใหม่ที่ใช้ปฏิบัติในประเทศที่
พัฒนาเศรษฐกิจแล้ว424
ทุน ในส่ ว นที่เป็ นสิ น ทรัพ ย์ และหนี้ สิ นของบริ ษัท (Assets) ถือว่ าเป็ นทุน ที่
แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทได้ดีกว่าทุนจดทะเบียนขั้นต่าหรือทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย
ทุนที่เป็นสินทรัพย์จะแสดงมูลค่าของบริษัทที่แปรเปลี่ยนไปตามมูลค่าของสินทรัพย์ กล่าวได้ว่าทุนที่
เป็นสินทรัพย์จะสะท้อนมูล ค่าของบริษัท ขณะที่ทุนจดทะเบียนไม่สามารถสะท้อนมูลค่าของบริษัท
เพราะทุนจดทะเบียนไม่มีการเคลื่อนไหว แต่แนวคิดของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของไทยยังยึดถือ
อยู่ว่าทุนจดทะเบียนเป็นหลักประกันของเจ้าหนี้และต้องคงไว้ไม่ให้ลดน้อยถอยลง (Share Capital
Maintenance)
(2) ปัญหาการยกเลิกทุนจดทะเบียนกับผลกระทบต่อ หลักประกันของ
เจ้า หนี้ หากมีการยกเลิ กระบบทุน จดทะเบียน จากการศึกษากฎหมายบริษัทเอกชนของประเทศ
อุตสาหกรรมไม่พบว่ามีกฎหมายบั ญญัติรองรับไว้เมื่อมีการยกเลิ กระบบทุนจดทะเบียน หรือการ
อนุญาตให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนต่า ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้ร่างกฎหมายต้องการให้เป็นไปตามทาง
ปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ เพราะแม้ บ ริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นสู ง หากเข้ า ก่ อ หนี้ เจ้ า หนี้ ก็ จ ะมี ท างป้ อ งกั น
ความเสี่ยงด้วยการกาหนดให้บริ ษัทลูกหนี้วางหลั กประกัน เช่น จานอง จานา ทั้งให้กรรมการค้า
ประกันหนี้ของบริษัท ดังนั้น จึงแสดงว่าการกาหนดให้มีทุนจดทะเบียนไม่ได้มีผลกระทบต่อเจ้าหนี้แต่
อย่างใด
2) ปัญหาการออกใบหุ้น มีปัญหาสองประการ ดังนี้
(1) ปัญหาการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือ มาตรา 1134 กาหนดหลักเกณฑ์
การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือว่า บริษัทจะมีสิทธิออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือจะต้องอยู่อยู่ภายในใต้เงื่อนไขสอง
ประการ คือ ข้อบังคับอนุญาต และหุ้นได้ใช้ราคาเต็มค่าแล้ว เหตุผลที่กฎหมายอนุญาตให้ออกใบหุ้น
ให้แก่ผู้ถือเพราะก่อนปี 2521 บริษัทจากัดสามารถชี้ชวนให้ประชาชนซื้อหุ้นได้ บริษัทจากัดที่จัดตั้งขึ้น
โดยเสนอขายหุ้ น ให้ ป ระชาชนมีลั กษณะเป็น บริ ษัทมหาชนโดยสภาพอยู่ภ ายใต้ห ลั กการการโอน
ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ ได้เสรี (Free of Ownership Interest Transferability) หรือ
หลักการโอนหุ้นอย่างเสรี (Free Transferable Shares) เหตุผลที่กฎหมายให้สิทธิบริษัทออกใบหุ้น
ผู้ถือก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถโอนหุ้นได้สะดวกไม่ต้องมีพิธีการมากเพียงแต่ส่งมอบใบหุ้น ก็เป็นผลให้
สิทธิในความเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นก็โอนไปยังผู้รับโอนแล้ว แต่เพื่อป้องกันมิให้มีปัญหาการชาระเงินค่า
หุ้ น กฎหมายจึ ง ก าหนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ช าระค่ า หุ้ น ให้ ค รบมู ล ค่ า จึ ง จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ใบหุ้ นที่ อ อกให้ แ ก่
ผู้ถือ นอกจากนี้กฎหมายยังห้ามมิให้ออกหุ้นผู้ถือให้กรรมการ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาไม่พบว่า
ทางปฏิบัติได้มีการออกใบหุ้นผู้ถือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชนจากัด ทั้งนี้ อาจเป็นด้วยเหตุผลสาม
ประการ ประการแรกบริษัทจากัดส่วนใหญ่เป็น SMEs โดยเฉพาะบริษัทที่มีโครงสร้างทุนขนาดเล็กมี
ผู้ถือหุ้นจานวนเล็กน้อย (A Few Shareholders) ประการที่สองการซื้อขายหุ้นของบริษัทเอกชนไม่มี
อย่ า งกว้ า งขวาง ประการที่ ส ามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มั ก มี ข้ อ จ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการโอนหุ้ น ไว้ ดั ง นั้ น
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จึงทาให้ บ ทบัญญัติดังกล่ าวไม่มีผ ลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ อาจถือได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่เกินความ
จาเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
(2) ปั ญ หาการออกใบหุ้ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Share
Certificate) มีปัญหาว่าบริษัทจากัดของไทยมีสิทธิออกใบหุ้นอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ เมื่อพิจารณาจาก
มาตรา 1134 ทาให้เข้าใจว่า ใบหุ้นต้องทาเป็นกระดาษ (Paper Stock Certificate) บริษัทไม่มีสิทธิ
ออกใบหุ้นอิเล็กทรอนิก เหตุที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะว่ากฎหมายนี้ได้ตราขึ้นในเวลาที่เครื่องมือออกใบ
หุ้นอิเลคทรอนิกส์ยังไม่มีอีกทั้งผู้ร่างกฎหมายก็คาดไม่ถึงว่าจะมีการออกใบหุ้นอิเล็คทรอนิกส์ในอนาคต
แต่ ใ นปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ไ ด้ เ ปลี่ ย นไป การผลิ ต เอกสารไม่ จ าเป็ น จะต้ อ งท าในรู ป ของกระดาษ
(Paperless) สามารถทาเป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกได้ ดังนั้น กฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมหลัก
จึงอนุญาตให้ออกใบหุ้นอิเล็คทรอนิก และสามารถโอนทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระบบใบหุ้น
อิเล็กทรอนิกส์ได้นามาใช้กับการออกใบหุ้นของบริษัทมหาชน แต่ประเทศส่วนใหญ่ไม่นามาใช้กับ
บริษัทเอกชนจากัด
กฎหมายบริษัทของรัฐเดลาแวร์ มาตรา 158 บัญญัติว่า “ใบหุ้น” ไม่มีใบ
หุ้น (Section 158: Stock Certificates; Uncertificate Shares) มาตรานี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมาย
ให้อานาจกรรมการที่จะไม่ออกใบหุ้นก็ได้ 425 กฎหมายบริษัทของอังกฤษกาหนดไว้ว่าบริษัทมีหน้าที่
ต้องออกใบหุ้นเมื่อมีข้อบังคับกาหนดไว้426
ปัญหาว่ากฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทยมีบทบังคับให้บริษัทต้องออก
ใบหุ้นหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากมาตรา 1129 แล้ว ที่กาหนดประเภทและแบบของการโอนหุ้นตามใบ
หุ้ น แต่ล ะชนิ ด ประกอบมาตรา 1134 ประกอบมาตรา 9 และ 25 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ กาหนด
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด บริ ษั ท จ ากั ด สมาคมและมู ล นิ ธิ
พ.ศ. 2499 มาตรา 9 และ 25 ซึ่งกาหนดโทษว่าหากกรรมการไม่ออกใบหุ้นต้องรับโทษ ทาให้เห็นได้
ว่ากฎหมายบริษัทเอกชนจ ากัดของไทยบังคับให้บริษัทต้องออกใบหุ้ น นับว่าได้ว่ากฎหมายไทยมี
ลักษณะเป็นการบังคับ ทาให้เกิดภาระแก่บริษัท เพราะบริษัทเอกชนจากัดนั้นมักมีผู้ถือหุ้นใหญ่เพียง
คนเดียวและมีผู้ถือหุ้นเทียม ฉะนั้น จึงไม่ควรบังคับให้บริษัทออกใบหุ้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะร้องขอให้
ออกใบหุ้น
3) ปัญหาการริบหุ้น กฎหมายได้กาหนดมาตรการเพื่อบังคับให้ผู้ถือหุ้นต้อง
ชาระค่าหุ้นไว้ประการหนึ่ง คือ ให้อานาจบริษัทริบหุ้นตามมาตรา 1123 แม้บริษัทริบหุ้นมาแล้วหุ้นก็
ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นอยู่ อย่างไรก็ตาม มาตรานี้ได้บัญญัติว่าหากมีการโอนหุ้นจะทาให้สิทธิ
เรียกร้องของบริษัทในเงินค่าหุ้นนั้นยังมีอยู่หรือไม่ เรื่องนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในฎีกาที่ 2531/2538
ความว่า ความรับผิดของผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 1133 เป็นความรับผิดต่อเจ้าหนี้ 427 คาพิพากษาฎีกานี้
425

Todd Miller, Uncertificated Shares, Retrieved January 15, 2016 from
https://www.capshare.com/why-private-companies-dont-need-to-issue-stockcertificates
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Geoffrey Morse, Op cit., pp. 277-278.
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คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2531/2538 (ส่งเสริม).
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ได้สะท้อนให้เห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายแตกต่างจากการใช้บังคับกฎหมายโดยศาล ทาให้กฎหมาย
มีสภาพบังคับที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจต้องบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจนว่าจะให้ผู้ ถือหุ้นรับผิด
หลังจากที่โอนหุ้นแล้วหรือไม่ หรือมิฉะนั้นก็ต้องยกเลิกมาตรานี้ เพราะหากยังคงไว้ กลไกการริบหุ้นก็
ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
ปั ญ หาเดีย วกัน นี้ ใ นต่า งประเทศมี แ นวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่แ ตกต่ า ง
ออกไปจากกฎหมายไทย เช่น ในระบบกฎหมายบริษัทของอังกฤษให้มีการริบหุ้นได้ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ชาระ
ค่าหุ้นเมื่อกรรมการเรียก เมื่อบริษัทริบหุ้นทาให้ผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็นผู้ถือหุ้นและต้องเวนคืนหุ้น
ให้บริษัท แต่ยังคงต้องรับผิดส่งใช้เงินค่าหุ้นที่ยังชาระไม่ครบ (มาตรา 29) นักวิชาการของอังกฤษให้
ความเห็นว่า ผู้ซื้อหุ้นที่ริบจะต้องรับผิดชาระค่าหุ้นในอนาคตรวมถึงค่าหุ้นที่ยังชาระไม่ครบถ้วนก่อนที่
ตนรั บ โอนหุ้ น และเมื่อผู้ ซื้อ หุ้ น ได้ ช าระค่ าหุ้ นให้ บริษัท แล้ ว ก็มี สิ ทธิไ ล่ เบี้ยเอากับ ผู้ ถือหุ้ น คนก่อ น
(Ex-Shareholder)428
4) ปัญหาการบัญชีและงบดุล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ลักษณะบริษัทกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีไว้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ปัญหารอบระยะเวลาบัญชี มาตรา 1196 กาหนดให้บริษัทต้องทา
บัญชีงบดุลทุกรอบ 12 เดือน โดยให้ถือเอาเป็นขวบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท มาตรานี้แสดงให้เห็ น
ว่าปีการเงินของบริษัท คือ สิบสองเดือน
(2) ปัญหาการรับรองข้อมูลการเงิน มาตรา 1197 กาหนดว่างบดุลต้องมี
ผู้สอบบัญชี (Auditor) คนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบ มาตรานี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลการเงินของ
บริษัทต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชี มาตรา 1208 ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าผู้ถือ
หุ้นเป็นผู้สอบบัญชีได้ แต่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการและลูกจ้างของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีไม่ได้
และมาตรา 1209 ก าหนดที่ มาของผู้ ส อบบั ญชี ว่ าจะต้ องมาจากการแต่ ง ตั้ง ของที่ ป ระชุ มสามั ญ
ประจาปีของผู้ถือหุ้น จากการศึกษาพบว่าเหตุผลที่กฎหมายกาหนดให้มีผู้สอบบัญชีก็เพื่อให้ผู้สอบ
บั ญ ชี ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบข้ อ มู ล การด าเนิ น กิ จ การของกรรมการในรอบบั ญ ชี แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น
เพราะผู้ ถือหุ้ นโดยทั่ว ไปไม่มีความรู้ทางบัญชี หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการตรวจสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีธุรกรรม
ยุ่งยาก แต่หากนาระบบนี้มาใช้กับบริษัทเอกชน SMCs จะทาให้เกิดผลกระทบในด้านต้นทุนเพราะ
บริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีในแต่ละรอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ประสบ
ปัญหาทางการเงินก็จะยิ่งมีผลกระทบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นกับกรรมการของบริษัท SMCs มักเป็นคน
กลุ่ ม เดี ย วกั น ซึ่ ง เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ได้ ง่ า ยจึ ง ไม่ จ าเป็ น จะต้ อ งมี ผู้ ส อบบั ญ ชี ม า
ตรวจสอบงบดุลด้วยผลกระทบทั้งสองประการดังกล่าวประเทศที่พัฒนาแล้วจึงไม่นาหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบบัญชีไปใช้กับบริษัท SMCs
(3) ปัญหาการเปิดเผยข้อมูล ทางการเงินของบริษัท (Disclosure of
Financial Status) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1199 วรรคสองกาหนดให้กรรมการ
ต้องส่งสาเนางบดุลทุฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่งนับแต่วันซึ่งงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในที่
428
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ประชุ ม ใหญ่ มาตรานี้ บั ง คั บ ให้ บ ริ ษั ท จ ากั ด ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล การเงิ น ต่ อ สาธารณชน (Public
Disclosure) หลักการของมาตรานี้เป็นระบบการเปิดเผยข้อมูลการเงินของบริษัทมหาชนที่ใช้ปฏิบัติ
มาก่อนที่จะมีกฎหมายบริ ษัทเอกชนจากัด ในปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่นาระบบนี้มาใช้กับ
บริษัท SMCs โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบริษัทเอกชนของ EU ได้มีการแบ่งบริษัทออเป็นสามขนาด คือ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ตารางที่ 6.2 เปรียบเทียบขนาดบริษัทเอกชนจากัด (GmbH) ของเยอรมนี
ขนาดของบริษัท
ขนาดเล็ก (Small)
ขนาดกลาง (Medium)

มูลค่าสินทรัพย์ในรอบ รายได้สุทธิ (ยูโร)
บัญชี (ยูโร)
ไม่เกิน 4,840,000
ไม่เกิน 9,680,000
ตั้งแต่ 19,250,000
ตั้งแต่ 38,500,000

ขนาดใหญ่ (Large)

เกิน 19,250,000

เกิน 38,500,000

จานวนลูกจ้าง
(เฉลี่ยต่อปี)
ไม่เกิน 50 คน
ตั้งแต่ 50 คน
ถึง 250 คน
เกิน 250 คน

ในระบบกฎหมายบริษัทและบัญชีของเยอรมนีกาหนดว่าบริษัทขนาดเล็กไม่
ต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงิน (Financial Statements) แต่ต้องยื่นงบดุลต่อ
สานักงานทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Register Office) บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ต้องลง
โฆษณางบการเงินในราชกิจจานุเบกษาของสหพันธรัฐ (Federal Gazzete)
ระบบกฎหมายบริ ษั ท ของฝรั่ ง เศสและอั ง กฤษก็ มี ห ลั ก เกณฑ์ ค ล้ า ยกั น
แต่ ก ฎหมายอั ง กฤษก าหนดว่ า บริ ษั ท ขนาดเล็ ก ไม่ ต้ อ งประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ มี ม ติ รั บ รองงบดุ ล
แต่ให้กรรมการเป็นผู้รับรองงบดุล
(4) ปัญหาการเสียภาษี ในระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของเยอรมนี
ฝรั่งเศส และอังกฤษ กาหนดให้บริษัทเอกชนเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในสหรัฐอเมริกาแยกภาษีออก
ตามประ เภทของบริษัท คือ C corporations อยู่ภายใต้ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ขณะที่ S
Corporations และ LLCs อยู่ภายใต้ระบบภาษีเงินได้เจ้าของกิจการ (PTE)
ประเทศอุต สาหกรรมในยุโ รปออกแบบรูปแบบภาษีตามขนาดของบริษั ท
ขณะที่ส หรั ฐ ออกแบบภาษีตามประเภทของบริษัท ในเอเชียมีญี่ปุ่นและจีนเดินตามแนวทางของ
ประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประเทศอุตสาหกรรมได้ออกแบบระบบบัญชีและภาษีให้
เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของบริษัท คือ มีแยกหลักเกณฑ์บัญชีและภาษีตามขนาดของบริษัท
ขณะที่กฎหมายบริ ษัทจ ากัดของไทยใช้หลั กเกณฑ์เดียวกันกับบริษัททุกขนาด และมีลักษณะเป็น
หลักเกณฑ์บัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้กฎหมายบัญชีของไทยก็มิได้แยกหลักเกณฑ์บัญชีตาม
ขนาดของบริษัท สาหรับกฎหมายภาษีได้ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจานวนกาไรสุทธิใน
รอบปีบัญชี
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6.2.2.4 ปัญหาเครื่องมือทางการเงินของบริษัทเอกชนจากัด (Corporate Financial
Instruments of Private Limited Companies)
การอนุญาตให้บริษัทเอกชนจากัดออกหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะได้จะเป็นการสร้าง
เครื่องมือทางการเงินให้แก่บริษัท SMEs ให้สามารถเข้าถึงตลาดเงินได้หลายช่องทางนอกจากช่องทาง
การเงินแบบดั้งเดิม (Traditional corporate finance) เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การขายหรือจานอง
ทรั พย์ สิน การทาสัญญาเครดิตแฟ็คตอริ่ง เป็นต้น 429 การสร้างเครื่องมือ การเงินที่หลากหลายให้
บริษัทเอกชนจากัดย่อมจะส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาและขยายธุรกิจได้ในภาวะที่ต้องการที่จะขยายการ
ลงทุน เพราะในบางโอกาส SMCs ไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงินในระบบธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
การเงิน หรือแหล่งเงินที่รัฐจัดให้ได้ แต่ในปัจจุบันบริษัทจากัดไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ เพราะประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1229 ซึ่งแก้ไขปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521 บัญญัติห้ามไว้อย่างเด็ดขาดว่า “บริษัทจะออกหุ้นกู้
ไม่ ไ ด้ ” ก่ อ นปี 2521 บริ ษั ท จ ากั ด ที่ อ ยู่ ใ นรู ป บริ ษั ท เอกชนสามารถออกหุ้ น กู้ ไ ด้ แต่ ต่ อ มา
พระราชบั ญญัติห ลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 34
ห้ามมิให้บริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่ากระทาโดยบริษัทจากัดที่ออกหุ้นนั้น
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว มิให้กระทาเป็นการทั่วไป หรือต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะได้รับ
ยกเว้นหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ซึ่งหมายความว่าบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชนจากัดเสนอขายหุ้นให้มหาชนไม่ได้ คาว่า “หุ้น”
หมายถึงเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้นหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากมาตรา 37 ซึ่งบัญญัติว่ามิให้นาบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ห้ามมิใ ห้บริษัทจากัดออกหุ้นกู้มาใช้ บังคับกับบริษัทจากัดที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ อกหุ้ น กู้ ต ามมาตรา 34 ย่ อ มหมายความว่ า มาตรานี้ มิ ใ ห้ น ามาตรา 1229
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับบริษัท เอกชนจากัดที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้
ตามมาตรา 34 นั่ นย่อมหมายความว่าบริษัทเอกชนจากัดมีสิทธิออกหุ้ นกู้ได้ภายใต้ข้อยกเว้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ สาหรับการคิดดอกเบี้ยหุ้นกู้ มาตรา 38 มิให้นามาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ ม าบั ง คั บ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทหุ้ น กู้ แ ละตั๋ ว เงิ น ที่ เ สนอขายได้ ต ามมาตรา 33
และมาตรา 34 ดังนั้น บริษัทเอกชนจากัดที่ออกหุ้นกู้ตามมาตรา 34 ย่อมมีสิทธิกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้สูงกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และและตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 34 อนุญาต
ให้บริษัทเอกชนจากัดออกหุ้นสามัญและหุ้นกู้เสนอขายให้นั กลงทุนสถาบันเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นผลดี
เพราะทาให้บริษัทเอกชนจากัดสามารถระดมทุนจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตามบริษัทเอกชนจากัดที่มี
สิทธิออกหุ้นกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ย่อมเป็นบริษัทที่มีทุนขนาดใหญ่ บริษัท SMEs ไม่มี
โอกาสเข้าถึงเครื่องมือการเงินผ่านช่องทางนี้ได้ เมื่อเทียบกับกฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรม
พบว่ า กฎหมายเปิ ด โอกาสให้ บ ริ ษั ท เอกชนระดมทุ น จากภายนอกผ่ า นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ได้
กว้างขวาง ตัวอย่างเช่นกฎหมายบริษัทของฝรั่งเศสอนุญาตให้บริษัท SMEs ออกหุ้นกู้ได้ โดยกฎหมาย
บริษัทฉบับแก้ไขปรับปรุงปี ค.ศ. 2004 อนุญาตให้ SARL ออกหุ้นกู้เสนอขายในตลาดตราสารหนี้ที่
429

เสถียรภาพ นาหลวง, “Corporate Finance,” หน้า 218.
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เสนอขายให้ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Bonds Through Private Placement) และแก้ไขปี ค.ศ. 2009
อนุญาตให้ SAS ออกหุ้นกูเ้ สนอขายในตลาดตราสารหนี้ทางเลือก (Bonds on Multilateral Trading
Facility: MTF)430 MTF ในสหรัฐเรียกว่า Alternative Trading Systems (ATS) หมายถึงตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ทางเลื อ ก ท าหน้ า ที่ คล้ า ยกั บ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แต่ มี ลั ก ษณะเด่ นคื อ ให้ บ ริ การซื้อ ขาย
หลักทรัพย์และอนุพันธ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ด้วย ที่สาคัญยังให้บริการด้วยต้นทุนที่
ตากว่า ส่งคาสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว และรองรับกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อน นอกจากนั้น MTF ไม่
จาเป็นต้องทาหน้าที่บางอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์รูปแบบเดิมต้องทา เช่น มีบทบาทเป็นองค์กรกากับ
ดูแล เป็นต้น MTF เกิดขึ้นในประเทศที่ตลาดทุนมีการพัฒนาแล้วได้แก่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ในสหรัฐเรียกชื่อ MTF ว่า Electronic Communication Network (ECN) มีบริษัท
ผู้ประกอบการ เช่น Bloomberg Tradebook เป็นต้น MTF มีความแพร่หลายและมีผู้ประกอบการ
เช่น Project Turquoise และ ITG POSIT เป็นต้น MTF ในญี่ปุ่นเริ่มมีความแพร่หลายด้วยเช่นกัน มี
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นที่รู้จัก เช่น JapanCrossing และ Chi-X เป็นต้น431
Private Placement (PP) คือ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายเฉพาะเจาะจงให้แก่
นักลงทุนสถาบันเท่านั้น432 การขายตราสารหนี้แบบเฉพาะเจาะจง โดยบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะทาการจัด
จาหน่ายให้แก่ผู้ซื้อในวงจากัด แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ จากัดจานวนผู้ซื้อ ซึ่งมีจานวนจากัดไม่เกิน
35 ราย หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศสานักงานคณะกรรม
การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลัก
ทรัพย์ บริษัท ประกันภัย กองทุนรวมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เป็น
ต้น433 การออกตราสารประเภทหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนเพื่อขายในตลาดตราสารหนี้ เสนอขายเฉพาะ
เจาะจงเป็นการเปิดโอกาสให้ SMEs เข้าถึงตลาดทุนได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้ธนาคาร (Bank debt) แต่
เป็นหนี้ผู้ลงทุนตราสาร (Non-bank debt) แทน ซึ่งจะทาให้ SMEs เกิดสภาพคล่องในระยะยาว จาก
การสารวจของ OECD พบว่าตลาดทุนในลักษณะนี้มีความเติบโตสูงทั้งในสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น 434
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Pierre-Henri Conac, Op. cit.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ATS...ทางเลือกใหม่ที่มาแรง, ค้นวันที่ 15
พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.sec.or.th/TH/Documents/Information/article/
MN/2552/32ATS
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สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย, ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน, ค้นวันที่ 22 กันยายน
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แม้กระทั่งกฎหมายบริษัทและกฎหายหลักทรัพย์ของจีนก็เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนทุกขนาดอออก
หุ้นกู้ (Corporate Bonds) เป็นผลให้ตลาดการค้าตราสารหุ้นกู้ตั้งแต่ ค.ศ. 2001เป็นต้นมาถึง ค.ศ.
2014 มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการสารวจของ Goldman Sachs ในช่วงไตรมาสที่สองของปี
ค.ศ. 2015 พบว่าตลาดค้าตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้บริษัทเอกชนจากัดมีความเติบโตในสหรั ฐสูงสุด
ญี่ปุ่นเป็นอันดับสอง จีนเป็นอันดับสาม ฝรั่งเศสเป็นอันดับสี่ และเยอรมนีเป็นอันดับหก ตามลาดับ
ภาพรวมของตลาดค้าหุ้นกู้ในจีนมีอัตราการเติบโตในปี ค.ศ. 2014 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35435
จะเห็นได้ว่าการมีกฎหมายอนุญาตให้บริษัทเอกชนออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรเอกชน
มิได้เพียงแต่จะช่วยสร้างเครื่องมือการเงินให้แก่ SMEs เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ของ
ไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมตลาดทรัพย์ในประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว การพัฒนากฎหมาย
บริ ษัท เอกชนจ ากั ดไปในทิ ศทางนี้ จะช่ว ยส่ งเสริ มการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศให้ ก ลายเป็ น
ศูนย์กลางตลาดทุนอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคในอนาคต
ปัญหาการออกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนจากัด ได้ก่อให้เกิดข้อวิตกแก่นักวิชาการบาง
ฝ่ายในประเทศไทยว่าหากอนุญาตให้บริษัทเอกชนออกตราสารหนี้ได้ง่ายเกินไปก็อาจทาให้เกิดปัญหา
หุ้นกู้ขยะ (Junk Bonds) ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ยาก เพราะการซื้อขายหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน
เป็ น การขายให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น เฉพาะกลุ่ ม โดยเฉพาะนั ก ลงทุ น สถาบั น และนั ก ลงทุ น ขนาดใหญ่
ซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการซื้อขายหลักทรัพย์ ย่อมสามารถวิเคราะห์และป้องกันความ
เสี่ยงได้ และจากการศึกษาไม่พบว่าปัญหานี้เคยเกิดขึ้นในประเทศที่มีตลาดหุ้นประเภทนี้
จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยยังขาดการส่งเสริมให้บริษัทจากัดเข้ามาระดมทุน
ในตลาดทุน ทาให้ผู้ประกอบการจานวนมากยังไม่ทราบว่ามีกฎหมายอนุญาตให้บริษัทเอกชนจากัดมี
สิทธิออกหุ้ นกู้เพื่อระดมทุน จากตลาดทุน ตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าควรต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบช่องทางการระดมทุนผ่านช่องทางนี้
และควรหาทางร่วมมื อกันพัฒนาตลาดทุนสาหรับ SMCs ให้กว้างขวางขึ้นโดยศึกษาแนวทางจาก
ประเทศอุตสาหกรรมการเงิน
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้างต้นบ่งชี้ว่าในปัจจุบันโครงสร้างของกฎหมายบริษัท
จ ากั ด ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพของบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ที่ ป รากฏในทางความเป็ น จริ ง
อีกทั้งกฎหมายบริษัทกับกฎหมายบัญชีและภาษีเงินได้นิติบุคคลยังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน และการ
ออกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนจากัดยังมีข้อจากัดทางกฎหมาย
6.2.4 วิเคราะห์รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่ใช้ปฏิบัติในประเทศอุตสาหกรรม
ในหัวข้อนี้จะวิเคราะห์รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดในประเทศอุตสาหกรรม ดังนี้
6.2.4.1 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบบริษัทเอกชน
จากัด
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จากการศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมของรูปแบบเศรษฐกิจ จึงทาให้เกิดรูปแบบบริษัทที่หลากหลาย จากข้อมูลที่ได้ศึกษาใน
บทที่ 2 ถึง บทที่ 4 ทาให้เห็น ว่า กฎหมายบริษัท เอกชนจากัด ซึ่งมีรากฐานมาจากบริษัทร่ว มทุน
เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) สาหรับบริษัทเอกชนจากัดรูปแบบอื่น
เกิดขึ้นในยุคการปฏิวัติเทคนิค (Technical Revolution)
ในหั ว ข้อ นี้ จ ะวิเคราะห์ รูป แบบบริษั ทเอกชนจากัดตามรูปแบบเศรษฐกิ จ ในคลื่ น
เศรษฐกิจ (Economic Waves) ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้
ตารางที่ 6.3 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคของรูปแบบเศรษฐกิจ
ยุค
ปฏิวัติการเงิน-เกษตรกรรม
(Financial –Agriculture Revolution)
ปฏิวัติอุตสาหกรรม
(Industrial Revolution)
ปฏิวัติเทคนิค (Technical Revolution)
ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ -เทคนิค (ScientificTechnical Revolution)
ปฏิวัติข้อมูลและการโทรคมนาคม
(Information and Telecommunication
Revolution)

ปี
1600-1780

รูปแบบบริษัทที่ปรากฏขึ้น
บริษัทพระบรมราชานุญาต

1781-1881

บริษัทร่วมทุนจากัด

1882-1940
1941-1986

บริษัทเอกชนจากัด
บริษัทผู้ประกอบการ
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว
บริษัทความรับผิดจากัด
บริษัทขนาดจิ๋ว

1987-2000

ยุคลปฏิวัติการเงิน-เกษตรกรรม (Financial–Agriculture Revolution) เกิดขึ้น
และคงอยู่ในช่วง ค.ศ. 1600 ถึง ค.ศ. 1780 เป็นเวลา 180 ปี เป็นยุคที่มีการค้าพืชผลการเกษตร
อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติการเกษตร และมีการระดมทุนในรูปของเงินเพื่อทาการค้าระหว่างประเทศ
มีการล่าอาณานิคม เป็นการค้าขายทางน้าหรือทางทะเล จึงเรียกยุคนี้ว่ายุคอุตสาหกรรมการค้าทางน้า
(Water-Powered Mechanization Industry) ในยุคนี้ได้เกิดรูปแบบบริษัทที่ประกอบกิจการของรัฐ
เรียกว่าบริษัทพระบรมราชานุญาต (Royal Charter) การจัดตั้งบริษัทเป็นสัมปทาน (Patent) สาหรับ
วิสาหกิจเอกชนประกอบกิจการในรูปของ Commenda ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับห้างหุ้นส่วนจากัดใน
ปัจจุบัน เพื่อประกอบกิจการค้าระหว่างประเทศ
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1781 ถึง
ค.ศ. 1881 ดาเนินไปเป็นเวลาประมาณ 100 ปี เป็นผลมาจากการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้า เพราะมี
การนาถ่านหินมาใช้ผลิตพลังงานความร้อนใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนานใหญ่ (Mass Production)
เป็นยุคที่ได้รับการขนานนามว่า ยุคอุตสาหกรรมพลังงานไอน้า (Steam Powered Mechanization
of Industry) ในยุคนี้ได้เกิดอุตสาหกรรมสิ่งทอ เหล็ก ถ่านหิน และเกิดระบบขนส่งทางรางและทางน้า
ที่ใช้เครื่ องจั กรไอน้ าที่ได้รั บ จากพลั งงานความร้อนถ่านหิ น ได้แก่ การเดินรถไฟ และการเดินเรื อ
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อุตสาหกรรมในยุคนี้มีความต้องการเงินลงทุนจานวนมากที่ต้องระดมทุนจากประชาชนทั่วไป จึงได้เกิด
บริษัทร่วมทุน (Joint-Stock Companies) ซึ่งเป็นบริษัทหุ้น (Share Companies) ที่มีโครงสร้างของ
ทุนขนาดใหญ่และเกิดกฎหมายบริษัทลายลักษณ์อักษรที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และทาให้การจัดตั้ง
บริษัทเป็นเสรี เยอรมนีสร้างบริษัทหุ้น AG ฝรั่งเศสสร้างบริษัทหุ้น SA อังกฤษสร้างบริษัทจากัด
Co., Ltd. และสหรัฐสร้างบริษัทจากัดธุรกิจขนาดใหญ่ Corporation
ยุคปฏิวัติเทคนิค (Technical Revolution) เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1882
ถึ ง ค.ศ. 1940 ยุ ค นี้ ค งอยู่ เ ป็ น เวลา 60 ปี เรี ย กว่ า ยุ ค อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การขนส่ ง
และครัวเรือนยุคใหม่ ในช่วงเวลานี้ได้เกิดองค์กรธุรกิจลูกผสมระหว่างบริษัทร่วมทุนกับห้างหุ้นส่วน
คือ บริษัทเอกชนจากัด ที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด และสามารถมีกรรมการ
เพียงคนเดียว ในเยอรมนี คือ GmbH ในอังกฤษ คือ PLLC และในฝรั่งเศส คือ SARL
ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์-เทคนิค (Scientific-Technical Revolution) ค.ศ. 1941
ถึง ค.ศ. 1986 เกิดขึ้นและเติบโตเป็นเวลา 45 ปี เป็นยุคการขนส่งด้วยยานยนต์ (Motorization of
Transport Industry) เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบิน นิว เคลี ยร์ น้ามัน เส้นใยสั งเคราะห์
ทาให้บริษัทเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและภาคบริการได้เกิด
บริษัทผู้ประกอบการ (S corporations) ในสหรัฐ และเกิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว (Single Member
Companies) ในประชาคมยุโรป (EC)
ยุคปฏิวัติข้อมูลและโทรคมนาคม (Information and Telecommunication
Revolution) เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเวลา 30 ปี ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1987 ถึง ค.ศ.
2000 ซึง่ เป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารด้วยใยแก้ว และ
เทคโนโลยี อิน เตอร์ เ น็ ต มี ก ารเรี ย กยุค นี้ว่ า ยุค เศรษฐกิ จ คอมพิ ว เตอร์ (Computerization of
Economy) ในยุคนี้ได้เกิดบริษัทลูกผสมระหว่างบริษัทเอกชนจากัดกับห้างหุ้นส่ วนจากัดในสหรัฐ
เรียกว่า Limited Liability Company (LLC) แล้วแพร่หลายในยุโรปและประเทศอุตสาหกรรมใน
เอเชีย และยุคบริษัทขนาดจิ๋วที่มีทุนจดทะเบียนต่า ได้แก่บริษัท 1 ปอนด์ บริษัท 1 ยูโร บริษัท 1 เยน
และบริษัท 1 หยวน
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2035 เป็นยุคที่หก (The Sixth Wave) เรียกว่ายุค
ปฏิวัติเทคโนโลยีชีวเวชศาศตร์-ไฮโดรเจน (Biomedical-Hydrogen Revolution) คาดว่าเทคโนโลยี
นี้จะยั่งยืนอยู่ประมาณ 20 ปี แล้วจะก้าวไปสู่คลื่นลูกที่เจ็ด ซึ่งคาดว่าจะเป็นยุคนาโนเทคโนโลยี -หุ้น
ยนต์ พลังงานทางเลือก และมนุษย์นิยมเปลี่ยนผ่าน (Transhumanism) อันเป็นผลมาจากความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 436 ในยุคนี้รูปแบบบริษัท
เอกชนจากัดจะก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้วาบริษัทเอกชนจากัดเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและ
พัฒนารูปแบบไปตามวิวัฒนาการของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และโดยที่บริษัทเอกชนสามารถกระจาย
ได้กว้างขวางกว่าบริษัทมหาชน ทาให้กลายเป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในยุคศตวรรษที่
ยี่สิบถึงปัจจุบัน
436

Daniel Smihula, Op cit., pp. 58-67.
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เนื่องจากรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้ น จึงจะวิเคราะห์
รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดในประเด็นดังต่อไปนี้
6.2.4.2 การจัดแบ่งรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดตามขนาดโครงสร้างผู้ถือหุ้นและทุน
บริษัทเอกชนจากัดที่ประเทศต่าง ๆ ใช้มีหลายรูปแบบ ในการศึกษานี้จะจัดแบ่ง
รูปแบบบริษัทโดยใช้กลุ่มประเทศที่ใช้รูปแบบบริษัทในลักษณะเดียวกัน ดังนี้
1) ระบบบริ ษั ท รู ป แบบเดี ย วและใช้ โ ครงสร้ า งกั บ บริ ษั ท ทุ ก ขนาด
จากการศึกษาพบว่าระบบบริษัท จ ากัดดั้งเดิมทุกระบบกฎหมายบริษัท มีบริษัท เพียงรูปแบบเดียว
คือ บริษัทร่วมทุน (JSC) โดยเรียกชื่อต่างกันออกไป คือ อังกฤษเรียกว่า Co., Ltd เยอรมนีเรียกว่า AG
ฝรั่งเศสเรียกว่า SA และสหรัฐเรียกว่า Corporation บริษัทร่วมทุนในยุคนี้มีลักษณะเป็นบริษั ท
มหาชนทุน (Public Joint-Stock Company: PJSC) เหตุผลที่ JSPC มีความต้องการในขณะนั้น
เพราะประเทศอุตสาหกรรมต้องการใช้บริษัทประเทศนี้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินที่มีรูปร่างที่แสดงออกในรูปของเครื่องจักรและโรงาน
ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานสิ่งทอ โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานผลิตเครื่องจักรกล เป็นต้น แม้กระทั่งธนาคาร
พาณิชย์ซึ่งต้องการระดมทุนจากประชาชนเพื่อให้สินเชื่อแก่บริษัทขนาดใหญ่ ญี่ปุ่นได้รับเอารูปแบบ
บริษัทร่วมทุนของเยอรมนีมาใช้ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าในรูปของประมวลกฎหมายพาณิชย์
ซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อใช้บริษัทร่วมทุนเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม
ตามแบบอย่างประเทศตะวันตก
ประเทศไทยรั บ เอา (Adopted) รู ป แบบ JSPC มาจากพระราชบั ญ ญั ติ
บริษัท ค.ศ. 1862 ของอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบบัญญัติไว้ในรูปของพระราชบัญญัติลักษณะ
เข้าหุ้นส่วน และบริษัท ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) หรือ ค.ศ. 1911 เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ได้แก่กิจการขุดคลอง การเดินรถราง การผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิต
น้าประปา การไปรษณีย์ ภายหลั งจากที่ใช้พระราชบัญญัติดังกล่ าวมาประมาณสิ บสี่ปีก็ ได้ปฏิรูป
กฎหมายบริษัทด้วยประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2468 บัญญัติกฎหมายบริษัทจากัดบัญญัติไว้ในบรรพ 3 เรียกว่าบริษัทจากัด ซึ่งแปลมาจากคาว่า
Company Limited แต่คาย่อในภาษาไทยไม่มีกาหนดไว้อย่างเป็นทางการ แต่เรียกกันทั่วไปว่า บจก.
สาหรับคาย่อในภาษาอังกฤษใช้คาว่า Co.,td หรือ Ltd. ในยุคนี้เป็นต้นมาบริษัทจากัดมีบทบาทใน
การเป็นเครื่องมือในทางธุรกิจเอกชนมากขึ้น อาทิเช่น บริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทผลิต
สินค้า เป็ นต้น แต่โ ดยที่ในห้ว งเวลาดังกล่ าวประเทศไทยไม่มีการแยกกฎหมายบริษัทเอกชนและ
มหาชนออกจากกัน จึงเป็นผลให้ต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันนี้กับบริษัททั้งสองรูปแบบ ด้วยเหตุนี้จึง
ทาให้บริษัทจากัดของไทยมีโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับบริษัทมหาชนในประเทศตะวันตกและใน
ญี่ปุ่น
มู ล เหตุ ที่ ร ะบบกฎหมายบริ ษั ท เอกชนปรากฏขึ้ น ในยุ โ รปเพราะระบบ
กฎหมายบริษัทร่วมทุนไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นพาหนะดาเนินธุรกิจ เพราะองค์กรธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนไม่สนองตอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการซึงมีความต้องการจะได้รับประโยชน์ทั้งจากจากรูปแบบของบริษัท
และห้างหุ้นส่วน คือ ต้องการให้ธุรกิจเป็นนิติบุคคลเพื่อความสะดวกในการแยกทรัพย์สินส่วนตัวออก
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จากทรัพย์สินธุรกิจและเพื่อความสะดวกในการทาสัญญา ขณะเดียวกันก็ต้องการรูปแบบการจัดการ
อย่างห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีความเป็นทางการ คือ เป็นทั้งผู้ลงทุนและควบคุมธุรกิจ ปรากฏการณ์ในคดี
Salomon V. Salomon & Co., Ltd. ได้สะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยนี้เป็น
อย่างดี ปรากฏการณ์ของคดีนี้ทาให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของกฎหมายบริษัทในยุโรปขึ้น
คือ ในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเยอรมนีได้แก้ไขกฎหมายกาหนดให้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเหลือเพียงคนเดียว
ต้องเลิกบริษัท แต่ในทางปฏิบัติศาลเยอรมนีก็ไม่เคยพิพากษาให้เลิกบริษัท แต่ให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขปัญหา
โดยวิธีอย่างอื่นแทน ในอังกฤษและฝรั่งเศสได้ ตรากฎหมายบริษัทเอกชนแยกออกมาจากกฎหมาย
บริษัทร่วมทุนซึ่งมีสภาพเป็นบริษัทมหาชน ประเทศไทยได้พัฒนาระบบบริษัทเอกชนขึ้น ในปี พ.ศ.
2521 หลังจากที่ใช้บริษัทร่วมทุนจากัดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
2) ใช้ร ะบบบริ ษัทรูปแบบเดียวแต่แยกหลั กเกณฑ์ตามขนาดโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นและทุน ในปัจจุบันเยอรมนี อังกฤษ และจีน ได้แบ่ง บริษัทเอกชนจากัดที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้น
สองขนาด คือ บริษัทเอกชนที่มีผู้ถือหุ้นสองคนขึ้นไปรูปแบบหนึ่ง กับบริษัทเอกชนที่มีผู้ถือหุ้นเพียง
คนเดียวอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้แบ่งบริษัทเอกชนออกเป็นสองขนาด คือ บริษัทขนาดใหญ่
และบริษัทขนาดเล็ก
เยอรมนีได้พัฒนาบริษัทเอกชนเรียกว่า GmbH เพียงรูปแบบเดียวใช้มา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1892 มีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือสองคนขึ้นไป จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 เยอรมนีจึงปฏิรูป
กฎหมายอนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนจากัด ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้
ปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนพัฒนารูปแบบบริษัทผู้ประกอบการ UG เทียบได้กับบริษัทความ LLC มีผู้
ถือหุ้นคนเดียวและมีทุนจดทะเบียน 1 ยูโร นักวิชาการเยอรมนีบางฝ่ายเห็นวา UG มิได้เป็นรูปแบบ
บริษัทเอกชนที่แยกจาก GmbH แต่เป็นสาขาย่อยของ GmbH เพราะยังใช้กฎหมายฉบับเดียวกันที่
สาคัญกฎหมายยังต้องการให้ UG ต้องมีทุนจดทะเบียนถึงระดับทุนจดทะเบียนขั้นต่าที่กฎหมาย
กาหนด แต่นักวิชาการในเยอรมนีบางฝ่ายมีความเห็นว่า GmbH แยกต่างหากจาก UG เพราะทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้นต่างกัน อีกทั้ง GmbH เป็นบริษัทธุรกิจคล้ายกับ C corporation ในสหรัฐ ขณะที่ UG
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวมีลักษณะเป็นบริษัทผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
Company) และ S Corporations ในสหรัฐ หรือ EURL ในฝรั่งเศส437
อังกฤษมีรูปแบบบริษัทเอกชนรูปแบบเดียว คือ PLLC แต่แยกออกเป็นสอง
ขนาด คือ บริษัทจากัดขนาดใหญ่ (Large Private Limited Companies) และบริษัทจากัดขนาดเล็ก
(Small Private Limited Companies) การแบ่งขนาดของบริษัทใช้ทั้งมูลค่าของสินทรัพย์และ
จานวนลูกจ้างเป็นเกณฑ์พิจารณา การเกิดระบบ SPLLC ทาให้ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคลเปลี่ยนไป
ตามโดยมีการสร้างระบบภาษีขนาดเล็ก (Small tax) เกิดขึ้น โดยมีการปฏิรูปกฎหมายภาษีเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพของบริ ษั ท ระบบภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของอัง กฤษเป็ น ระบบอั ต ราก้ า วหน้ า
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Michael Beursken and Ulrich Noack, Op. cit.
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(Progress Rate) ในช่วง ค.ศ. 2010 เป็นต้นมาจะอยู่ในอัตราระหว่างร้อยละ 21 ถึง 28 ตามขั้นของ
กาไรสุทธิ อังกฤษได้ใช้ภาษีเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับบริษัทขนาดเล็ก438
จีนได้พัฒนารูปแบบบริษัทเอกชนจากัด (LLC) ในปี ค.ศ. 2005 ด้วยการให้
บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ และในกฎหมายบริษัทแบ่งหลักเกณฑ์บริ ษัทผู้ถือหุ้นหลายคนออกจาก
บริ ษัทที่มี ผู้ ถือหุ้ น คนเดีย วทานองเดียวกั บเยอรมนีและอั งกฤษ ถือว่าจี นแบ่งบริ ษัทออกเป็นสอง
รูปแบบ สาหรับญี่ปุ่นแม้ให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ แต่ก็ไม่พบว่าบัญญัติหลักเกณฑ์เฉพาะบริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวไว้แ
6.2.4.3 การจัดแบ่งรูปแบบบริษัทโดยใช้เกณฑ์จานวนกฎหมายที่ใช้บังคับ
การแบ่งรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดโดยใช้เกณฑ์นี้แยกพิจารณาดังนี้
1) ประเทศที่ใช้ระบริษัทคู่ (Dual Company Law System) ในปัจจุบัน
ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นมีบริษัทเอกชนสองรูปแบบ ในลักษณะเป็นบริษัทรูปแบบลูกผสม กล่าวคือ ฝรั่งเศส
ปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท เอกชนหลายครั้ ง ในปี ค.ศ. 1994 ปฏิ รู ป กฎหมายโดยสร้ า งรู ป แบบ
SAS ซึ่งเป็นบริษัทลูกผสมบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชนเรียกว่าบริษัทมหาชนแบบง่าย (Simplified
Public Limited Company) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้แก้ไขโครงสร้างให้ มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
และในปี ค.ศ. 2008 ได้แก้ไขโครงสร้างการเงินอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1 ยูโร SAS
SARL มีลักษณะเป็นบริษัทเอกชนอีกรูปแบบหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับ S corporation ผสมกับ LLC
ในระบบกฎหมายบริษัทอเมริกัน SARL บริษัทเอกชนจากัดที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ ค.ศ. 1925 ซึ่งได้รับ
รูปแบบมาจาก GmbH ผสมกับ PLLC ของอังกฤษ มีการปฏิรูปโครงสร้าง SARL หลายครั้ง ในปี
ค.ศ. 2003 ได้ปฏิรูปโครงสร้างทุนจดทะเบียนเป็น 1 ยูโร และให้มีสิทธิออกหุ้นกู้ได้ ดังนั้น ในปัจจุบัน
SAS และ SARL มีสิทธิออกหุ้นกู้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด439
ญี่ ปุ่ น ได้ ป ฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท ในปี ค.ศ. 2005 ออกแบบบริ ษั ท เอกชน
ออกเป็นสองรูปแบบ คือ บริษัทร่วมทุน เรียกว่า KK และบริษัทเอกชนความรับผิดจากัดเรียกว่า GK
ส าหรั บ KK มีลั ก ษณะเป็ น บริ ษัทจากัดที่จ ดทะเบียนเป็ นบริษั ทเอกชนหรื อบริษั ทมหาชนก็ไ ด้
กรณีเป็นบริษัทเอกชนมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นไป ทุนจดทะเบียนหนึ่งเยน ขณะที่ GK เป็นบริษัทเอกชนที่
ได้รับอิทธิพลมาจาก LLC ของสหรัฐ มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งคนและมีทุนจดทะเบียนหนึ่งเยน LLC
ที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและทุนจดทะเบียนในลักษณะนี้เรียกกัน ว่า One Yen company โดยที่ GK
มีลักษณะกึ่งห้ างหุ้ นส่ว นและกึ่งบริษัทเอกชน ผู้ ลงทุนในบริษัทจึงถูก เรียกว่าสมาชิก ไม่ต้องมีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ต้องมีกรรมการเพราะผู้เป็นสมาชิกทุกคนมีสิทธิเป็นผู้จัดการ เป็นที่สังเกตว่า
บริษัทแม่ในสหรัฐจะดาเนินธุรกิจในญี่ปุ่นโดยจดทะเบียนในรูป GK440 อย่างไรก็ตามในระบบกฎหมาย
บริษัทของอังกฤษเรียกผู้ถือหุ้นของบริษัทประเภทต่าง ๆ ว่า Member
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Michael P. Devereux and Simon Loretz, Corporation Tax in the United
Kingdom (Oxford: Oxford University, 2011), pp.10-11.
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Pier-Henri Conac, Op. cit.
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Lsace J. Miller, Op. cit.
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2) ระบบบริษัทสามรูปแบบ (Tree-form system) หากพิจารณาเนื้อหา
ของกฎหมายแล้วกล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายบริษัท สหรัฐมีบริษัทเอกชนสามรูปแบบ ประกอบด้วย
C Corporation S Corporation และ Limited Liability Company (LLC) แต่ละรูปแบบมีสภาพ
ในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน C corporation มีสภาพเป็นบริษัทเอกชนจากัดความรับผิด (PLLC)
ทานองเดียวกับ Co. Ltd ในระบบอังกฤษ GmbH ในระบบกฎหมายบริษัทของเยอรมนี และ KK ใน
ระบบญี่ปุ่นและบริษัทจากัดของไทยต้องรับผิดเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับ S Corporation และ
Limited Liability company มีสภาพเป็นบริษัทรูปผสมระหว่างบริษัทเอกชนจากัดกับห้างหุ้นส่วน S
corporation สมาชิก 2 คน แต่ไม่เกิน 50 คน ขณะที่ LLC มีสมาชิก 1 คน ขึ้นไป บริษัททั้งสอง
รูปแบบนี้ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กาไรของบริษัทถือเป็นรายได้พึงประเมินของสมาชิกแต่ละคน
โดยตรง ซึ่งเรียกระบบภาษีในลักษณะนี้ว่าภาษีผ่านนิติบุคคล (PTE) คือไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล แต่
นาไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีห้างหุ้นส่วนของผู้ เป็นสมาชิก LLC เป็นรูปแบบบริษัทที่
ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2011 มีจานวนรวม 5,383,269 ราย ทั่วสหรัฐมีสถิติการจด
ทะเบียนสูงสุดสามอันดับแรกในสามรัฐ คือ รัฐเดลาแวร์ 391,820 ราย รัฐฟลอริดา 379,175 ราย
และแคลิฟอร์เนีย 384,473 ราย 441 มูลเหตุที่ LLC ได้รับความนิยมเพราะจัดตั้งง่าย วิธีการจัดการมี
ความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วน และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทาให้มีภาระภาษีต่อเดียว
ของรายได้จานวนเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LLC ส่วนใหญ่สามปีแรกมักมีภาระภาษี เพราะอยู่ใน
ระหว่างเริ่มต้นดาเนินกิจการ LLC มิได้เป็นเพียงบริษัทของผู้ประกอบการรายบุคคลเท่านั้น บริษัท
ขนาดใหญ่ก็นิยมประกอบธุรกิจผ่าน LLC แต่เดิมกฎหมาย LLC ของแต่ละรัฐต่างกาหนดโครงสร้าง
ผู้เป็นสมาชิกสองคนขึ้นไป ปัจจุบันลดลงมาเหลือเพียงคนเดียว442
ปัจจุบันรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมและ
ในประเทศไทย มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศมีบริษัทเอกชนจากัด
หลายรูปแบบ บางประเทศมีรูปแบบเดียว แต่กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรม
อนุญาตให้บริษัทเอกชนจากัดมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นสองขนาด คือ บริษัทที่มีโครงสร้ างผู้ถือหุ้นหลายคน
และบริ ษั ท ที่ มี โ ครงสร้ า งผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว ขณะที่ ป ระเทศไทยมี บ ริ ษั ท จ ากั ด รู ป แบบเดี ย ว
และไม่อนุญาตให้บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นคนเดียว ดังที่แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบในหน้าถัดไป
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Bruce H. Kobayashi and Larry E. Ribstein, Op. cit., pp. 112-115.
Angela Schneemann, Op. cit., pp. 120-121.
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ตารางที่ 6.4 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทตามกลุ่มประเทศ
กลุ่มที่
กลุ่มประเทศที่ใช้
ระบบบริษัท
รูปแบบเดียวแต่ไม่
แยกเป็นสองขนาด
(6.2.1.1)

ประเทศ
ไทย ค.ศ. 19112015
เยอรมนี (ก่อน ค.ศ.
1892)
อังกฤษ (ก่อน ค.ศ.
1907)
ญี่ปุ่น (ระหว่าง ค.ศ.
1896 – 1938)
เยอรมนี

รูปแบบบริษัท
บริษัทจากัด

รูปแบบบริษัท
-

รูปแบบบริษัท
-

SA

-

-

Company
Limited
KK

-

-

-

-

กลุ่มประเทศที่ใช้
ระบบบริษัท
อังกฤษ
รูปแบบเดียวแต่
แยกโครงสร้างผู้ถือ
หุ้นเป็นสองขนาด จีน

GmbH

GU

-

L Company
Limited
LLC

S Company
Limited
LLC

-

กลุ่มประเทศที่ใช้
ระบบบริษัทคู่

ฝรั่งเศส

SARL

SAS

-

ญี่ปุ่น

KK

LLC

-

กลุ่มประเทศที่ใช้
ระบบบริษัทสาม
รูปแบบ

สหรัฐอเมริกา

C Corporation

S Corporation

-

LLC

จากตารางที่ 6.4 จะเห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มต้นด้วยการมีรูปแบบบริษัทรูปแบบเดียว
โดยทุกประเทศเริ่มต้นด้วยการพัฒนาบริษัทร่วมทุน (Joint-stock company) เพื่อใช้กับบริษัทขนาด
ใหญ่ที่ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ หรือประกอบวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและกาพัฒนาประเทศด้วยการการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ของรัฐ แต่เมื่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจเปลี่ยนไปโครงสร้างของบริษัทร่วมทุนขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้
กับ SMEs ได้ ประเทศอุตสาหกรรมหลักตะวันตกจึงได้สร้างรูปแบบบริษัทขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่ง
เรียกว่าบริษัทเอกชนจากัดความรับผิด (PLLC) โดยเยอรมนีเป็นประเทศแรกที่ได้สร้างรูปแบบ PLLC
ขึ้น เรี ย กชื่อย่ อว่า GmbH โดยน าเอาลั ก ษณะของบริษัทร่ว มทุนผสมกับห้ างหุ้ นส่ ว น โดยบริษัท มี
ผู้ถือหุ้นสองคนสามารถห้างการโอนหุ้นได้ และผู้ถือหุ้นเป็นผู้จัดการ แต่ PLLC (GmbH) ในแบบของ
เยอรมนียังต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่าเช่นเดียวกับ JST (SA) ต่อมาแนวคิดนี้ได้รับการปลูกถ่าย
(Transplants) ไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสในต้นศตวรรษที่ยี่สิบ อังกฤษได้สร้าง PLLC ขึ้นในปี ค.ศ.
1907 โดยมีผู้ถือหุ้นสองคนแต่ไม่เกิน 50 คน และฝรั่งเศสได้สร้าง SARL ขึ้นในปี ค.ศ. 1925 โดยมี
ผู้ ถื อ หุ้ น สองคนถึ ง ห้ า สิ บ คนตามแบบอั ง กฤษ และมี ทุ น จดทะเบี ย นขั้ น ต่ าตามแบบเยอรมนี
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ดังนั้น ในยุคระหว่างปลายศตวรรษที่สิบเก้าและต้นศตวรรษที่ยี่สิบจึงมีบริษัทเอกชนในยุโรปสามระบบ
คื อ ระบบเยอรมนี อั ง กฤษ และฝรั่ ง เศส ส าหรั บ สหรั ฐ ได้ พั ฒ นาบริ ษั ท เอกชนขึ้ น สามรู ป แบบ
คือ C corporation ถือว่าเป็นบริษัทธุรกิจ (Business Corporation) บริษัทผู้ประกอบการได้แก่
S corporation, LLC ทาให้สหรัฐเพียงระบบเดียวที่มีบริษัทเอกชนจากัดสามรูปแบบ
6.2.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่แพร่หลายในประเทศ
อุตสาหกรรม
บริ ษั ท ความรั บ ผิ ด จ ากั ด (LLCs) เป็ น รู ป แบบองค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ความแพร่ ห ลายที่ สุ ด
มีกาเนิดในสหรัฐ และได้แพร่หลายไปยังประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปและเอเชีย ทั้งนี้ เพราะ LLCs
เป็ น รู ป แบบบริ ษั ท ที่ส นองความต้ องการของผู้ ประกอบการได้ ม ากกว่ าบริ ษัท เอกชนรู ป แบบอื่ น
ดังที่ปรากฏในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 6.5 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดความรับผิด
ประเทศ
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
สหรัฐ
ญี่ปุ่น
ไทย

ชื่อเรียก

นิติ
บุคคล

ความรับผิด
จากัด

จานวน
ผู้ถือหุ้น
ขั้นต่า

ข้อจากัด
สิทธิการ
โอนหุ้น

ภาษีเงินได้
นิติบุคคล

GmbH
SARL, SAS
Co., Ltd.
C corporation
KK

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

บจก.

โดยที่บริษัทเอกชนจากัดรูปแบบต่าง ๆ ได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลและในสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จึงทาให้บริษัทเอกชนจากัดในแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งบริ ษัท เอกชนจ ากั ด ธุร กิ จ หรื อบริษั ท ทาธุ รกิ จ (Business Company)
ซึ่งเป็นบริษัทรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในประเทศต่าง ๆ แม้มีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อด้อย
อยู่ในตัว ซึ่งอาจเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการหันไปประกอบการผ่านบริษัทเอกชนจากัดรูปแบบ
อื่น แต่สาหรับประเทศที่ใช้บริษัทรูปแบบเดียวและมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นขนาดเดียว ผู้ประกอบการย่อม
ไม่มีโอกาสเลือกอย่างประเทศที่มีบริษัทเอกชนจากัดหลายรูปแบบหรือมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นสองขนาด
ซึ่งข้อดีและข้อด้อยของบริษัทเอกชนจากัดรูปแบบมาตรฐานได้แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบข้างใน
หน้าถัดไป
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ตารางที่ 6.6 เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของรูปแบบตามระบบต่างประเทศกับไทย








ข้อดี
ข้อด้อย
ความเป็ น นิ ติ บุ ค คลต่ า งหากท าให้ เ กิ ด กาไรของบริษัทต้องเสียภาษีสองชั้น
ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินปันผล
มี ข้ อ จ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการโอนหุ้ น ท าให้
ทาให้เกิดภาระภาษีซ้อน
ป้ อ งกั น บุ ค คลภายนอกเข้า มาครอบง า
บริษัทได้
มีร ะบบบั ญชีและการเงิน ที่กาหนดโดย
กฎหมาย สามารถสร้างเครดิตและเข้าถึง
ตลาดเงินได้ง่าย
แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนได้

6.2.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบบริษัทเอกชนจากัดลูกผสม
บริษัทเอกชนจากัดลูกผสม (Hybrid Private Limited Companies) มีสองรูปแบบ
คือ บริษัทลูกผสมบริษัทเอกชนกับห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง กับบริษัทเอกชนผสมกับบริษัทมหาชนอีก
ประเภทหนึ่ง
6.2.6.1 บริษัทเอกชนผสมกับลักษณะของห้างหุ้นส่วน (A private company
form combines features of a private limited company with characteristics of a
partnership characteristics)
บริษัทเอกชนที่มีลักษณะผสมระหว่างบริษัทเอกชนกับห้างหุ้นส่วนเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมและแพร่หลายในสหรัฐในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ในเวลาต่อมาได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในระบบกฎหมายบริษัทอเมริกันไม่ถือว่าเป็นบริษัทธุรกิจแบบ C Corporation แต่ถือว่า
LLC เป็นวิสาหกิจของผู้ประกอบการ (Proprietorship) ดังนั้น บริษัทชนิดนี้จึงไม่อยู่ในขอบข่ายต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่าง C Corporations แต่ผู้เป็นสมาชิกต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือภาษีห้างหุ้นส่วนแล้วแต่จานวนผู้เป็นสมาชิก กล่าวได้ว่ารัฐบาลสหรัฐมีความประสงค์ที่จะใช้ LLCs
ส่งเสริม SMEs ขนาดเล็ก แนวคิดเดิม LLCs ต้องมีสมาชิก (Members) อย่างน้อยสองคน แต่ปัจจุบัน
กฎหมายบริษัทของรัฐจานวนมากอนุญาตให้บุคคลคนเดียวก่อตั้ง LLCs ได้ โดย
LLC ได้เข้าไปแพร่หลายในยุโรป ญี่ปุ่น และจีนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมา
แต่เรียกชื่อแตกต่างกันไป ในเยอรมนีเทียบได้กับ UG ในเยอรมนีเทียบได้กับ SARL ในอังกฤษเรียกว่า
Small co., Ltd. ในญี่ปุ่นเรียกว่า GK และในจีนเรียกว่า LLC
6.2.6.2 บริษัทมหาชนจากัดผสมกับบริษัทเอกชนจากัด (A private company
form combines features of a public limited company with characteristics of a private
limited company)
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บริ ษัทรู ป แบบนี้ มีใช้อยู่ในฝรั่งเศสมาตั้งแต่ ค.ศ. 1994 เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่า
Société Par Actions Simplifiée (SAS) เกิดขึ้นด้ว ยสาเหตุที่กฎหมายบริษัทมหาชนและ
บริ ษั ท เอกชนมี ค วามเคร่ ง ครั ด เพราะการตั้ ง บริ ษั ท มหาชนต้ อ งมี ผู้ ถื อ หุ้ น จ านวนหลายคน
และมีกฎระเบียบบังคับจานวนมาก บริษัทเอกชนแม้จะตั้งได้ง่ายกว่าแต่ก็โอนหุ้นยาก เพราะกฎหมาย
ให้โอนหุ้นให้เฉพาะบุคคลที่ใกล้ชิด SAS เป็นรูปแบบบริษัทที่อยู่กึ่งกลางระหว่างบริษัทมหาชนและ
บริษัทเอกชนหรือเป็นบริษัทลูกผสม (Hybrid company form) การจัดตั้ง SAS ทาได้ง่ายกว่า
SA เพราะมีผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งคนและทุนจดทะเบียนเพียงหนึ่งยูโรก็ตั้งได้ SAS ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
เรียกว่า Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) นอกจากนี้ SAS สามารถมี
เงื่อนไขการโอนหุ้นได้ตามที่ผู้ถือหุ้นตกลงกันไว้ในข้อบังคับ และสามารถออกหุ้นกู้ได้ ทาให้บริษัทมี
เครื่องมือระดมทุนจากภายนอกได้ SAS ได้รับความนิยมในธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง SAS นับว่าเป็น
เครื่องมือสาคัญของฝรั่งเศสในการแข่งขันกับกฎหมายบริษัท เอกชนจากัดของเยอรมนีและอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ SMEs ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจานวนมากในฝรั่งเศสหันมา
จั ดตั้ งธุ ร กิจ ในรู ป ของ SAS แม้ก ระทั่ง ผู้ ประกอบการต่า งประเทศก็ นิย มจั ดตั้ง บริ ษัท รูปแบบนี้ ใ น
ฝรั่งเศส443 เหตุผลที่เรียกว่าบริษัทมหาชนอย่างง่ายคงเพราะว่าการโอนหุ้นของบริษัทสามารถทาได้
โดยเสรีอย่างบริษัทมหาชน เว้นแต่ จะมีข้อจากัดสิทธิการโอนหุ้นไว้ เนื่องจาก SAS มิได้มีสภาพเป็น
บริษัทมหาชนโดยแท้ หุ้นของบริษัทจึงเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทุน (Stock Market)
ไม่ได้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายบริษัทของไทยแล้ว จะเห็นได้ว่า SAS มีลักษณะบางประการคล้าย
กับบริษัทจากัดของไทยก่อน พ.ศ. 2521 คือ สามารถออกหุ้นกู้ได้และสามารถโอนหุ้นได้โดยเสรีหรือมี
ข้อจากัดการโอนหุ้นก็ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129) บริษัทรูปแบบนี้จึงเป็นที่
คุ้นเคยในประเทศไทยมาก่อน หากนามาใช้ในประเทศไทยอีกก็น่าจะไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด
ตาราง 6.7 เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของบริษัทลูกผสม







ข้อดี
ข้อด้อย (ยกเว้นสหรัฐ)
ความเป็ น นิ ติ บุ ค คลต่ า งหากท าให้ เ กิ ด กาไรของบริษัทต้องเสียภาษีสองชั้น
ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินปันผล
มี ข้ อ จ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการโอนหุ้ น ท าให้
ทาให้เกิดภาระภาษีซ้อน
ป้ อ งกั น บุ ค คลภายนอกเข้า มาครอบง า
บริษัทได้
มี ร ะบบบั ญ ชี แ ละการเงิ น ใกล้ เ คี ย งกั บ
บริษัทเอกชนจากัดมาตรฐาน
ออกหุ้นกู้ได้ ทาให้มีเครื่องมือระดมทุน

443

Francisco Reyes and Erik P.M. Vermeulen, Op. cit., pp. 15-16.
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6.2.7 วิเคราะห์ผลกระทบจากการมีบริษัทรูปแบบเดียวของประเทศไทย
หากเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมแล้วประเทศไทยมีบริษัทเอกชนจากัดรูปแบบเดียวและมี
โครงสร้างขนาดเดียว คือ บริษัทจากัดที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่โดยที่
กฎหมายบริษัทจากัดได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับบริษัทขนาดใหญ่ แม้จะแก้ไขปรับปรุงแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ยังสะท้อนบริษัทที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ ทาให้กฎหมายไม่สมารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สถิติการจัดตั้งบริษัทจากัดในอัตราที่ต่าเมื่อ
เทียบกับประเทศอุตสาหกรรม
6.2.7.1 วิเคราะห์สถิติการคงอยู่ของบริษัทเอกชนจากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติบริษัทเอกชน
จากัดมีลักษณะคล้ายกับประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก เพราะมีบริษัทเอกชนจากัดเพียงรูปแบบเดียว
คือ บริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยเจ็ดคนขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาได้ลดจานวนผู้ถือหุ้นขั้น
ต่าเหลือสามคนขึ้นไป ได้ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของบริษัท ดังจะเห็นได้จากที่นับตั้งแต่เริ่มใช้
กฎหมายบริษัทเป็นต้นมาถึงปัจจุบันประมาณ 90 ปี มีบริษัทคงเหลืออยู่เพียง 4 แสนกว่ารายเท่านั้น
ดังที่แสดงไว้ในตารางสถิติการจดทะเบียนบริษัทจากัดข้างใต้นี้
ตารางที่ 6.8 สถิติการจดทะเบียนองค์กรธุรกิจนิติบุคคล ระหว่าง มกราคม – พฤศจิกายน 2558
แยกตามพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รวม

บริษัทจากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด

บริษัทมหาชน

2,164
2,558
486
1,237
2,792

ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคล
18
13
2
4

17,386
8,849
919
4,404
1,885
2,243
2,243
39,135

1,498
2,424
13,163

4
10
51

1
42

27
10
3
1

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ 13 พฤศจิกายน 2558
เมื่อเปรียบเทียบการคงอยู่ของนิติบุคคลแต่ละประเภทก็จะพบว่าบริษัทเอกชนจากัดเป็นนิติ
บุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุด รองลงมาเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าบริษัทจากัดมีลักษณะที่
สามารถตอบสนองผู้ประกอบธุรกิจได้ดีกว่าองค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทมหาชนจากัด
ดังที่ สถิติการคงอยู่ของนิติบุคคลที่แสดงในตารางข้างใต้นี้
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ตารางที่ 6.9 สถิตินิติบุคคลที่ยังคงอยู่ ระหว่าง มกราคม – พฤศจิกายน 2558
แยกตามพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รวม

บริษัทจากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด

214,764
93,164
9,802
49,110
16,446

46,573
38,223
6,511
15,229
28,778

ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคล
454
120
20
46
81

18,838
35,440
437,564

25,036
18,316
178,666

122
72
915

บริษัทมหาชน
816
198
5
51
11
9
19
1,109

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ 13 พฤศจิกายน 2558
เป็นที่สังเกตว่า สถิติอัตราการเติบโตของการจดทะเบียนของบริษัทจากัดในแต่ละ
ภูมิภาคถึง ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 ยังมีอัตราต่าเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรม คือ ประมาณปี
ละสี่หมื่นราย ดังที่ปรากฏสถิติในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 6.10 เปรียบเทียบข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทจากัดแยกตามภูมิภาค
รายการจดทะเบียนบริษัทจากัด ณ พฤศจิกายน 2558
ภูมิภาค
จานวน
กรุงเทพมหานคร
17,386
ภาคกลาง
8,849
ภาคตะวันตก
919
ภาคตะวันออก
4,404
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,885
ภาคเหนือ
2,243
ภาคใต้
3,422
รวม
39,135
จากตารางที่ 6.8 ถึง ตารางที่ 6.10 สะท้อนให้เห็นอัตราการคงอยู่ขององค์กรธุรกิจที่
เป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท จ ากั ด และบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด มี รู ป เป็ น ทรงปี ร ะมิ ด
(Pyramid) ดังที่ปรากฏตามแผนภาพข้างใต้นี้ (เทียบได้กับอังกฤษและญี่ปุ่น)
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บริษัทมหาชน

1,109
ห้ างหุ้นส่ วน นิตบิ ุคคล
179,571
บริษัทจากัด
437,630

ภาพที่ 6.2 แสดงสัดส่วนการจดทะเบียนนิติบุคคลธุรกิจ
จากข้อมูลในตารางที่ 6.8 ตารางที่ 6.10 และภาพที่ 6.2 จัดลาดับความแพร่หลาย
ขององค์กรธุรกิจแต่ละประเภทตามลาดับ คือ บริษัทจากัดได้รับความนิยมสูงสุด ห้างหุ้นส่วนจากัด
ได้รับความนิยมเป็นลาดับที่สอง บริษัทมหาชนได้รับความนิยมลาดับที่สาม และห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลได้รับความนิยมลาดับสุดท้าย
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลธุรกิจทั้งสี่ประเภทบ่งชี้ให้เห็นนัยสาคัญว่าองค์กรธุรกิจ
ในประเทศไทยประเภทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัท บริษัทจากัด ได้รับความนิยมแพร่หลายที่สุด
แต่เป็นที่สังเกตว่าห้างหุ้นส่วนจากัดก็ได้รับความสาคัญเป็นลาดับถัดมา จากการศึกษาพบว่าปัจจัย
ดึงดูดให้ ผู้ ป ระกอบการในประเทศไทยนิย มดาเนินธุร กิจผ่ า นบริษั ท เอกชนจากัดมากที่สุ ด เพราะ
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากบริษัทเอกชนจากัดสี่ประการ คือ
ประการแรก ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากทา
ให้เกิดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจทั้งการถือครองทรัพย์สิ นและการทานิติกรรมสัญญา ตลอดทั้ง
การตั้งอยู่ของธุรกิจอย่างไม่มีกาหนดเวลา
ประการที่สอง ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากความรับผิดจากัด เพราะผู้ถือหุ้น
ไม่ต้องรับผิดเกินไปจากเงินค่าหุ้นที่ส่งใช้ไม่ครบ หากชาระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วก็ ไม่ต้องรับผิดต่อหนี้สิน
ของบริษัทความรับผิดจากัดสามารถแยกทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นออกจากทรัพย์สินทางธุรกิจ ทา
ให้ลดความเสี่ยงในการลงทุน ในทางทฤษฎีถือว่าความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นได้โอนไปยังบริษัท เพราะ
บริษัทซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคลจะต้องรับผิดในหนี้สินโดยลาพัง
ประการที่สาม ผู้ ประกอบการสามารถปิดกั้นมิให้ บุคคลภายนอกรุกรานเข้ามา
ครอบครองบริษัท เพราะบริษัทเอกชนจากัดสามารถจากัดสิทธิในการโอนหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ได้ ทาให้การถือหุ้นจากัดอยู่เฉพาะที่ผู้ถือหุ้นมีความต้องการ ด้วยลักษณะในข้อนี้ทาให้บริษัทเอกชน
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จากัดมีสภาพเป็นบริษัทระบบปิด (Close company) ซึ่งต่างจากบริษัทมหาชน เป็นบริษัทระบบเปิด
(Open Company) ที่ เ ปิ ด รั บ สาธารณชนเข้ า มาถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถมี ข้ อ จ ากั ด ในการโอนหุ้ น
(Non-Restriction Transferable Shares) บุคคลภายนอกอาจรุกรานเข้ามาครอบครองบริษัทอย่าง
ไม่เป็นมิตรได้ง่าย (Unfriendly Taking Over)
ประการที่สี่ ผู้ประกอบการสามารถสร้างเครดิตได้ดีกว่าองค์กรธุรกิจประเภทห้าง
หุ้นส่วน เพราะบริษัทมีระบบโครงสร้างการจัดการและระบบการเงินและบัญชีที่เป็นระบบมากกว่า
ห้างหุ้นส่วน นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นมีมุมมองว่าผู้ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนเป็นกิจการขนาดเล็ก
มีการสารวจในญี่ปุ่นพบว่า หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเหตุผลที่บริษัทเอกชนความรับผิด
จากัด (PLLC) ได้รับ ความนิยมมากกว่าห้างหุ้นส่ว นและบริษัทมหาชน เพราะเหตุผลสองประการ
ประการแรกเพราะผู้ประกอบการมีความเห็นว่าการประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทมีเอกชนความรับ
ผิดจากัด (PLLC) สมารถสร้างเครดิตธุรกิจได้ดีกว่าห้างหุ้นส่วน (Can enhance the creditability of
their business by becoming a corporation) ประการที่สองเพราะผู้ประกอบการเห็นว่าการ
ก่อตั้งธุรกิจในรูป PLLC ดีกว่าในรูปบริษัทมหาชนจากัดความรับผิด (PLC) เพราะสะดวกกว่าและมี
ต้นทุนต่ากว่า444
6.2.7.2 วิเคราะห์สถิติการคงอยู่ของห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
และบริษัทมหาชนจากัดที่มีผลต่อการดึงดูดผู้ประกอบการในประเทศไทย
จากสถิติการจดทะเบียนและการคงอยู่ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยจนถึงปี 2558
ระบุ ว่ า ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด เป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในล าดั บ ถั ด จากบริ ษั ท จ ากั ด หรื อ
บริษัทเอกชนจากัด จากการศึกษาพบว่าห้างหุ้นส่วนจากัดมีปัจจัยดึงดูดผู้ประกอบการดังนี้
ประการที่หนึ่ง ปัจจัยความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากของบริษัท แม้ ห้างหุ้นส่วน
จ ากั ด เป็ น นิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น ท าให้ เ กิ ด ความสะดวกในการท าสั ญ ญากั บ
บุคคลภายนอกเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนจากัด
ประการที่สอง เพราะกฎหมายมิได้กาหนดโครงสร้างการจัดการของห้างหุ้นส่วนให้ มี
ความซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นผู้เป็นหุ้นส่วนมีสิทธิค วบคุมธุรกิจด้วยตนเองได้ เมื่อเทียบกับบริษัท
จากัด
เมื่อพิจารณาจากสถิติการจดทะเบียนองค์กรธุรกิจระบุว่า บริษัทมหาชนได้รับความ
นิยมเป็นอันดับสาม แม้ว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากและ
ความรับผิดจากัดของผู้ถือหุ้นก็ตาม แต่ การจัดตั้งบริษัทมหาชนทาได้ยาก เพราะต้องมีผู้ประกอบการ
ตั้งแต่สิ บ ห้ าคนขึ้น ไปและต้อ งช าระค่าหุ้ น เต็ม แม้ว่าสถิติการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจะมีน้อ ย
เช่น ระหว่า งมกราคม 2558 ถึง พฤศจิก ายน 2558 ในตารางที่ 6.10 ระบุว่ า มีก ารจดทะเบีย น
ทั่วประเทศเพียงจานวน 42 รายก็ตาม แต่บริษัทมหาชนยังมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้าน
การขยายธุร กิจ เพราะก่ อให้ เกิด การเคลื่ อนไหวทุน การผลิ ตและการขายขนาดใหญ่ การจ้างงาน
การอานวยรายได้ให้แก่รัฐ อีกทั้งมีความสาคัญต่อตลาดทุนของประเทศ ความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ
ของระบบบริษัทมหาชนจึงมีอยู่สูง ซึ่งหากมีบริษัทเอกชนจากัดขึ้นมากและสามารถพัฒนาให้เติบโตจน
444

Takashi Shimizu, Op. cit., 252, p. 13.
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สามารถแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจากัดได้ในอนาคตก็จะทาให้อัตราการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
เพิ่มขึ้น จะมีผลให้ตลาดทุนของไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นตลาดทุนที่มีความสาคัญในภูมิภาค
สถิติบ่งชี้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลผู้ลงทุนมีความรับผิดไม่จากัด ได้รับความนิยม
ในลาดับสุดท้าย เพราะผู้เป็นหุ้นส่วนมีความรับผิดไม่จากัด สถิติการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลในช่วงมกราคม 2558 ถึง พฤศจิกายน 2558 ทั่วทั้งประเทศมี จานวน 51 ราย หากพิจารณา
ในเชิงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการบริหารกฎหมายย่อมไม่คุ้มค่า แต่จะสร้างภาระให้แก่หน่วยงาน
ที่บ ริห ารกฎหมาย ตั ว อย่ า งเช่น การจั ดเจ้าหน้าที่รั บจดทะเบียน การเก็บรัก ษาเอกสาร เป็นต้ น
ซึ่งล้วนแต่จ ะต้องใช้ทรั พยากรเพื่อการดังกล่ าว ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการจดทะเบียนก็อาจไม่
เพียงพอต้องจัดสรรจากงบประมาณส่วนอื่น ฉะนั้น จึงควรยกเลิกกฎหมายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล ทั้งนี้ เพื่อนางบประมาณและทรัพยากรไปใช้กับการส่งเสริมองค์กรธุรกิจประเภทห้าง
หุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด
แต่จากสถิติทาให้ทราบว่าหากถือเอาปีถัดจากที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะบริษัทมีสภาพเป็นกฎหมายบริษัทเอกชน คือ ปี 2522 เป็นต้นมาถึงปี 2558 ก็จะพบว่ามี
การจดทะเบี ย นบริ ษัทจากัดเฉลี่ ย จะมีจานวนการจดทะเบียนบริษัทปีล ะประมาณ 12,156 ราย
ซึ่งนับว่ายังน้อยอยู่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการที่เป็น SMEs รายบุคคลยังไม่เข้ามาในระบบ
บริษัท แต่หากมีการสร้างรูปแบบบริษัทที่เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นน่าจะทาให้มีการตั้งบริษัทเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายบุคคลก็อาจตัดสินใจเข้ามาสู่ระบบ นอกจากนี้ผู้ประกอบการใน
รูปห้างหุ้นส่วนจากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็อาจแปรรูปเป็นบริษัทรูปแบบใหม่
จากสถิติการจดทะเบียนบริษัทจากัดในประเทศไทยพบว่าตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมามี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นผลมาจากการปรับปรุงกฎหมายให้การจัดตั้งบริษัทสามารททาได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น ทาให้ต้นทุนก่อตั้งบริษัทต่าลง และประหยัดเวลากว่าที่ผ่านมา สถิติการจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลธุ ร กิ จ ทั้ ง สี่ ป ระเภทได้ แ ก่ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คล ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด บริ ษั ท จ ากั ด
และมหาชนจากัด นับถึงปี 2554 ซึ่งเป็นเวลาครบ 111 ปี ของกระทรวงพาณิชย์ มี การจดทะเบียน
นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นสวนและบริษัทรวมทั้งสิ้น จานวน 1,000,000 ราย445 ดังที่ปรากฏในตาราง
สถิติในหน้าถัดไป

445

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 111 ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย (นนทบุรี: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,
2554), หน้า 76.
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ตารางที่ 6.11 สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย ระหว่างปี 2503 ถึง 2554
ระยะเวลา
ช่วงเวลา พ.ศ.
จานวนปี
60
2444-2503
20
2504-2523
20
2524-2543
10
2544-2554
2555 (ม.ค. –ก.ย.)
9 เดือน
รวม

111 ปี

จานวนราย
ราย
16,854

เฉลี่ยต่อปี

ทุนจดทะเบียน
ล้านบาท

281

206,317

82,397
458,254
486,345
46,698

4,120
22,913
84,635

-

899,2451
5,353,362
4,184,243
191,429

1,090,584

9,825

10,834,593

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า446
6.2.7.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดของประเทศ
ไทยกับประเทศอุตสาหกรรม
จากสถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดในประเทศไทยข้างต้นเมื่อ เปรียบเทียบ
กับสถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดในประเทศอุตสาหกรรมที่ได้ศึกษาในบทที่ 3 และบทที่ 4
พบว่าในประเทศอุตสาหกรรมมีสถิติการขยายตัวสูงกว่า ประเทศไทย แต่ปัจจัย ขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศอุตสาหกรรมและปัจจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอานวยความสะดวกในการจดทะเบียนของ
ประเทศอุตสาหกรรมมิใช่ปัจจัยที่ทาให้สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดในประเทศไทยมีน้อย
กว่า แต่มาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยด้านความหลากหลายของอรูปแบบบริษัท ประเทศอุตสาหกรรมมี
รูปแบบบริษัทที่หลากหลายให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ จะเห็นได้จากที่แต่ละประเทศมีรูปแบบบริษัท
สองแบบขึ้นไป จะเห็นได้จากที่เยอรมนีมีบริษัท GmbH กับ UG ฝรั่งเศสมีบริษัท SARL กับ SAS
สหรัฐมีบริษัท C Corporation และ LLC เป็นรูปแบบที่สร้างความนิยมให้แก่ผู้ประกอบการ ญี่ปุ่นมี
บริษัท KK และ GK อังกฤษและจีนมีบริษัทเอกชนรูปแบบเดียว แต่ได้แบ่งบริษัทออกเป็นสองขนาด
คือ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่กับ บริษัท เอกชนขนาดเล็ก การมีบริษัทหลายรูปแบบเปรียบประดุจดัง
ธุรกิจมีสินค้าหลายตัวที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในระดับต่าง ๆ และอาจมีสินค้าบางอย่างที่เป็นสิน
ค้านยอดนิยม (Champion Product)ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดสหรัฐมี บริษัทลูกผสมในรูปแบบ
LLC ซึ่งเป็นรูปแบบบริษัทที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Champion Company) ฝรั่งเศสมี SAS เป็น
รูปแบบที่มีการขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดด และญี่ปุ่นมี KK เป็นรูปแบบบริษัทที่ดึงดูดผู้ประกอบการ
ได้ดีที่สุด
446

เรื่องเดียวกัน.
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2) ปั จ จั ย ด้ านการพัฒ นารูป แบบบริ ษั ท ประเทศอุ ตสาหกรรมการปฏิ รู ป
กฎหมายบริษัทเป็นระยะ ปรับเพื่อให้กฎหมายสามารถรองรับกับสภาพของบริษัท เช่น มีการแยก
หลั ก เกณฑ์ข องบริ ษั ทขนาดใหญ่อ อกจากบริ ษั ทขนาดเล็ ก มีก ารจั ด โครงสร้ า งการจัด การให้ มี
ความยืดหยุ่นหรือมีความเป็นทางการน้อย (Flexing and Minimizing Management Structure)
ทาให้มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศที่ใช้กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือได้ดีกว่าแล้วนามา
ประยุกต์ใช้
3) ปั จ จัย ด้านวัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างวัฒ นธรรม
ให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจให้ความนิยมบริษัท (Company Fever) ปัจจัยนี้เกิดจากการบริหารกฎหมาย
บริษัทในเชิงรุก มีการปลูกเร้าจิตสานึกของผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสาคัญในการประกอบกิจการ
ในรูปแบบบริษัท
กล่ า วโดยสรุ ป การมี รู ป แบบบริ ษั ท จ ากั ด ซึ่ งเป็ น องค์ ก รธุ รกิ จ ทางเลื อ กที่
หลากหลายให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ ย่อมมีความสาคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้ก้าวหน้าได้
6.2.7.4 วิเคราะห์ปัจจัยและรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดทีส่ ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการได้สูงสุด
ปัจจัยและรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการมี
อย่างไร แยกพิจารณาดังนี้
1) ปั จ จั ย ที่ ต อบสนองตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
เปรียบเทียบประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทาให้บริษัทเอกชน
จากัดในรูปแบบต่าง ๆ ได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม และในประเทศไทยใน
ช่วงหนึ่งศตวรรษเศษที่ผ่านมา คือ ปัจจัยที่กาหนดลักษณะของบริษัทในแต่ละรูปแบบ ดังที่ปรากฏใน
ตารางในหน้าถัดไป
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ตารางที่ 6.12 ปัจจัยทีจ่ ะสมารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละด้าน
ปัจจัยที่ตอบสนอง
ความเป็ น นิ ติ บุ ค คล
แยกต่า งหากจากผู้ ถื อ
หุ้น
ความรับผิดจากัดของผู้
ถือหุ้น

ตอบสนองความต้องการเรื่อง
1. ทาให้เกิดความสะดวกในการทาสัญญา
2. ทาให้เกิดความสะดวกในการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกิจการ

จานวนผู้ถือหุ้น

1.
2.
1.
2.

ทุนจดทะเบียนต่า
โครงสร้างการจัดการ
ยืดหยุ่น
ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
การเงินไม่ยุ่งยาก
มีเครื่องทางการเงิน
ไม่มีภาษีซ้อน

1. ทาให้เกิดการแยกทรัพย์สินส่วนบุคคลออกจากทรัพย์สินทางธุรกิจ
2. ทาให้ลดความเสี่ยงต่อการลงทุน
3. สามารถลงทุนต่าเพื่อผลตอบแทนที่สูงสุด

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

สามารถจัดตั้งทาได้ง่าย
ทาให้การประชุมผู้ถือหุ้นสะดวก
สามารถตั้งบริษัทได้ง่าย
ทาให้มีทุนหมุนเวียนได้สะดวก (เพราะหากกาหนดให้ฝากเงินทุน
จดทะเบียนไว้ในบัญชีทาให้บริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุน)
กระบวนการประชุมไม่ยุ่งยาก
วิธีการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ยุ่งยาก
ระบบบัญชีไม่ยุ่งยาก
ต้นทุนทางบัญชีและงบดุลต่า
ระดมทุนจากภายนอกได้สะดวก
ทาให้ต้นทุนทางการเงินต่า
เสียภาษีชั้นเดียวไม่ก่อภาระภาษีซ้อน
ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อ มู ล ตามตางรางที่ 6.12 แสดงให้ เ ห็ นว่ า รู ปแบบบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ จ ะให้
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการจะประกอบด้วย 8 ปัจจัย แต่ละปัจจัยมีวัตถุประสงค์ในการสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การออกแบบรูปแบบบริษัท เอกชนจากัดจึง
ควรต้องนาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มาพิจารณา และสร้างความตอบสนองสูงสุดให้แก่ผู้ประกอบการที่
เห็นได้เด่นชัดที่สุด คือ สหรัฐได้ สร้าง LLC ให้เป็นบริษัทรูปผสมระหว่างบริษัทเอกชนกับห้างหุ้นส่วน
โดยนาเอาข้อดีของบริษัทและห้างหุ้นส่วนมารวมเข้าอยู่ด้วยกันในบริษัทรูปแบบเดียวกัน และได้สร้าง
รูปแบบภาษีเฉพาะสาหรับบริษัทผู้ประกอบการรวมถึง LLC เรียกว่าภาษีเจ้าของกิจการ (PTE) หมาย
ถึงนิติบุคคลไม่มีสภาพเป็นหน่วยภาษีเพราะภาษีได้ถูกส่งผ่านจากนิติบุคคลไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งถือว่าเป็น
เจ้าของกิจการ ทาให้การจดทะเบียน LLC ทั่วสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาประมาณ
สามทศวรรษทาให้มี LLC กระจายอยู่ทั่วสหรัฐกว่าห้าล้านราย ซึ่งมีผลให้ธุรกิจกระจายออกไปตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเมื่อประเทศอุตสาหกรรมยุโรปและเอเชียเห็น ปรากฏการณ์ดัง กล่าว
จึงนาเอา LLC มาประยุกต์ใช้ โดยอังกฤษนามาใช้เป็น Small Company เยอรมนีนามาใช้ออกแบบ
เป็น UG ญี่ปุ่นและจีนรับเอามาเป็น LLC แม้ว่าประเทศอุตสาหกรรมยังไม่ได้นาเอาระบบภาษี PTE
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มาใช้ แต่มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะนามาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้สูงที่จะนา PTE
มาใช้กั บ LLC (GK) เพราะปัจ จุ บันได้ นามาใช้กับห้างหุ้นส่ ว นจากัด เป็นโครงการนาร่อง (Pilot
Project)
รู ป แบบบริ ษั ท และระบบภาษี เ ป็ น ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด สู ง สุ ด ในการก่ อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ
เมื่ อ บริ ษั ท มี ข นาดเล็ ก รู ป แบบภาษี ก็ ต้ อ งมี ข นาดเล็ ก และรู ป แบบบั ญ ชี ก็ จ ะต้ อ งเล็ ก ตามไปด้ ว ย
ดังนั้น รูปแบบบริษัทภาษี และบัญชี จึงต้องให้สั มพันธ์กันจึงจะทาให้รูปแบบบริษัทสามารถดึงดูดให้
ผู้ประกอบการเข้ามาสู่ระบบบริษัทได้ ดังนั้น จึงเปรียบได้ว่าทั้งสามสิ่งนี้อยู่ในแก้วเดียวกันได้อย่างลง
ตัวจึงต้องมีลักษณะหรือรูปทรงที่เหมือนกัน
บริ ษัทเอกชนจากัดทุ กรูปแบบมี ปัจจัยพื้นฐานที่เหมือ นกัน คือ ความเป็ น
นิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากและความรั บ ผิ ด จ ากั ด ของผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ แตกต่ า งกั น ไป
ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ การและ เครื่องมือการเงิน และรูปแบบภาษีเงินได้
แต่เป็นที่สังเกตว่าเฉพาะสหรั ฐเท่านั้นที่สามารถใช้ภ าษีเป็นเครื่องมือจูงใจผู้ประกอบการให้ก่อตั้ง
บริษัทประสบความสาเร็จ
ส าหรั บ ปั จ จั ย ด้ า นเครื่ อ งมื อ ระดมทุ น จากภายนอก ทุ ก ระบบกฎหมาย
อนุญาตให้บริษัทเอกชนจากัดมาตรฐานระดมทุนจากภายนอกได้ตามเงื่อนไขของกฎหมายหลักทรัพ ย์
กรณีของประเทศไทยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 34 และ 37
อนุญาตให้บริษัทจากัดออกหุ้นสามัญและหุ้นกู้ขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน
ประเทศอุต สาหกรรมที่ ออกแบบกฎหมายบริษัท เอกชนจากั ดให้ มีห ลาย
รูปแบบและมีโครงสร้า งผู้ถือหุ้นสองขนาด คือ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคน ได้แก่เยอรมนี
ฝรั่งเศส สหรัฐ และญี่ปุ่น ส่วนอังกฤษและจีนมีรูปแบบเดียวแต่แบ่งโครงสร้างผู้ถือหุ้นออกเป็นสอง
ขนาด อย่างไรก็ตามประเทศอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ออกแบบกฎหมายให้บริษัทแต่ละรูปแบบมีปัจจัย
ดึงดูดผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน โดยมุ่งที่จะทาให้การจัดตั้งบริษัททาได้ง่าย ระดมทุนจากภายนอก
ได้สะดวก และลดต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อที่จะทาให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการดาเนิน
กิจการบริษัทได้มากขึ้น เพราะเมื่อผู้ประกอบการเห็นว่าการประกอบกิจการในรูปแบบบริษั ทสามารถ
สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าองค์กรธุรกิจรูปแบบอื่นก็จะเป็นแรงดึงดูดสาคัญให้ผู้ประกอบการเข้ามาสู่
ระบบบริษัท สาหรับกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของไทยในปัจจุบันมีเพียงรูปแบบเดียว คือ บริษัท
จ ากั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท มาตรฐานที่ แ ปรสภาพมาจากบริ ษั ท จ ากั ด ร่ ว มทุ น โดยผลของการตรา
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด แต่ปรากฏว่าบริษัทจากัดของไทยมีปัจจัยดึงดูดผู้ประกอบการ
น้อยกว่าบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรม ดังที่แสดงในตารางเปรียบเทียบปัจจัยสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการของบริษัทแต่ละรูปแบบ ในหน้าถัดไป
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ตารางที่ 6.13 เปรียบเทียบปัจจัยสนองความต้องการของผู้ประกอบการของบริษัทแต่ละรูปแบบ
รูปแบบ

ประเทศ นิติ
ความ จานวน
บุคคล รับผิด ผูถ้ ือหุ้น
จากัด หนึง่ คน
ทุนจด
ทะเบียน
ต่า
4
GmbH
เยอรมนี 4 4
4
UG
เยอรมนี 4 4
4
SARL
ฝรั่งเศส 4 4
4
SAS
ฝรั่งเศส 4 4
4 4
4
PLLC
อังกฤษ
C corporation สหรัฐ
4 4
4
S corporation สหรัฐ
4 4
4
4 4
4
LLC
สหรัฐ
4 4
4
KK
ญี่ปุ่น
4 4
4
LLC
ญี่ปุ่น
4 4
4
LLC
จีน
4 4
4
บจก. (PLLC) ไทย

โครงสร้าง
วีการการ
จัดการ
ยืดหยุ่น

มาตรการ
ทางการ
เงินและ
บัญชีไม่
ยุ่งยาก

เครื่องมือ
ระดมทุน
จาก
ภายนอก

ไม่มี
ภาระ
ภาษี
ซ้อน

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

4
5
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4

4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5

2) รู ป แบบบริษัทที่ ตอบสนองตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
รูปแบบบริษัทที่สามารถดึงดูดการก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทได้ดีที่สุดต้องมีลักษณะห้าประการ ดังนี้
(1) จานวนผู้ถือหุ้นคนเดียวและไม่มีกาหนดจานวนผู้ถือหุ้นขั้นสูง
(2) การจัดการยืดหยุ่น
(3) ระบบบัญชีมีความยืดหยุ่น
(4) มีเครื่องมือทางการเงิน
(5) ไม่มีภาระภาษีซ้อน
ในปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดสร้างรูปแบบบริษัทให้มีลักษณะทั้งห้าประการ
ครบถ้วน มีเพียง LLC ในสหรัฐที่มีปัจจัยดึงดูดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ SAS ของฝรั่งเศส ดังที่แสดง
ไว้ในตารางข้างใต้นี้
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ตารางที่ 6.14 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทที่มีจุดเด่น
รูปแบบ

ผู้ถือหุ้นคน
เดียว

การจัดการ
ยืดหยุ่น

ระบบบัญชี
ยืดหยุ่น

มีเครื่องมือ
ทางการเงิน

ไม่มีภาระ
ภาษีซ้อน

UG
SAS
S PLLC
S corporation
LLC (US)
KK
PLLC

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

5
4
5
5
5
4
4

5
5
5
4
4
5
5

3) รูปแบบบริษัทที่เป็นไปได้มีดังนี้
(1) รูปแบบที่หนึ่ง มีลักษณะดังนี้
1. มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
2. มีทุนจดทะเบียนต่า
3. มีรูปแบบการจัดการยืดหยุ่น
4. มีรูปแบบภาษีและบัญชีแบบง่าย
(2) รู ป แบบที่ ส อง มีลั กษณะที่ส าคัญ คื อ มีผู้ ถือ หุ้ น คนเดี ยว มี ทุน จด
ทะเบียนต่า มีรูปแบบการจัดการยืดหยุ่น มีรูปแบบภาษีและบัญชีแบบง่าย และไม่มีภาระภาษีซ้อน
(3) รู ป แบบที่ ส าม มี ลั ก ษณะที่ส าคัญ คื อ มี ผู้ ถื อหุ้ นคนเดี ยว มีทุ นจด
ทะเบี ยนต่า มีรู ปแบบการจั ดการยืดหยุ่น มีรูปแบบภาษีและบัญชีแบบง่าย ไม่มีภ าระภาษีซ้อน มี
เครื่องมือทางการเงิน
บริษัททั้งสามรูปแบบปรากฏในตารางในหน้าถัดไป
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ตารางที่ 6.15 บริษัทรูปแบบที่หนึ่ง
รูปแบบ
บริษัท

ผู้ถือหุ้น
หนึ่งคนขึ้น
ไป

ทุนจดทะเบียน มีรูปแบบการ
ต่า
จัดการยืดหยุ่น

มีระบบภาษีและ
บัญชีแบบง่าย

ประเทศ

PLLC, KK

3

3

3

3

LLC without 3
PTE

3

3

3

อังกฤษ,
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

ตารางที่ 6.16 บริษัทรูปแบบที่สอง
รูปแบบ
บริษัท

ผู้ถือหุ้น
หนึ่งคน
ขึ้นไป

ทุนจด
ทะเบียน
ต่า

มีรูปแบบ
การ
จัดการ
ยืดหยุ่น

มีระบบภาษี ไม่มีภาระ
และบัญชี
ภาษีซ้อน
แบบง่าย

ประเทศ

PLLC, KK

3

3

3

3

5

อังกฤษ, ญี่ปุ่น

LLC

3

3

3

3

5

สหรัฐ

ตารางที่ 6.17 บริษัทรูปแบบที่สาม
รูปแบบ
บริษัท

ผู้ถือหุ้น
หนึ่งคน
ขึ้นไป

ทุนจด
ทะเบียน
ต่า

มีรูปแบบ
การ
จัดการ
ยืดหยุ่น

มีระบบ
ภาษีและ
บัญชี
แบบง่าย

ไม่มีภาระ มีเครื่องมือ ประเทศ
ภาษีซ้อน ทาง
การเงิน

PLLC, KK

3

3

3

3

5

3

LLC

3

3

3

3

3

5

อังกฤษ,
ญี่ปุ่น
สหรัฐ

SAS

3

3

3

3

3

3

ฝรั่งเศส
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ตารางที่ 6.18 บริษัทรูปแบบที่สี่
รูปแบบ
บริษัท

ผู้ถือหุ้น
หนึ่งคน
ขึ้นไป

ทุนจด
ทะเบียน
ต่า

มีรูปแบบ
การ
จัดการ
ยืดหยุ่น

บริษัท
จากัด
บริษัท
จากัด
คนเดียว

5

3

3

3

5

5

มีระบบ ไม่มีภาระ
ภาษีและ ภาษีซ้อน
บัญชี
แบบง่าย
5
5
5

3

มี
เครื่องมือ
ทาง
การเงิน

ประเทศ

3

ไทย

5

ไทย

ตารางที่ 6.19 รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดในประเทศไทย
รูปแบบ นิติ มี
บริษัท บุคคล ความ
รับผิด
จากัด

บริษัท
จากัด
บริษัท
จากัด
คน
เดียว

ผูถ้ อื ทุนจด
หุ้น ทะเบียน
หนึ่ง ต่า
คน
ขึ้น
ไป

มี
รูปแบบ
การ
จัดการ
ยืดหยุ่น

มี
ระบบ
ภาษี
และ
บัญชี
แบบ
ง่าย

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ไม่มี
ภาระ
ภาษี
ซ้อน

3

มี
ประเทศ
เครื่องมือ
ทาง
การเงิน

3

ไทย

3

ไทย

6.2.7.5 วิเคราะห์ผลกระทบของการมีและใช้รูปแบบบริษัทเอกชนจากัด
ของประเทศอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศไทยได้รับผลกระทบจากรูปแบบบริษัทเอกชน
อย่างไร แยกพิจารณาดังนี้
1) วิเคราะห์ผลกระทบของการมีและใช้รูปแบบบริษัทเอกชนจากัดของ
ประเทศอุตสาหกรรม
(1) ประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก จากการศึกษาพบว่า ประเทศ
อุตสาหกรรมตะวันตกสี่ประเทศ คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ เป็นต้นแบบของกฎหมาย
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บริ ษั ทเอกชน แต่ก ฎหมายบริ ษัท เอกชนจ ากั ดปรากฏขึ้ นครั้ง แรกในยุ โ รปมีมู ล เหตุ มาจากระบบ
กฎหมายบริษัทร่วมทุนไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นพาหนะดาเนินธุรกิจ เพราะองค์กรธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนไม่สนองตอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมีความต้องการจะได้รับประโยชน์ทั้งจากจากรูปแบบ
ของบริษัทและห้างหุ้นส่วน คือ ต้องการให้ธุรกิจเป็นนิติบุคคลเพื่อความสะดวกในการแยกทรัพย์สิน
ส่วนตัวออกจากทรัพย์สินธุรกิจและเพื่อความสะดวกในการทาสัญญา ขณะเดียวกันก็ต้องการรูปแบบ
การจัดการอย่างห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีความเป็นทางการ คือ เป็นทั้งผู้ลงทุนและควบคุมธุรกิจ ดังตัวอย่าง
คดี Salomon v. Salomon & Co., Ltd. ได้สะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยนี้เป็น
อย่างดี ปรากฏการณ์ของคดีนี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของกฎหมายบริษัทในยุโรปขึ้น คือ
เยอรมนีได้แก้ไขกฎหมายห้ามให้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเหลือเพียงคนเดียวต้องเลิกบริษัท แต่ในทางปฏิบัติ
ศาลเยอรมนีก็ไม่เคยพิพากษาให้เลิกบริษัท แต่ให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขปัญหาโดยวิธีอย่างอื่นแทน ในอังกฤษ
และฝรั่งเศสก็ต้องตรากฎหมายบริษัทเอกชนแยกออกมาจากกฎหมายบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสภาพเป็น
บริษัทมหาชน
สหรัฐเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบบริษัทที่หลากหลายที่สุดเมื่อ
เทียบกับประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป เพราะสหรัฐมีบริษัทเอกชนสามรูปแบบ คือ C-corporation
S-corporation และ LLC สหรัฐมิเพียงจะใช้รูปแบบบริษัทที่หลากหลายเป็นเครื่องมือพัฒนา
เศรษฐกิจ แต่ยังใช้ระบบภาษี CIT และ PTE เป็นปัจจัยดึงดูดการก่อตั้งธุรกิจในรูปบริษัท ทาให้มีการ
จัดตั้งบริษัทขยายตัวอย่างกว้างขวาง
ฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศหนึ่งในยุโรปที่ได้พัฒนารูปแบบกฎหมายบริษัทให้
มีความหลากหลาย เริ่มจากปี ค.ศ. 1925 ได้ตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (SARL) และในปี ค.ศ.
1994 ได้พัฒนากฎหมายบริษัทมหาชนอย่างง่าย (SAS) เพื่อแก้ปัญหาการจัดตั้งบริษัทมหาชนที่ทาได้
ยาก และเพื่อแก้ปัญหา SARL ที่มีความเคร่งครัดในการโอนหุ้น แม้จะเรียก SAS ว่าบริษัทมหาชนก็
ตาม แต่บริษัทชนิดนี้ก็สามารถจากัดสิทธิในการโอนหุ้นและสามารถมีผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ จึงทาให้มี
ลักษณะเป็นบริษัทเอกชนซึ่งมีลักษณะบริษัทปิด ทาให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีรูปแบบบริษัทเอกชน
สองรูปแบบ ผลกระทบจากการที่ฝรั่งเศสมีรูปแบบบริษัทที่หลากหลาย ทาให้การจัดตั้งบริษัทมีเพิ่ม
มากขึ้น ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดทั้งอังกฤษและเยอรมนีต่างก็ได้พัฒนารูปแบบบริษัทให้มี
ความหลากหลาย โดยอังกฤษได้แยกบริษัทเอกชนจากัดออกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ โดยให้บริษัทแต่ละขนาดใช้ข้อบังคับเป็นเครื่องมือจัดโครงสร้างภายใน บริษัท (Constitution)
นอกจากนี้ อั งกฤษยั ง ได้ แยกหลั ก เกณฑ์ ท างบั ญ ชี ข องบริ ษัท ขนาดเล็ กออกจากบริษั ท ขนาดใหญ่
เยอรมนีได้พัฒนารูปแบบบริษัทขนาดจิ๋ว (UG) ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2008 เพื่อแก้ปัญหาความเคร่งครัด
เรื่องทุนจดทะเบียนขั้นต่าและขั้นตอนการจัดตั้งของ GmbH มีผลทาให้อัตราการจัดตั้งบริษัทเอกชน
เพิ่มมากขึ้นในประเทศ ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าประเทศในภาคพื้นยุโรปใช้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) กับ
บริ ษั ทเอกชนทุก รู ป แบบ ยกเว้ น ฝรั่ง เศสที่ อนุ ญาตให้ บ ริษั ทจ ากั ดที่ มีผู้ ถือ หุ้ น คนเดี ยวเป็ นบุ คคล
ธรรมดาเสียภาษีแบบเดียวกับห้างหุ้นส่วน ซึ่งเป็นภาษีของสมาคมบุคคลผู้ประกอบการ
(2) ประเทศอุตสาหกรรมในเอเชีย จากการศึกษาพบว่า ญี่ปุ่นและจีนเป็น
ประเทศที่รับเอากฎหมายบริษัทของประเทศตะวันตกมาใช้ปฏิบัติ แล้วพัฒนารูปแบบบริษัทเอกชน
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จากัดขึ้น ตามสภาพแวดล้ อมของตนเองดังนี้ กล่ าวคือ ญี่ปุ่น ได้พัฒนารูปแบบบริษัทร่ว มทุน (KK)
ตามแบบบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทหุ้นของเยอรมนี (GA) ผู้ประกอบการในญี่ปุ่นมีค่านิยมประกอบกิจ
การในรูปขง KK ยิ่งกว่าห้างหุ้นส่วน แต่ด้วยเหตุที่เป็นรูปแบบบริษัทที่ไม่สอดคล้องกับความต้อง การ
ของผู้ประกอบการ จึงมีการจัดตั้งบริษัทขนาดเล็กในร่างของบริษัทขนาดใหญ่ คือ ในกระดาษที่จดทะ
เบียนเป็นแบบหนึ่งแต่ทางปฏิบัติเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น ในกระดาษมีการระบุทุนจดทะเบียนตามที่กฎ
หมายกาหนด แต่ไม่มีการชาระทุนจดทะเบียนในทางความเป็นจริง ในที่สุ ดในปี ค.ศ. 1938 ญี่ปุ่นจึง
ตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (YK) ตามแบบอย่างเยอรมนี โดยบัญญัติกฎหมายบริษัท เอกชนแยก
ออกจากกฎหมายบริษัทร่วมทุน ทาให้ญี่ปุ่นมีกฎหมายบริษัทสองฉบับ คือ ประมวลกฎ หมายพาณิชย์
ที่ใช้กับ KK และห้างหุ้นส่วนฉบับหนึ่ง กับพระราชบัญญัติบริษัทจากัดความรับผิด ค.ศ. 1938 อีกฉบับ
หนึ่ง ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 จึงได้ยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับแล้วใช้พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1938
แทน กฎหมายบริษัทในปัจจุบันได้พัฒนาบริษัทเอกชนสองรูปแบบ คือ KK และ GK บริษัททั้งสอง
รูปแบบได้ ละทิ้งหลักการทุนจดทะเบียนขั้นต่าแบบเยอรมนีแ ล้ว (Abolished the Germany’s
Minimum Capital Requirement Regime) ญี่ปุ่นจึงมีบริษัทที่จดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่ง
เยน (One-Yen company)
จี น เป็ น ประเทศอุ ต สาหกรรมล่ า สุ ด ที่ ไ ด้ พั ฒ นารู ป แบบบริ ษั ท เอกชน
โดยในปี ค.ศ. 2005 ได้นาระบบบริษัทจากัดความรับผิดผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2013
ได้ปฏิรูปกฎหมายยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนขั้นต่าตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทของญี่ปุ่น
และในการปฏิรูปกฎหมายในครั้งอนุญาตให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพียงหนึ่งหยวนเรียกทั่วไปว่าบริษัท
หนึ่งหยวน (One-Yuan Company) รูปแบบบริษัทเอกชนของจีนในปัจจุบันใกล้เคียงกับบริษัทเอกชน
จากัดของอังกฤษ
ผลกระทบจากการมีและใช้ปฏิบัติรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่หลากหลาย
ของประเทศอุตสาหกรรมทาให้มีการขยายตัวของอัตราการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเกิด
การขยายตัวและเป็นแหล่งสร้างงานในประเทศเพิ่มขึ้นตามมา
2) วิเคราะห์ผลกระทบของการมีและใช้รูปแบบบริษัทเอกชนจากัด เพียง
รูปแบบเดียวของประเทศไทย เทศไทยได้รับการปลูกถ่ายแนวคิดกฎหมายบริษัทร่วมทุนมาจากอังกฤษ
ในช่วง ค.ศ. 1911 ซึ่งเป็นยุคร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่าบริษัทจากัด มีโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นเจ็ดคนขึ้นไป เช่นเดียวกับบริษัทร่วมทุนของอังกฤษและฝรั่งเศส แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 2013
(พ.ศ. 2551) ไทยได้แก้ไขกฎหมายบริษัทเอกชนโดยลดจานวนผู้ถือหุ้นจากเจ็ดคนเหลือสามคนขึ้นไป
และแก้ไขลดขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้สามารถจัดตั้งบริษัทได้ ในวันเดียว การแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้
น่าจะอยู่บนสมมุติฐานว่าเพื่อให้การจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ เพราะก่อนหน้าที่จะ
แก้ไขกฎหมายการเข้าถึงบริษัททาได้ยาก (Difficult to Form) แต่เนื่องจากไทยมิได้มีการรับเอา
รู ป แบบบริ ษัทอื่น มาใช้ควบคู่กับ บริษัทจากัด ไทยจึงเป็นเพียงประเทศเดียวของประเทศที่ศึกษา
(Selected Countries) ที่มีบริษัทรูปแบบเดียวและขนาดเดียว จึงทาให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย
ไม่มีองค์กรธุรกิจทางเลือกที่หลากหลาย เป็นผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ต้องการประกอบธุรกิจโดยใช้
บริษัทจากัดเป็นเครื่องมือไม่เข้ามาสู่ธุรกิจโดยใช้บริษัทเป็นพาหนะจะเห็นได้จากข้อมูลการจดทะเบียน
บริษัทนับแต่ที่มีระบบบริษัทจากัดถึงปัจจุบันกว่าเจ็ดสิบปี มีบริษัทจากัดจดทะเบียนรวมจานวนทั้งสิ้น
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จานวน 437,630 บริษัท เท่านั้น และผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นคนไทย การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
ใหม่ในปี ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งสิ้น จานวน 39,135 บริษัท
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในบทที่ 3 ถึง บทที่ 5 บ่งชี้ว่าแนวทางในการ
ปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรมมี สองแนวทาง คือ โดยวิธีแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายบริษัทที่มีอยู่วิธีหนึ่ง และตราเป็นกฎหมายขึ้นมาใช้แทนหรือควบคู่กับกฎหมายเดิมอีกวิธีหนึ่ง
ฉะนั้น แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทยจึงอาจทาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง กล่าวคือ
โดยวิธีแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 มาตราต่าง ๆ ที่มีผล
กระทบต่อการส่งเสริมบริษัทเอกชนจากัด และ/หรือโดยวิธีตราพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจากัดใช้
บังคับแทน หรือใช้ควบคู่กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท
6.2.8 วิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
การปฏิรูป กฎหมายบริ ษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยควรศึกษาจากประสบการณ์ของ
ประเทศอุตสาหกรรมที่สามารถทาให้กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า
โดยใช้ทฤษฎีการถ่ายโอนกฎหมายและทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบของ Konrad Zweigert and
Hein Kötz เป็นฐานในการวิเคราะห์ และการปฏิรูปกฎหมายจะต้องมีปรัชญาเป็นแนวทาง จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นทาให้พบว่า หากประเทศไทยต้องการที่จะปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
เพื่อ ให้ ได้ มาซึ่ง รู ป แบบของกฎหมายบริษั ทเอกชนจ ากั ดที่ เหมาะสมส าหรั บเป็น เครื่อ งมื อพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ ก็จะจาเป็นจะต้องต้องปฏิรูปกฎหมายายบริษัทเอกชนทั้งระบบ โดยมีทางเลือก
ที่เหมาะสม ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ปฏิรูป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท ให้ เป็นสมัยใหม่
และตราพระราชบัญญัติบริษัทจากัดผู้ถือหุ้นคนเดียว พ.ศ. ...
ทางเลือกที่ 2 ตราพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจากัด พ.ศ. ... และบัญญัติบริษัทเอกชน
จากัดผู้ถือหุ้นคนเดียว พ.ศ. ...
ทางเลือ กที่ 3 ตราพระราชบั ญ ญั ติบ ริ ษั ท เอกชนจ ากั ด พ.ศ. ... โดยก าหนดให้ บ ริ ษั ท มี
โครงสร้ างผู้ ถื อหุ้ น สองขนาด คือ บริษัท ที่มีผู้ ถื อหุ้ นสองคนขึ้น ไป และบริษั ทที่มีผู้ ถือหุ้ นคนเดีย ว
มีหลักเกณฑ์ทั่วไปใช้ร่วมกัน แต่แยกหลักเกณฑ์เฉพาะออกจากกัน
จากรูปแบบของกฎหมายบริษัทดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาแนวทาง
ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ดังนี้
6.2.8.1 ปัญหาแนวทางการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัด
แม้ ว่ า ก่อ นที่ จ ะตราประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ใ ช้ บัง คั บ กฎหมายบริ ษั ท
บัญญัติในรูปพระราชบัญญัติก็ตาม แต่เมื่อยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ได้ตรา
กฎหมายบริษัทจากัดรวมไว้ในบรรพ 3 ทั้งนี้ อาจเพราะผู้ร่างกฎหมายคงเห็นว่าบริษัทเป็นเรื่องสัญ ญา
ซึ่งเป็นแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่นในขณะนั้น ในขณะที่เยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศระบบซีวิลอว์
มิได้บัญญัติกฎหมายบริษัทไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง หรือประมวลกฎหมายพาณิชย์ แต่บัญญัติไว้เป็น
รัฐบัญญัติ (Acts) โดยแยกกฎหมายบริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนออกจากกัน แต่ประมวลกฎหมาย
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แพ่งและพาณิช ย์ เป็ น กฎหมายทั่ว ไปที่นามาใช้กั บบริษัทได้ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้บัญญัติไ ว้
เช่น หลักนิติบุคคลทางพาณิชย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยมิได้รับเอาแนวคิดและโครงสร้าง
กฎหมายบริษัทของระกฎหมายบริษัทในระบบซีวิลลอว์มาใช้ แต่รับเอากฎหมายบริษัทจากัดของอังกฤษ
มาเป็นแม่แบบ โดยรับเอาหลักการส่วนใหญ่ของกฎหมายบริษัทร่วมทุนมหาชน (PJSC) ซึ่งตราขึ้นเพื่อ
ใช้กับบริษัทจากัดที่มีโครงสร้างของทุนขนาดใหญ่ แนวคิด PJSC แสดงออกโดยโครงสร้างผู้ถือหุ้น
การจัดการ และการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จะเห็นได้จากบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
ตางรางในหน้าถัดไป
ตารางที่ 6.20 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทจากัด
มาตรา
สภาพปัญหา
1012 บริษัทต้องมี เป็นอุปสรรคต่อการตั้งบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ผู้ถอื หุ้นคนเดียวขึ้นไป
สองคน

1097 ประกอบ
มาตรา 1100
บริษัทต้องมี
ผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อย
สามคน

แนวทางการปฏิรูปกฎหมาย
1. แยกเป็นสองวรรค โดยวรรคแรก
เป็นนิยามห้างหุ้นส่วน วรรคสองเป็น
นิยามบริษัท หรือ
2. บัญญัตินิยามใหม่โดยบัญญัติว่า
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทคือห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทตามประมวล
กฎหมายนี้
1. ทาให้การจัดตั้งบริษัททาได้ยาก
แก้ไขเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น นิติบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะตั้ง
เทียม
บริษัทด้วยทาเป็นหนังสือบริคณห์
2. เป็นอุปสรรคต่อการตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น สนธิ
คนเดียว
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ตารางที่ 6.20 (ต่อ)
มาตรา
มาตรา 1097
บัญญัติคาว่า
“บุคคลใด ๆ”

สภาพปัญหา
1. ทาให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมาย
ว่ า “นิ ติ บุ ค คล” เป็ น ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ การจั ด ตั้ ง
บริษัทได้หรือไม่
2. ท าให้ นิ ติ บุ ค คลต้ อ งใช้ บุ ค คลอื่ น เป็ น
ตัวแทนในการเริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท

แนวทางการปฏิรูปกฎหมาย
แก้ไขความจาก “บุคคลใด ๆ”เป็น
“บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ
ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการ
และจัดตั้งเป็นบริษัทก็ได้ โดยทาเป็น
หนังสือบริคณห์สนธิ และกระทาการ
อย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี”้
1175 ต้องส่ง
1. เรียกประชุมโดยวิธีอื่นไม่ได้
หนังสือเรียกประชุมจะส่งทาง
หนังสือนัดประชุม 2. ท าให้เกิ ดต้ นทุ น ในการดาเนิน กิ จการ ไปรษณีย์ หรือส่งทางเครื่องมือ
ทางไปรษณีย์และ ของบริษัท SMEs
สื่อสารใด ๆ หรือวิธีอื่นใดก็ได้ตามที่
ประกาศ
กาหนดไว้ในข้อบังคับ
หนังสือพิมพ์
1182 ผู้ถือหุ้นต้อง 1. ในทางปฏิ บัติบริ ษั ท SMEs ไม่ มีก าร 1. อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ
มานั่งประชุม
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ แต่อาจใช้ ของบริษัทกาหนดวิธีการประชุม
รวมกัน ณ สถานที่ วิ ธี ป รึ ก ษาหารื อ ด้ ว ยวิ ธี อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ถือหุ้นเสมือนจริง หรือวิธีลงมติทาง
และในเวลาที่
ทางการ
เอกสาร โดยกาหนดข้อตกลง
กาหนด
2. ท าให้ เ กิ ด ความยุ่ ง ยากแก่ บ ริ ษั ท และ ดังกล่าวไว้ในข้อบังคับ
ผู้ถือหุ้นในการจัดประชุม (หากมี)
2. กรณีที่เป็นบริษัทขนาดเล็ก
3. ไม่ เปิดช่ อ งให้บริ ษั ทนาวิธีก ารประชุ ม ผู้ถือหุ้นอาจตกลงกันไม่ต้องมี
เสมือนจริง
การประชุมผู้ถือหุ้น
4. การลงมติทางเอกสารไม่สามารถทาได้
มาตรา 1229
กฎหมายบริษั ทเอกชนจากั ดไม่ สอดคล้อ ง ปรับปรุง มาตรา 1229 บริษัทจากัด
บริษัทจากัดออก กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด ออกหุ้นกู้ภายได้ใต้เงื่อนไขและ
หุ้นกู้ไม่ได้
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 34 และ 37 หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
การแยกหลักเกณฑ์บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว บัญญัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เฉพาะ
ออกจากหลักเกณฑ์บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลาย บริษัท ผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็น หมวด
คน
7 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว

6.2.8.2 ปัญหาแนวทางการตราพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจากัดขึ้นใช้แทน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท
การแยกกฎหมายบริษัทออกจากเอกเทศสัญญาแล้วตราเป็นพระราชบัญญัติประเทศ
ในระบบซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ส่ว นใหญ่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้ ยกเว้นฝรั่งเศสที่ยังคงรวม
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กฎหมายบริ ษั ท อยู่ ใ นประมวลกฎหมายแพ่ ง แต่ ก็ อ อกอนุ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ข้ อ ยกเว้ น ประเทศไทยมี
ประสบการณ์ในการตราพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2521 แยกกฎหมายบริษัทมหาชน
ออกจากบริ ษั ท เอกชน ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ย กเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535
แนวคิดการตราพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดแสดงให้เห็นว่าการรวมกฎหมายบริษัทมหาชนไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งจะเป็น อุปสรรคในการพัฒ นากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น
การแยกบริษัทเอกชนจากัดออกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึง มิใช่เป็นแนวคิดใหม่ใน
ประเทศไทย ย่อมสามารถแยกกฎหมายบริษัทจากัด ซึ่งมีสภาพเป็นบริษัทเอกชนออกมาบัญญัติไว้ใน
รูปพระราชบัญญัติได้ทั้งในเชิงหลักการและทางปฏิบัติ การแยกกฎหมายบริษัทออกมาบัญญัติไว้ในรูป
พระราชบัญญัติจะทาให้เกิดความสะดวกในการพัฒนากฎหมายบริษัทในรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคต
เพราะไม่ต้องยึดติดกับแนวคิดเรื่องเอกเทศสัญญา อย่างไรก็ตาม การถอดกฎหมายบริษัทออกจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ยังมีความสาคัญน้อยกว่าเนื้อหาของกฎหมายว่า จะสามารถ
ตอบสนองรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดได้หรือไม่
แนวทางปฏิบัติในการแยกกฎหมายบริษัทออกมาบัญญัติไว้ต่างหาก ในต่างประเทศ
ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบรูปแบบกฎหมายในหน้าถัดไป
ตารางที่ 6.21 เปรียบเทียบรูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่ประเทศอุตสาหกรรมใช้ปฏิบัติ
ระบบ
ซิวิลลอว์

ประเทศ
เยอรมนี

ฝรั่งเศส

คอมมอนลอว์

ญี่ปุ่น
จีน
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา (Delaware)

ชื่อกฎหมาย
Gesetz betreffend die
Gesellschaften mit
beschränkter Haftung
Civil Code
Commercial code
Companies Act
Company Law
Companies Act
Delaware Code
Title 8: Corporation
Chapter 18: Limited
Liability Company Act

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายบริษัทของเยอรมนี อังกฤษ และจีน แยกหลักเกณฑ์
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวออกจากกฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน แต่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับ
เดียวกัน แต่ฝรั่งเศสบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้เป็นอนุบัญญัติ โดยบัญญัติเป็นข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ทั่วไปว่า
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บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้ ในประเทศไทยหากบัญญัติ
กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยที่ไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
มาตรา 1012 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ยืนยันหลักการว่าการจัดตั้งบริษัทเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง
ก็จะขัดกับหลักการตามบทบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบัญญัติเพิ่มเติมเป็นข้อยกเว้นไว้อย่าง
ฝรั่งเศสที่บัญญัตวิ ่าเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ดังนี้ ก็จะทาให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้น
ไป โดยจะต้องมีกฎหมายมารองรับการจัดตั้งบริษัทโดยบุคคลคนเดียว (Incorporation of Single
Member Companies) แยกออกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยพระราชบัญญัติ
บริษัทเอกชนความรับผิดจากัดธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว โดยฎหมายดังกล่าวควรมีสาระสาคัญดั งที่
แสดงไว้ในตารางในหน้าถัดไป
ตารางที่ 6.22 โครงร่างพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจากัด พ.ศ. ...
หมวด
หมวด 1 บททั่วไป

เนื้อหาสาคัญ
(1) นิย ามบริ ษัท : “บริษั ท ” หมายถึ ง บริ ษัท เอกชนจ ากั ด ที่
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(1) สภาพบริ ษั ท : บริ ษั ทเอกชนจ ากัด เมื่อ จดทะเบี ยนตาม
กฎหมายนี้ แ ล้ ว ให้ มี ส ภาพเป็ น นิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจาก
ผู้ถือหุ้น
หมวด 2 การจัดตั้งบริษัทเอกชน (1) ผู้เริ่มก่อตั้ง: ก. วรรคหนึ่ง จานวนและสภาพของผู้เริ่มก่อ
จากัด
การและตราสารการก่อตั้งบริษัท “บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลตัง้ แต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันก่อตั้งบริษัทก็ได้”
วรรคสอง ตราสารการเริ่มก่อตั้งบริษัท “การเริ่มก่อตั้งบริษัทให้
ทาเป็นหนังสือบริคณห์สนธิ” ข. อานาจ หน้าที่
และความรับผิดของผู้เริ่มก่อการ
(2) ตราสารจัดตั้งบริษัท: ก. หนังสือบริคณห์สนธิ ข. ข้อบังคับ
(2) การจัดตั้งบริษัท: ก. การประชุมจัดตั้งบริษัท
ข. การจดทะเบียนบริษัท
หมวด 3 หุ้น
(1) ประเภทของหุ้น
(2) มูลค่าหุ้น (จะกาหนดหรือไม่ก็ได้) หรือมูลค่าของสิ่งที่นามา
ลงหุ้น และการตีมูลค่าทรัพย์สินที่นามาลงหุ้น
(3) การลงหุ้นและการชาระค่าหุ้น
(4) หน้าที่และความรับผิดของผู้จองชื่อซื้อหุ้นและผู้ถือหุ้น
(5) ใบหุ้น (จะมีหรือไม่ก็ได้)
(6) ทะเบียนผู้ถือหุ้น (จะมีหรือไม่ก็ได้)
(7) การโอนหุ้น (จะกาหนดเงื่อนไขไว้ก็ได้)
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ตารางที่ 6.22 (ต่อ)
หมวด
เนื้อหาสาคัญ
หมวด 4 วิธีการบริหารและจัดการ (1) กรรมการบริษัท
บริษัท
(2) หน้าที่และความรับผิดของกรรมการบริษัท
(3) การ
หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ประเภทของการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) การประชุมผู้ถือหุ้น: ก. การเรียกประชุม ข. วิธีการประชุม
(ประชุมทางกายภาพ, ประชุมเสมือนจริง)
(3) การลงมติของผู้ถือหุ้น: ก. ลงมติแบบธรรมดา
ข. การลงมติทางเอกสาร
(4) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(5) การงดเว้นการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 6 บัญชี รายงาน และการ (1) บัญชี
จ่ายเงินปันผล
(2) งบดุล
(3) การจ่ายเงินปันผล: ก. ประเภทของเงินปันผล ข. วิธีการ
จ่ายเงินปันผล ค. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผล
หมวด 7 การเพิ่มทุนและลดทุน (1) การเพิ่มทุน
(2) การลดทุน
หมวด 8 การควบ หรือการรวม (1) การควบบริษัท
บริษัท
(2) การวมบริษัท
หมวด 9 การแปรสภาพ
(1) การแปรรูปบริษัทเอกชนจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด
บริษัทเอกชนจากัด
(2) การแปรรูปบริษัทเอกชนจากัดเป็นบริษัทเอกชนจากัดที่มี
ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือบริษัทเอกชนจากัดผู้ประกอบการ
หมวด 10 การเลิก และชาระบัญชี (1) การเลิกบริษัท
(2) การชาระบัญชี
หมวด 11 นายทะเบียนและ
อานาจและหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด 11 บทกาหนดโทษ
น าเอาบั ญ ญั ติ เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ของบริ ษั ท ใน
และโทษทางปกครอง
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดความผิ ด เกี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ
พ.ศ. 2499 มาบัญญัติไว้ และการกาหนดโทษทางปกครองไว้
เป็นค่าปรับทางปกครอง
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6.2.8.3 วิเคราะห์ปัญหาแนวทางการตรากฎหมายบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
ในประเทศไทย
ในหัวข้อย่อยนี้จะวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวใน
ประเทศไทย ดังนี้
1) วิเคราะห์สภาพปัญหาบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริงใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่าแนวคิดของบริษัทเอกชนจากัด
ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริง (De Facto Single Member Companies) ปรากฏขึ้น
ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่สิ บเก้าด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจสองลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก บริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวที่เกิดจากบริษัทเอกชนจากัดที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลหลายคน แต่ต่อมาจานวน ผู้ถือหุ้นลด
เหลือเพียงคนเดียวเพราะหุ้นโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นคนเดียว บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในลักษณะ
นี้จะคงอยู่จนกว่าศาลจะสั่งให้เลิกบริษัท กฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมในภาคพื้นยุโรป
และอังกฤษบัญญัติหลักการนี้ไว้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยก็บัญญัติหลักการนี้ไว้ใน
มาตรา 1237 (4) ลักษณะที่สองบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริงปรากฏขึ้นเพราะมีการ
จัดตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นเทียม โดยบริษัทนั้นในทางความเป็นจริงมีผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเพียงคนเดียว ผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในทางแบบพิธี ซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนที่แท้จริงและไม่มีบทบาทใด ๆ ในทางความ
เป็นจริง เพราะมิได้มีเจตนาที่จะเป็นผู้ลงทุนในบริษัท จากการศึกษาพบว่ามีบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวใน
รูปแบบของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเทียมมีปรากฏในประเทศไทย ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 5.9 และ 5.10
ในบทที่ 5 ปรากฏการณ์เช่น นี้ เกิดขึ้นมานานแล้ ว ในต่างประเทศ ปรากฏเป็นคดีขึ้นในช่ว งปลาย
ศตวรรษที่สิ บเก้าในประเทศอังกฤษ เมื่อศาลฎีกาของอังกฤษ (House of Lords) ตัดสินคดี
Salomon v. Salomon Co., Ltd. (1897 AC 22) ซึง่ Mr. Aron Salomon พ่อค้าเครื่องหนังมีความ
ต้ อ งการที่ จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในรู ป บริ ษั ท จ ากั ด โดยมี เ จ้ า ของคนเดี ย ว แต่ ไ ม่ ส ามารถท าได้ เ พราะ
Companies Act 1862 ของอังกฤษไม่เปิดช่องให้ทาได้ Salomon จึงใช้วิธีก่อตั้งบริษัทด้วยการนาชื่อ
บุตรและภรรยามาเป็นผู้ถือหุ้ นเพื่อให้ครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนด แต่ในทางความเป็นจริง
Salomon เพียงผู้เดียวเป็นทั้งผู้ลงทุนและดาเนินกิจการ จึงทาให้ Salomon Co., Ltd. ไม่ต่างไปจาก
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว แต่ก็ไม่มีกฎหมายของประเทศใดที่อนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัททั้งนี้
อาจเกิดจากแนวคิดทางกฎหมายสองประการ คือ แนวคิดนิติบุคคลต้องประกอบด้วยด้วยบุคคลหลาย
คนมารวมตัวกันดาเนินกิจกรรมที่วัตถุประสงค์เดียวกันและชื่อเดียวกันทาให้เกิดนิติบุคคลที่ เกิดจาการ
รวมตัวกันของบุคคลหลายคน (Collective Body) และแนวคิดการไม่ยอมรับให้ผู้ประกอบการ
เจ้าของคนเดียวมีความรับผิดจากัด เพราะอาจทาให้บุคคลคนเดียวนั้นจะใช้บริษัทเป็นเครื่องมือกาบัง
ความรับผิดจากัด ด้วยแนวคิดดังกล่าวกฎหมายบริษัทของประเทศต้นแบบจึงกาหนดว่าถ้าจานวน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทลดน้อยลงต่ากว่าจานวนผู้ถือหุ้นที่กฎหมายกาหนดไว้ ให้ขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทนั้น
แต่ ห ากศาลไม่ สั่ ง ให้ เ ลิ ก บริ ษั ท ก็ จ ะท าให้ บ ริ ษั ท นั้ น มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว กล่ า วได้ ว่ า บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น
คนเดียวที่ปรากฏในคดี Salomon และบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเพราะจานวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลง
เหลือเพียงคนเดียว มีสภาพเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นในทางความเป็นจริง
บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วได้ ถู ก พั ฒ นาให้ เ ป็ น รู ป ธรรมเมื่ อ ประเทศสมาชิ ก
ประชาคมยุโรปได้แก้ไขกฎหมายอนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ โดยเดนมาร์ค แก้ไขกฎหมาย
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เมื่อค.ศ. 1973 เยอรมนี ค.ศ. 1980 ฝรั่งเศส ค.ศ. 1985 เนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1986 และเบลเยียม
ค.ศ. 1987 ต่อมาในปี ค.ศ. 1989 EU ได้ออกและใช้บังคับ The Twelfth Council Directive on
Company Law 89/667/EEC (มีผลบังคับเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1989) Directive ฉบับนี้ทาให้
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวแพร่หลายทั่วทั้ง EU (EC)447 ต่อมาได้แผ่นอิทธิพลไปยังประเทศนอกยุโรปทั้งใน
สหรั ฐ เอเชีย ออสเตรเลี ย อเมริ กาใต้ และอัฟริกา ในปัจจุบั นประเทศอุ ตสาหกรรมหลั กบัญญั ติ
กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวใช้บังคับ เช่น ค.ศ. 2005 ญี่ปุ่นและจีนตรากฎหมายอนุญาตให้บุคคล
คนเดียวจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัด เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าก่อนปี ค.ศ. 2013 กฎหมายจีน
ควบคุมบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเคร่งครัดกว่าบริษัทที่จัดตั้งโดยบุคคลหลายคน โดยกาหนดว่าบริษัทต้อง
มีทุนจดทะเบียน 100,000 หยวน ขณะที่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน
50,000 หยวน แต่ต่อมาจีนได้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต่า ทาให้สามารถจดทะเบียน
จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วมี ทุ น จดทะเบี ย นเพี ย งหนึ่ ง หยวน ซึ่ ง เรี ย กกั น ว่ า บริ ษั ท หนึ่ ง หยวน
(One Yuan Companies) ซึง่ เดินตามแนวทางการปฏิรปู กฎหมายของยุโรปและญีป่ ุน่
จากข้อมูลการศึกษาพบว่ากว่าแนวคิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจะปรากฏขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่คดี Salomon v. Salomon ค.ศ. 1897 ถึง ปี ค.ศ. 1977 ซึ่งเดนมาร์ค
ตรากฎหมายอนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้ งบริษัทได้ ต้องใช้เวลายาวนานร่วมหนึ่งร้อยปีเศษ แต่กว่าที่
กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวแพร่หลายทั่วทั้งยุโรปก็ใช้เวลาอีกนับทศวรรษ หลังจากที่ EC ได้
ประกาศใช้ The 12th Directive ในปี ค.ศ. 1989 กฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวปรากฏขึ้น
เพื่อที่จะแก้ปัญหาบางประการดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
ปั ญ หาการตั้ ง บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เที ย ม (Company with Dummy
Shareholders) ซึ่งก่อให้เกิดการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทาให้กฎหมายไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ หากให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ก็จะทาให้การตั้ งบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นเดียวก็จะไม่มีความจาเป็นอีกต่อไป
ปัญหาบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ นในทางความเป็นจริงในกรณีที่จานวนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทลดเหลือเพียงคนเดียว แต่ศาลยังไม่สั่งให้บริษัท ซึ่งหากอนุญาตให้บริษัทปรับโครงสร้างเป็น
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ ก็จะทาให้บริษัทสามารถทาธุรกรรมและคงอยู่ได้ต่อไปโดยไม่ฝืนกฎหมาย
ปัญหาผู้ประกอบการรายบุคคลซึ่งไม่ต้องการพึ่งพาหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น
ไม่เข้าสู่ ร ะบบบริ ษัท ทาให้ เกิดผลกระทบในการพัฒ นาและส่ งเสริมวิส าหกิจรายบุคคลให้ เติบโต
เพราะธุรกิจกับผู้เป็นเจ้าของไม่สมารถแยกออกจากกันได้ เมื่อเจ้าของธุรกิจตายก็อาจทาให้ธุรกิจยุบ
เลิกไป ทาให้หน่วยงานหรือสถาบันการเงินไม่กล้าให้สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจ นอกจากนี้ทาให้ รัฐและ
สถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลธุรกิจ ขาดระบบข้อมูลธุรกิจ เพราะกิจการรายบุ คคลส่วนใหญ่ไม่มี
การจดทะเบี ย น ฉะนั้ น หากมีกฎหมายอนุญาตให้ บุคคลคนเดียวตั้งบริษัท ก็จะสามารถดึงดูดให้
ผู้ประกอบการรายบุคคลเข้ามาสู่ระบบบริษัทได้มากขึ้น
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Commission of the European Communities, Op cit., p. 3.
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กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของประเทศอุ ต สาหกรรมอนุ ญ าตให้ บุ ค คล
ธรรมดา และนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว จึงเป็นผลทาให้เกิดบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
คนเดียวสองรูปแบบ คือ
รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่บริษัทเอกชนจากัดความรับผิดที่มีบุคคลธรรมดาคนเดียว
เป็นผู้ถือ (Private Limited Liability Company With One-Man Company) จึงอาจเรียก
บริ ษัท เอกชนจกจ ากั ด ในลั ก ษณะนี้ไ ด้ ว่า บริ ษั ทผู้ ประกอบการที่ มีผู้ ถื อหุ้ นคนเดี ยว ชื่อ ดัง กล่ า วนี้
กฎหมายบริษัทของเยอรมนีและฝรั่งเศสเรียกว่าบริษัทเอกชนจากัดผู้ประกอบการที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
โดยเยอรมนี เ รี ย กว่ า บริ ษั ท ผู้ ประกอบการความรั บ ผิ ด จ ากั ด (Unternehmergesellschaft
Haftungsbeschränkt: UG)448 ฝรั่งเศสเรียกว่าวิสาหกิจเจ้าของคนเดียวที่มีความรับผิดจากัด มีสอง
รูปแบบ คือบริษัทเอกชนจากัดผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดา (Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée: EURL) และบริษัทมหาชนแบบง่ายผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดา
(Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle: SASU) บริษัทผู้ประกอบการทั้งสองประเภท
นี้มักเป็นบริษัทครอบครัว (Family Company)449 ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีบริษัทผู้ประกอบการ
ซึ่งมีบุคคลธรรมดาคนเดียวเป็นเจ้าของมีสองรูปแบบได้แก่ LLC และ S Corporation และบริษัทของ
จีนได้แก่ LLC 450
รูปแบบที่สอง บริษัทในเครือที่มีบริษัทเดียวเป็นผู้ถือหุ้น (Subsidiary Single
Member Company) บริษัทประเภทนี้จะมีสภาพเป็นกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทเอกชน
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ที่มีการขยายธุรกิจด้วยการจัดตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว นอกจากนี้อาจ
เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทลูกหนี้ที่ล้มละลายมาบริหาร บริษัทผู้ถือหุ้น
คนเดียวรูปแบบนี้มีปรากฏอยู่ในกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรม
ประเทศอุ ต สาหกรรมบั ญ ญั ติ ก ฎหมายบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วรวมไว้ กั บ
กฎหมายบริ ษัทที่มีผู้ ถือหุ้ น หลายคน แล้ ว แยกหลั กเกณฑ์ เฉพาะออกจากบริษัทผู้ ถือหุ้ นหลายคน
แต่ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะแยกกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวออกจากกฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
หลายคนดั ง จะเห็ น ได้ จ ากที่ มี ก ารยกร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลโดยบุ ค คลคนเดี ย ว
พ.ศ. ... จะได้วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
6.2.8.4 วิเคราะห์การเกิดขึ้นของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศ
อุตสาหกรรม
การเกิ ด ขึ้ น ของบริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาในบทที่ 2
ถึง บทที่ 4 พบว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้ นคนเดียวเกิดขึ้นได้สองวิธี คือ 1) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวโดย
วิธีการจัดตั้ง 2) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวโดยวิธีการแปรสภาพ
448

Jesica Schmidt, Op cit., p. 1095.
Kipling Avocats, Op. cit., p. 1.
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1) โดยวิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง จากข้ อ มู ล การศึ ก ษาในบทที่ 3 และบทที่ 4
พบว่ ากฎหมายบริ ษัท เอกชนจ ากัดของประเทศอุตสาหกรรมอนุญาตให้ บุค คลคนเดี ยวทั้งบุ คคล
ธรรมดาและนิติบุคคลตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดี ยว แต่มีกฎหมายบริษัทเยอรมนีและอังกฤษอนุญาตให้
บุคคลคนเดียวจัดตั้งบริษัทมหาชน ในปัจจุบันวิธีการจัดตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมีกระบวนการที่
ไม่แตกต่างจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน อาจเป็นเพราะว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมิได้ก่อปัญหา
ตามสมมุติฐานที่มอี ยู่แต่เดิม ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนกฎหมายบริษัทของจีนก่อนปี ค.ศ. 2013 การจัดตั้ง
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมีความยุ่งยากซับซ้อนทาให้การจัดตั้งบริษัททาได้ยาก เช่น บริษัทต้องมีทุน
จดทะเบียนขั้นต่าอย่างน้อย 100,000 หยวน และต้องชาระค่าหุ้นเต็ม ทาให้มีการตั้งบริ ษัทประเภทนี้
น้อยมาก ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 จีนได้ยกเลิ กกฎหมายทุนจดทะเบียนขั้นต่าแล้ ว นาระบบทุนจด
ทะเบียนอนุญาตมาใช้บังคับแทน ทาให้การจัดตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวง่ายขึ้น เพราะสามารถจัดตั้ง
ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1 หยวน แต่หากกาหนดทุนจดทะเบียนมากกว่าหนึ่งหยวน เช่ น 10,000
หยวน ก็สามารถชาระทุนจดทะเบียนบางส่วนได้
2) โดยวิธีการแปรสภาพ บริษัทเอกชนจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดหรือ
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาจต้องการแปรสภาพเป็นบริษัทจากัดผู้ถือหุ้นคนเดียวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป
เช่น บริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนต่อมาหุ้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้กฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมจึงอนุญาตให้ องค์กรธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้ น
หลายคนแปรสภาพเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว ในทางกลับกัน บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวก็อาจแปร
สภาพเป็นองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การแปรรูปจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นองค์กรธุรกิจอื่น
ก็ควรทาให้กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเปิดช่องให้ทาได้โดยง่าย ไม่ควรมีความยุ่งยากซับซ้อน
6.2.8.5 วิเคราะห์บทบาทของกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวกับการดึงดูด
ผู้ประกอบธุรกิจ
จากการศึกษาพบว่า The Twelfth Council Directive on Company Law
Concerning Single-Member Private Limited Companies จะนามาซึ่งประโยชน์ในการอานวย
ความสะดวกในการก่ อตั้งบริษัทหรือการดารงอยู่อย่างต่อเนื่องของธุรกิจในรูปของบริษัท กฎหมาย
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจะจูงใจให้ผู้ประกอบการรายบุคคล (Individual businessman) ก่อตั้งธุรกิจ
ในรูปของบริษัท นอกจากนี้กฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ส่วนใหญ่เป็น SMEs ในทางความ
เป็นจริงมักมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว แม้ว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นหลายคนแต่ก็มักจะปล่อยให้บุคคลคนเดียว
เป็นผู้ควบคุมบริษัท นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ละทิ้งบริษัทโดยโอนหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นคนเดียว เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า The Community Action Programme for SMEs
ได้รับอนุมัติไปแล้วเมื่อปี ค.ศ. 1986 ดังนั้น กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจะเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การส่งเสริม SMEs ทั่วทั้งประชาคมที่มีอยู่กว่า 20 ล้านราย451
นโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรปได้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายบริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม SMEs ในสองมติ คือ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการ
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รายบุคคลเข้ามาสู่ระบบบริษัท และเพื่อทาให้บริษัท SMEs ที่มีผู้ถือหุ้นในทางความเป็นจริงสามารถ
ดาเนินกิจการได้โดยมีกฎหมายรองรับ
แนวคิดบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปในทางสนับสนุนให้นา
รูป แบบบริ ษัทผู้ ถือหุ้ น คนเดีย วมาใช้ ดังจะเห็ นได้จากที่มีนักวิช าการกฎหมายไทยผู้ ห นึ่งได้แสดง
ความเห็นต่อบริษัท หรือนิติบุคคลที่มีเจ้าของและผู้ดาเนินการเพียงคนเดียวว่า การจัดตั้งนิติบุคคลที่มี
สมาชิกคนเดียว มีวัตถุประสงค์แยกสัดส่ว นแห่งทรัพย์สินของบุคคลให้ชัดเจนว่าจะให้ส่วนใดรับผิด
ในทางการค้า ส่วนที่เหลือไม่ต้องรับผิดในทางการค้า ความสามารถสงวนทรัพย์สินไว้เอยังชีพนี้จะทา
ให้ คนกล้ าทาการค้ามากได้ มากขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องไปเข้าหุ้ นหรือ ซื้อหุ้ นในบริษั ทซึ่งต้องอาศั ย
ความสามารถคนอื่น การมีกาค้ ามากขึ้น ทาให้เป็นผลดีแก่เศรษฐกิจ ประเทศไทยควรเอาแบบอย่าง
สิงคโปร์และออสเตรเลียที่ยอมให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีคนเดียวเป็นเจ้าของและผู้ดาเนินงาน ทฤษฎี
แทงทะลุผ้าคลุมหน้า จึงล้าสมัยแล้ว452
แนวคิ ดของนั กวิ ช าการกฎหมายท่านนี้ ที่ให้ ความเห็ น ว่า “การจั ดตั้ง นิติบุค คลที่ มี
สมาชิกคนเดียวมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกสัดส่วนแห่งทรัพย์สินของบุคคลให้ชัดเจนว่าจะให้ส่วนใดรับผิด
ในทางการค้า ส่วนที่เหลือไม่ต้องรับผิดในทางการค้า” สอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดจากัดที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ในยุคโรมันโบราณที่ผู้ประกอบการได้แยกทรั พย์สินส่วนบุคคลออกมาจากทรัพย์สินทางธุรกิจ
ซึ่งทฤษฎีเรียกว่า “ทรัพย์สินที่กันจากส่วนตัวออกมา” (Partitioning Assets) การบัญญัติกฎหมายใน
รูปของนิติบุคคลที่มีเจ้าของคนเดียว แต่ไม่ได้บัญญัติในรูปกฎหมายบริษัทบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือ
หุ้นคนเดียวอาจนามาซึ่งปัญหาหลายประการดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น
การจัดตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวอยู่บนเหตุผลที่สาคัญสองประการ คือ
ประการแรก ผู้ประกอบการไม่ต้องการจะร่วมทุนกับบุคคลอื่น เพราะผู้ประกอบการ
สามารถลงทุนด้วยทรัพย์สินส่ วนตัวได้ และผู้ประกอบการมีความชานาญในธุรกิจนั้นอยู่ แล้ว เช่น
เคยทางานในด้านนั้นมาระยะหนึ่งจนเข้าใจธุรกิจนั้น เป็นต้น
ประการที่สอง ผู้ประกอบการต้องการจะแยกสินทรัพย์ส่วนตัวออกจากทรัพย์สินทาง
ธุรกิจ (Business Asset Partitioning) เพราะหากประกอบการในรูปของกิจการเจ้าของคนเดียวโดย
ไม่เป็นนิติบุคคลความรับผิดย่อมไม่จากัด เมื่อมีหนี้สินย่อมจะกระทบถึงทรัพย์สินส่วนตัว
ดังนั้น กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจะดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่หนึ่ง บริษัทที่ต้องการจะแตกธุรกิจหรือขยายธุรกิจ
ผู้ประกอบกธุรกิจกลุ่มนี้อาจเป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนที่ต้องการจะขยาย
ธุรกิจ เช่น ขยายธุรกิจเดิม หรือก่อตั้งธุรกิจใหม่ โดยที่บริษัทมีความพร้อมทั้งทุน บุคลากร และความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นอยู่แล้ว ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่มีความจาเป็นจะต้องหาผู้ร่วมทุน
กรณีศึกษา บริษัท ซีพีออล์ จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการค้าปลีกประเภทธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อหรือ Modern Trade ต้องการก่อตั้งธุรกิจรับชาระค่าบริการหรือ ธุรกิจเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ดังนี้ หากกฎหมายอนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ บริษัทสามารถตั้งบริษัทได้โดยลาพัง
โดยไม่ต้องมีผู้ร่วมทุ
452
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กลุ่มที่สอง ผู้ที่ต้องการจะตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์
ในปัจจุบันมีธุรกิจบริหารสินทรัพย์เกิดขึ้นหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ของธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินรูปแบบอื่น บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์บริหารอาคารชุด
หรือแม้กระทั่งการตั้งบริ ษัทเพื่อบริหารสินทรัพย์เพื่อฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้
อาจไม่มีความต้องการที่จะร่วมทุนกับผู้อื่น แต่ก็ไม่สามารถตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเพื่อดาเนินกิจการ
ดังนั้น หากมีกฎหมายให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ ย่อมจะมีบริษัทใหม่เกิดขึ้น
กรณีศึกษาที่ 1 การตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ที่ซื้อมาจากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารอาจตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์โดย
ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียว
กรณี ศึ ก ษาที่ 2 นายเอมี ค วามเชี่ ย วชาญในการบริ ห ารโครงการการพั ฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์ ดังนี้ นายเอเพียงคนเดียวอาจตั้งบริษัทที่มีนายเอเป็นผู้ ถือหุ้ นและเป็นกรรมการ
สาหรับรับจ้างบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ได้
กรณีศึกษาที่ 3 การตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์กรณีฟื้นฟูกิจการ การฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้อาจจาเป็นต้องกันสินทรัพย์ของลูกหนี้ บางส่วนออกมาบริหารเพื่อหารายได้ ดังนี้ อาจตั้งบริษัท
ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเพื่อบริหารสินทรัพย์นั้นก็ได้
กรณีศึกษาที่ 4 การตั้งบริษัทเพื่อบริหารกองมรดก ในกรณีนี้อาจมีกองมรดกที่มี
เจ้าของคนเดียว เจ้าของทรั พย์สินนั้นอาจตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเพื่อ บริหารกองมรดกก็ย่อมทา
ได้ .
กลุ่มที่สาม ผู้ประกอบธุรกิจรายบุคคลที่มีความพร้อมทั้งโนว์ฮาว และทุน
ในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจรายบุคคลอยู่จานวนมาก ซึ่งมีโนว์ฮาวและมีศักยภาพ
ด้านการเงินหรือทุนที่สามารถประกอบธุรกิจโดยลาพังได้ เช่น โรงงานผลิตอาหาร ผลิตเฟอร์นิเจอร์
เป็นต้น ที่มีเจ้าของคนเดียว ดังนี้ เจ้าของธุรกิจนั้นอาจตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเพื่อดาเนินธุรกิจ
นั้น
กลุ่มที่สี่ ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่
ในปัจจุบันอาจมีผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่ระบบธุรกิจ เช่น ผู้ที่ออกจากการเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานเอกชน หรือเกษียณ อาจต้องการก่อตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
กรณีศึกษา นายเอียนเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบหรือ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจลาออกจากงานแล้วมาตั้งบริษัทเพื่อออกแบบหรือพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ห้า ผู้ ป ระกอบวิช าชีพแขนงต่าง ๆ เช่น กฎหมาย บั ญชี แพทย์ วิศวกร
สถาปนิก เป็นต้น อาจตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวดาเนินธุรกิจทางวิชาชีพ
จากข้ อ มู ล ข้า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า หากกฎหมายอนุ ญ าตให้ ทั้ ง นิ ติ บุ ค คลและบุ ค คล
ธรรมดาจดทะเบียนจดตั้งบริษัท ผู้ถือหุ้นคนเดียว ก็จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
เพียบแต่แบ่งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวออกเป็นสองประเภท คือ บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวธุรกิจ และบริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวผู้ประกอบการ
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6.2.8.6 กระบวนทัศน์ในการตรากฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
จากข้อมูลในการพัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเพื่ออนุญาตให้บุคคลเพียงคน
เดียวตั้งบริษัทได้ อยู่บนกระบวนทัศน์สองประการ คือ 1) กระบวนทัศน์ในการส่งเสริมการขยายตัว
ของธุรกิจ 2) กระบวนทัศน์ในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเรื่องบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
ในทางความเป็นจริง
1) กระบวนทัศน์ในการส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ กระบวนทัศน์นี้แสดงออกโดย
การอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายบุคคล (Sole Trader) หรือนิติบุคคล (Corporation) จดทะเบียนตั้ง
บริษัทเอกชนจากัด ดังนั้น จึงทาให้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่ใช้ปฏิบัติในประเทศอุตสาหกรรมมีสอง
ประเภท คือ บริษัทที่มีบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้น (Single Sole Trader Shareholder
Company) ลักษณะหนึ่ง และบริษัทที่มีนิติบุคคลหรือบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น (A Single Corporation
Shareholder Company) ซึ่งเรียกว่าบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว (A Single Member Company) หรือ
บริษัทคนคนเดียว (One Man Company) ดังนั้น จึงสามารถแบ่งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวออกเป็นสอง
ประเภท คือ (1) บริ ษั ทคนคนเดี ย ว (One Man Company) (2) บริ ษัท ลู ก (Subsidiary
Companies)
(1) บริษัทคนคนเดียว (One Man Company) ได้แก่บริษัทที่มีบุคคลธรรมดาคน
เดียวเป็นผู้ถือหุ้น เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการรายบุคคลมีความต้องการที่จะมีความรับผิดจากั ด
อย่างบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการเอาลักษณะความรับผิดจากัดของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากัดมาผนวกเข้ากับลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียว (Combining limited
liability with the Complete Domination of the Sole Trader) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่มี
โครงสร้างผู้ถือหุ้นในลักษณะนี้เรียกว่าบริษัทผู้ประกอบการ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Sole Trader
Companies หรือ Sole Trader Companies หรือ Entrepreneurial Companies บริษัทประเภท
นี้จานวนมากเป็นบริษัทครอบครัว (Family Company) บริษัทประเภทนี้แต่เดิมเป็นบริษัทที่มีผู้ถือ
หุ้นหลายคนตามที่กฎหมายกาหนดโดยวิธีให้ญาติสนิทหรือลูกจ้างถือหุ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีผู้ถือหุ้น
ครบตามจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น ที่ก ฎหมายกาหนด จึ ง ทาให้ บริ ษั ทประเภทนี้เ ป็น บริษั ทที่ มีรู ป แบบตาม
กฎหมาย (In Legal From) โดยมีผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Principal Shareholder) เป็นผู้ควบคุมบริษัท
และเป็นผู้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับกิจการเจ้าของคนเดียว ต่างกันก็เพียงผู้ถือหุ้นมีความรับผิด
จากัด และบริษัทเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก ผู้ถือหุ้น
บริษัทคนเดียวได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงดังต่อไปนี้
ก. ความรับผิดทางสัญญา (Contractual Obligations)
หลักการของบริษัท คือ ความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก (Separate Legal
Entity) ทาให้มีการแยกสิทธิและหน้าที่ตลอดทั้งทรัพย์สินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นออกจากกัน ดังนั้น
จึงทาให้ ผู้ ถือหุ้ น กับบริ ษัทมีสิ ทธิเข้าผู กพันทางสั ญญาระหว่างกันได้ เช่น บริษัททาสั ญญาซื้อขาย
ทรัพย์สินกับผู้ถือหุ้น บริษัทออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีนี้บริษัทอาจเป็น
ลู ก หนี้ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และจะต้ อ งรั บ ผิ ด ทางสั ญ ญาต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ห ากบริ ษั ท เข้ า ท าสั ญ ญากั บ
บุคคลภายนอก สั ญญาย่ อมไม่ผูก พันผู้ ถือหุ้ นเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ นหลายคน
ภายใต้หลักความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากของบริษัท
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ข. ความรับผิดทางละเมิด (Tort Liability)
ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดร่วมกับบริษัท
หรือไม่ มีความเห็ นในทางกฎหมายมาเป็นเวลานานแล้ วว่าผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิ ดในผลแห่ งละเมิด
ร่วมกับบริษัทในกรณีที่ลูกจ้างของบริษัททาละเมิดภายใต้หลักความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากของ
บริษัท
ค. การไม่คานึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัท (Disregard of Corporate
Personality)
เป็ น ทฤษฎี ที่ส ร้า งขึ้น มาเพื่อแก้ ทฤษฎีความเป็ นบุค คลแยกต่า งหากของ
บริษัท (Separate Legal Entity) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถือหุ้นใช้ความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
ของบริ ษัทเป็ นเครื่องมือกาบั งความรับผิ ดส่ ว นตัว แนวความคิดดั้งเดิมไม่ยอมให้ บุคคลคนเดียวมี
ความรั บ ผิ ด จ ากั ด บุ ค คลจะรั บ ผิ ด จ ากั ด จะต้ อ งเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ด้ ว ยการลงทุ น ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
แนวคิดแต่เดิมที่กฎหมายไม่ยอมให้บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการมีความรับผิดจกกัดอย่างผู้ถือหุ้น
บริษัทเป็นเพราะความหวาดกลัวว่าจะทาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ แต่ต่อมาเมื่อหลักการบริษั ทผู้
ถือหุ้นคนเดียวได้ยอมรั บอย่างแพร่หลาย ทาให้หลักการไม่คานึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัท
(Disregard of Corporate Personality) อ่อนตัวลง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะไม่ปรากฏว่ามีการใช้บริษัท
เป็ น เครื่ องมือกาบังความรับ ผิ ดแพร่ห ลายตามไปด้ว ยอย่างความวิตกที่มีอยู่ดั้ งเดิม อย่างไรก็ตาม
กฎหมายบริษัทของบางประเทศได้สร้างกลไกป้องกันไว้ เช่น กาหนดว่าหากผู้ถือหุ้นคนเดียวซึ่งเป็น
กรรมการของบริ ษัท จะทาสั ญญากั บบริษั ท ซึ่งมิ ใช้กิจ การปกติของบริษัทก็ จะต้อ งทาสั ญ ญาเป็ น
หนังสือ หรือหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกทรัพย์สินส่วนตัวออกจากทรัพย์สิ นของบริษัท ก็จะต้องร่วม
รับผิดในหนี้สินของบริษัท เป็นต้น
(2) บริษัทลูก (Subsidiary Companies) การจัดตั้งบริษัทลูกนิยมปฏิบัติในทางธุร
กิจมานานด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น เพื่อแตกธุรกิจ เพื่อมิให้บริษัทแม่มีขนาดใหญ่เกินไป
เพื่อกระจายรายได้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนภาษี หรือเพื่อประโยชน์ในการเข้าตลาดบางสาขา
เป็นต้น การมีบริษัทลูกหลาย ๆ บริษัททาให้เกิดกลุ่มบริษัท (Group of Companies) ซึ่งอาจทาให้
บริ ษั ท เหล่ า นั้ น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น (Related) ทั้ ง ในทางบริ ห ารหรื อ การถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น
บริษัทขนาดใหญ่จานวนมากตั้งบริษัทลูกแบบเป็นเครือข่ายใยแมงมุม หรือเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง
การอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้จัดตั้งบริษัทเป็นผลมาจากทฤษฎีความเป็นบุคคลที่แท้จริง
ของบริษัท (Real Personality Theory) ที่มีแนวคิดว่าบริษัทมีความสามารถเป็นของตนเอง (Having
Its Own Capacity) ทาให้บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ไม่ต่างไปจากบุคคลธรรมดา กฎหมายบริษัทของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วอนุญาตให้บริษัทตั้งบริษัทได้ สาหรับประเทศสังคมนิยมมีความคุ้นเคยกับบริษัท
ที่มีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวในลักษณะที่รัฐเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจด้วยการตั้งบริษัท ซึ่งเมื่อ
บริ ษัทเป็ น ผู้ ถือหุ้ น ในบริ ษัทมีผู้ ถือหุ้ นคนเดียว ย่ อมทาให้ บริษัทลู กเป็นฉนวนป้องกันความรับผิ ด
(Insulation Liability) ของบริษัทแม่
ภายใต้ทฤษฎีกฎหมายกลไกป้องกันการใช้บริษัทลู กเป็นเครื่องมือของบริษัทที่มี
ผู้หลายคนและบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวไม่แตกต่างกัน จากกลไกต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาดังกล่าวย่อม
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แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดจากบริษัทไม่ว่ามีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนย่อมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น
ในที่นี้จึงจะวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
ก. ความเป็ น นิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากกั น ระหว่ า งบริ ษั ท แม่ กั บ บริ ษั ท ลู ก
(The Parent and Subsidiary as Separation Units)
ในทางทฤษฎีกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูกจะประกอบด้วย
ปัจจัยสองประการ คือ
(1) บริ ษัทแม่ถือหุ้นทั้งหมดหรือเป็นส่ว นใหญ่ หรือมีอานาจควบคุมผลประโยชน์
ทั้งหมดของบริษัทลูก ในบางกรณีผู้ถือหุ้นทั้งของบริษัทแม่และบริษัทลูกเป็นคนเดียวกัน แต่ในกรณี
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าบริษัทแม่แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทลูก
(2) บริษัทแม่และบริษัทลูกมีเอกลักษณ์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกัน (Common
Identical, Director (s) and Officers)
การที่ทั้งสองบริษัทมีความเกี่ยวพันดังกล่าวในทางทฤษฎีไม่อาจทาให้ทั้งสองบริษัท
เป็นนิติบุคคลเดียวกัน (Disregarding the Separate Corporate Personalities of the Two
Units) แต่บริษัทแม่กับบริษัทลูกยังคงเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันภายใต้ทฤษฎีความเป็นนิติ
บุคคลแยกต่างหาก (Corporate Personality Theory)
ข. การหลอมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันของบริษัทแม่กับบริษัทลูก (Fusion of Parent
and Subsidiary)
หลักการการไม่คานึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัท (Principle of Disregard of
Corporate Personality) นามาใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่ (Parents Company) กับ
บริษัทลูก (Affiliate Companies) กล่าวคือ จะไม่ถือว่าทั้งสองบริษัทเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก
กัน แต่ถือว่าทั้งสองนิติบุคคลได้ถูกหลอมรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน (Two units are fused) ทั้งนี้
หากจะต้องป้องผลประโยชน์ส าธารณชน การกระทาผิด การป้องกันการฉ้อโกง หรือการป้องกัน
อาชญากรรม
ค. อุปมาอุปไมยทางกฎหมายกับทางปฏิบัติในความเป็นจริง (Legal Metaphor
and Practical Realities)
แนวคิดทางกฎหมายที่มีมานานแล้วเห็นว่าหากบริษัทลูกเป็นเพียงเครื่องมือหรือเจว็ด
(Adjunct) ของบริษัทแม่ ดังนี้ บริษัทแม่ก็จะต้องผูกพันตามสัญญาที่ทาผ่านบริษัทลูก
ง. บริษัทแม่กับการเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทลูก (Parent as Creditor of the
Subsidiary)
บริษัทแม่อาจสร้างให้บริษัทลูกเป็นลูกหนี้ของบริษัทแม่โดยผ่านธุรกรรมบางอย่าง
เช่น บริษัทแม่ให้บริษัทลูกกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ย เป็นการดูดเอาผลประโยชน์จากบริษัทลูกเป็นของ
บริษัทแม่ และบริษัทลูกให้บริการบริษัทแม่เพื่อดูดเอาผลประโยชน์จากบริษัทแม่ที่อยู่ในภาวะมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว (Insolvency) ในกรณีนี้ก็จะทาให้เจ้าหนี้ทั้งของบริษัทแม่และบริษัทลูกเสียเปรี ยบบริษัทแม่
และบริษัทลูก ปัญหาอีกกรณีหนึ่งการนาบริษัทลูกไปค้าประกันหนี้ของบริษัทแม่ โดยบริษัทลูกไม่ได้รับ
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ประโยชน์ ดังนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อเจ้าหนี้ของบริษัทลูก เพราะทรัพย์สินของบริษัทลูกจะตกอยู่ภายใต้
ข้อผูกพันของสัญญาค้าประกัน ดังนี้ อาจเป็นผลให้สัญญาค้าประกันไม่ผูกพันบริษัทลูก453
การอนุญาตให้บริษัทตั้งบริษัทย่อมส่งเสริมให้มีการขยายตัวของธุรกิจทาเกิดบริษัท
ย่อยหรือบริษัทขนาดเล็กขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นแหล่งการจ้างงาน และดานวยรายได้ให้แก่รัฐ
2) กระบวนทัศน์ในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเรื่องบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นคน
เดียวในทางความเป็นจริง
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศไทยควรถูกสร้างขึ้นมาเครื่องมือแก้ไขปัญหาสาม
ประการ คือ ปัญหาการจัดตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นเทียม ปัญหาการปรับโครงสร้างบริษัทจากัดที่จานวน
ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงคนเดียวซึ่งมีบริษัทเป็ นผู้ถือหุ้น และปัญหาการขยายตัวของธุรกิจที่มี
อัตราต่า
(1) ปั ญ หาการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น เที ย ม จากข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาพบในบทที่ 5
ระบุ ว่ า มี การจั ด ตั้ งบริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เทีย มเกิ ด ขึ้ นจ านวนมาก ซึ่ ง สะท้ อ นจากโครงสร้า งผู้ ถื อ หุ้ น
สั ดส่ ว นการถื อหุ้ น ซึ่ งปรากฏว่ ามี บริ ษัท ที่มีผู้ ถือ หุ้ น ที่ถื อหุ้ น เพี ยงเล็ กน้อ ยปรากฏอยู่จ านวนมาก
ผู้ถือหุ้นเหล่านี้ทั้งในเชิงทฤษฎีผู้ลงทุนและในทางความเป็นจริงไม่มีสภาพเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เพราะ
ไม่มีบทบาทใด ๆ ในบริษัท แต่หากถูกยืมชื่อมาเป็นผู้ถือหุ้นตามแบบพิธีที่กฎหมายต้องการเท่านั้น
ทั้งนี้ เพราะกฎหมายบังคับ ว่าบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นสามคนขึ้นไป ในกรณีที่บุคคลนั้นต้องการจัดตั้ง
บริษัทโดยไม่ต้องการร่วมทุนกับบุ คคลอื่น ย่อมีความจาเป็นที่เขาจะต้องไปยืมชื่อคนอื่นมาใส่ เป็น
ผู้ถือหุ้นในทางเอกสาร การมีกฎหมายอนุญาตให้บุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได้ย่อมเป็นหนทางที่ดีที่จะลด
ปัญหานี้ลงได้ ซึ่งก็จะทาให้กฎหมายสามารถใช้ได้ตรงกับความเป็นจริง
(2) ปัญหาการปรับโครงสร้างบริษัทจากัดที่จานวนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียง
คนเดียวซึ่งมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันไม่มีกฎหมายใด ๆ มารองรับว่ าหากจานวนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเหลือเพียงคนเดียวและผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท และบริษัทยังไม่เลิก ย่อมจะทาให้เกิดอุปสรรคในการ
ดาเนิ น กิจ การของบริ ษัท แต่หากมีกฎหมายอนุญาตให้ ปรับโครงสร้างเป็นบริษัทผู้ถือหุ้ นคนเดียว
ย่อมแก้ปัญหาดังกล่าวได้
(3) ปัญหาการขยายตัวของธุรกิจที่มีอัตราต่า ปัญหานี้สะท้อนจากสัดส่วนของ
บริษัทจากัดกับสั ดส่ว นของผู้ ประกอบการเจ้าของคนเดียวที่แตกต่างกันมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็ นว่า
ผู้ ป ระกอบการรายบุ ค คลเหล่ านั้ น ไม่ประสงค์จะเข้าสู่ ระบบบริษั ทเอกชนจากัด ทั้งนี้ อาจเพราะ
ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อน เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมทาให้การขยายตัวของธุรกิจในรูปของบริษัทย่อม
ไม่ขยายตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในมิติต่าง ๆ ดังนั้น หากอนุญาตให้
บริษัทหรือผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวตั้งบริษัทได้ก็จะสามารถทาให้การขยายตัวของ
ธุรกิจมีอัตราที่เติบโตขึ้น
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เสถียรภาพ นาหลวง, “ปัญหาความรับผิดของกลุ่มบริษัทในหนี้ค้าประกัน” วารสาร
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สิงหาคม 2547): 98-104.

335
6.2.8.7 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ...
จากการศึกษาพบว่า แนวคิด บริษัทผู้ ถือหุ้ นคนเดียวมิใช่เป็นเรื่องใหม่ในประเทศ
เพราะได้ปรากฏแนวคิดบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริงปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1237 (4) นอจากนี้จากการศึกษาพบว่ามีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเพราะมี
การจั ด ตั้ งบริ ษัท ผู้ ถือ หุ้ น เที ย ม ดั งที่ ไ ด้วิ เ คราะห์ ไ ว้ ข้า งต้น ต่อ มาเมื่ อประมาณช่ว งปี ค.ศ. 2557
ถึง 2558 กรมทะเบียนธุรกิจการค้าได้ยกร่าง พระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว
พ.ศ. ... โดยร่างกฎหมายมีเนื้อหาประกอบด้วนสองส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 ชื่อกฎหมาย วันที่กฎหมายมีผ ลใช้บังคับ และบทนิยาม (มาตรา 1 ถึง
มาตรา 3)
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 5 หมวด คือ หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 4 ถึง มาตรา 8)
หมวด 2 การจัดตั้งนิติบุคคล (มาตรา 9 ถึง มาตรา 14) หมวด 3 การจ่ายเงินปันผล (มาตรา 15 ถึง
มาตรา 17) หมวด 4 การบริหารจัดการ (มาตรา 18 ถึงมาตรา 28) หมวด 5 การปรับโครงสร้างนิติ
บุคคล (มาตรา 29 ถึง มาตรา 31) หมวด 6 การเลิกนิติบุคคล (มาตรา 32 ถึง มาตรา 36) และหมวด
8 บทกาหนดโทษ (มาตรา 37 ถึง มาตรา 55) ซึ่งเมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วจะเห็นได้ว่า นิติ
บุคคลเป็นองค์กรธุรกิจที่มีสภาพเป็นบริ ษัทจากัด โดยบทบัญญัติต่าง ๆ สะท้อนสภาพบริษัทจากัด
ดังนี้
หลักความเป็นนิติบุคคล (Separate Entity) ซึ่งมีแนวคิดว่าบริษัทมีสภาพเป็นนิติ
บุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น ทาให้บริษัทมีสิทธิและหน้าที่เป็นของตนเอง และสามารถตั้งอยู่อย่าง
ไม่มีกาหนดเวลา (Continuing of Life) ร่างพระราชบัญญัติฯ บัญญัติรับรองหลักการนี้ไว้ในมาตรา 2
วรรคหนึ่ ง และมาตรา 4 วรรคหนึ่ ง โดยก าหนดให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ตามร่ า ง
พระราชบัญญัตินี้มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นเจ้าของ
หลักความรับผิดจากัด (Limited Liability) ซึ่งมีหลักว่าผู้ถือหุ้นบริษัทจากัดมีความ
รับผิดในหนี้สินของบริษัทไม่เกินเงินลงหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ หลักการนี้ บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
ฯ มาตรา 10 ว่า ผู้เป็นเจ้าของนิติบุคคลมีความรับผิดจากัดเท่ากับจานวนทุนที่นามาลงในนิติบุคคล
โดยไม่ต้องรับผิดอื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหนี้ของนิติบุคคลต่อบุคคลอื่นเพียงเพราะความเป็น
เจ้าของนิติบุคคล
หลักศูน ย์กลางการจัดการ (Centralized Management) ซึ่งมีหลั กการว่าการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นอานาจของผู้จัดการทรัพย์สิน (Trustee) ซึ่งเรียกว่ากรรมการ
(Director) ในร่างพะราชบัญญัติบัญญัติฯ ไว้ในมาตรา 18 กาหนดให้ นิติบุคคลบริห ารจัดการโดย
กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักศูนย์กลางการจัดการ
ของบริษัทเอกชนจากัด
อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติต่าง ๆ มี ความไม่เหมาะสมหลาย
ประการ ประกอบด้วยมาตรา 1 มาตรา 4 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 27 มาตรา 29 (3) และ
มาตรา 32 (3) ดังที่ปรากฏในตารางในหน้าถัดไป
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ตารางที่ 6.23 สรุปบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวที่เป็นปัญหา
บทบัญญัติ

เรื่อง

มาตรา 1

ชื่อกฎหมาย

มาตรา 9

จานวนนิติบุคคลที่จัดตั้งได้
อนุญาตให้บุคคลหนึ่งคนจัดตั้ง
ได้เพียงหนึ่งนิติบุคคล

มาตรา 10

หุ้น
วรรคหนึ่ง มูลค่าหุ้น

ปัญหาและผลกระทบ
1. ชื่อไม่สื่อความหมายว่าเป็น
บริษัท จะทาให้เกิดความสับสน
ว่าเป็นบริษัทหรือไม่
2. ขัดกับหลักปฏิบัติทางสากลที่
นิยมเรียกชื่อว่าบริษัท
1. จะไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการ
จัดตั้งนิติบุคคล เพราะถูกจากัด
ขอบเขต
2. อาจทาให้มีการบิดเบือน
กฎหมายด้วยวิธีการยืมชื่อ
บุคคลอื่นเป็นผู้จดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคล
3. จะทาให้ธุรกิจไม่ขยายตัว
ไม่ได้กาหนดไว้ว่าทุนจด
ทะเบียนของนิติบุคคลต้องแบ่ง
ออกเป็นหุ้นหรือไม่ และต้องมี
มูลค่าหุ้นละเท่าละเท่าใดซึ่งจะ
ทาให้เกิดปัญหาในการตีความ
กฎหมาย เช่น จะจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลด้วยทุนจด
ทะเบียนหนึ่งบาทได้หรือไม่ จะ
นาบทบัญญัติประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทุนจด
ทะเบียนและหุ้นมาใช้แก่กรณีนี้
ได้หรือไม่เพียงใด
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ตารางที่ 6.23 (ต่อ)
บทบัญญัติ

เรื่อง
วรรคสอง การชาระทุนจด
ทะเบียนเต็มจานวน

ปัญหาและผลกระทบ
1. จะทาให้ผู้ประกอบการที่มี
ทุนไม่มีมากไม่สามารถจด
ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
2. ทาให้ผู้ประกอบการในรูปนิติ
บุคคลคนเดียวได้รับสิทธิในการ
ชาระเงินทุนด้อยกว่าผู้ถือหุ้นใน
บริษัทจากัด ซึ่งมีสิทธิชาระค่า
หุ้นบางส่วนได้
3. ขัดกับหลักทางปฏิบัติสากล
ซึ่ง อนุญาตให้ตั้งบริษัทที่มีผู้ถือ
หุ้นคนเดียวด้วยทุนจดทะเบียน
ต่าหรือชาระทุนจดทะเบียน
บางส่วนได้ เช่น ในสหภาพ
ยุโรปกฎมีสิมีสิทธิจดทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวด้วยทุน
จดทะเบียน 1 ยูโร ในอังกฤษมี
สิทธิจดทะเบียนด้วยทุน 1
ปอนด์ ในญี่ปุ่นมีสิทธิจด
ทะเบียน 1 เยน ในจีนมีสิทธิจด
ทะเบียน 1 หยวน เป็นต้น
ทั้งนี้ เพราะแนวคิดในปัจจุบันมี
ว่าทุนจดทะเบียนไม่สามารถ
เป็นหลักประกันของเจ้าหนี้ได้
อย่างแท้จริง
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ตารางที่ 6.23 (ต่อ)
บทบัญญัติ
มาตรา 11

เรื่อง
คุณสมบัติของผู้จัดตั้งนิติบุคคล
1. เจ้าของนิติบุคคลต้องบรรลุ
นิติภาวะ

2. เจ้าของนิติบุคคลต้องมี
สัญชาติไทย

ปัญหาและผลกระทบ
1. ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 27 ซึ่งอนุญาต
ให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประกอบการค้าได้หากได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดย
ชอบธรรมหรือศาล
2. จะไม่ส่งเสริมให้บุคคลซึ่งยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะแต่มี
ความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจและมีความพร้อมเข้ามาสู่
ธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจ (Startup)
1. ทาให้บริษัทตั้งนิติบุคคลไม่ได้
ส่งผลสัญชาติไทย กระทบต่อ
การขยายตัวของธุรกิจ การ
จ้างงาน และแหล่งรายได้ของรัฐ
2. จะทาให้ชาวต่างประเทศที่มี
ความสามารถและมีเทคโนโลยี
จะเข้ามาตั้งธุรกิจ จะส่งผล
กระทาต่อการดูดซับเอา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
3. ไม่สามารถสกัดกั้นบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นคนเดียวจาก
ต่างประเทศเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย
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ตารางที่ 6.23 (ต่อ)
บทบัญญัติ
มาตรา 24

เรื่อง
การจัดทาบัญชีและงบการเงิน
วรรคหนึ่ง กรรมการต้องเสนอ
งบการเงินให้เจ้าของนิติบุคคล
เห็นชอบทุกปี
วรรคสอง การยกเว้นไม่ต้องมี
ผู้สอบบัญชีอนุญาต

มาตรา 27

การตรวจสอบการบริหาร
กิจการกาหนดให้มีกรรมการ
ตรวจสอบ

มาตรา 29

การแปรสภาพนิติบุคคล
วรรคสอง ให้นิติบุคคลหยุด
ประกอบกิจการในระหว่างแปร
สภาพหรือปรับโครงสร้าง
เหตุในการเลิกนิติบุคคล
กาหนดให้นิติบุคคลเลิกเมื่อ (3)
เจ้าของนิติบุคคลมีการขายหรือ
โอนกิจการให้บุคคลอื่น

มาตรา 32

ปัญหาและผลกระทบ
มาตรานี้ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าหาก
เจ้าของนิติบุคคลเป็นกรรมการ
ดังนี้ กรรมการจะต้องเสนองบ
การเงินต่อผู้ใดหรือไม่อย่างไร
มาตรานี้ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์
ไว้ว่าจะยกเว้นในกรณีใด และ
ยกเว้นเป็นเวลานานเท่าใด ซึง่
จะทาให้เกิดปัญหาการตีความ
กฎหมาย
นาเอาระบบกรรมการสองชั้น
(Two-Tier Board System)
คือ ทั้งกรรมการจัดการ
(Managing Board system)
และกรรมการกากับ
(Supervisory Board system)
มาใช้จะเกิดผลกระทบสอง
ประการ
1. จะทาให้ธุรกิจขาดความ
ต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินกิจการของนิติบุคคล
1. จะทาให้เกิดปัญหาการ
ตีความ กฎหมายดังนี้
(1) ปัญหาการตีความว่า
“บุคคลอื่น” มีความหมาย
อย่างไร บุคคลในครอบครัวถือ
เป็นบุคคลอื่น ซึ่งจะส่งผลให้
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ตารางที่ 6.23 (ต่อ)
บทบัญญัติ

เรื่อง

ปัญหาและผลกระทบ
บุคคลในครอบครัวไม่สามารถ
จะสืบต่อกิจการในชื่อและ
วัตถุประสงค์เดียวกันได้ หรือไม่
2. ขัดกับหลักทางปฏิบัติของ
ธุรกิจ ซึ่งจะมีการซื้อขายธุรกิจ
ทั้งกิจการของบริษัทโดยเพียง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
และหรือกรรมการในลักษณะ
การเข้าครอบครองกิจการ
(Takeover)
3. ขัดกับหลักการของบริษัท
เรื่องความเป็นนิติบุคคลแยก
ต่างหาก (Separate Entity)
จะส่งผลให้นิติบุคคลไม่สามารถ
ตั้งอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง
(Continuity of Life)
4. ขัดกับหลักการโอน
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใน
บริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิโอนหุ้น
(Transferable share) โดยไม่
กระทบต่อความคงอยู่ของนิติ
บุคคล

แนวคิ ด ที่ จ ะน ารู ป แบบบริ ษั ท นิ ติ บุ ค คลมาใช้ โดยกระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ ย กร่ า ง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ... แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีปัญหาหลาย
ประการ คือ
1) ปัญหาชื่อร่างพระราชบัญญัติ จะเห็นได้ว่าชื่อพระราชบัญญัติ มิได้เป็นไป
ตามที่ใช้ปฏิบัติในประเทศอุตสาหกรรมทั้งประเทศต้นแบบและประเทศผู้รับกฎหมาย ผู้วิจัยเข้าใจว่า
เหตุผลที่ตั้งชื่อกฎหมายดังกล่าวน่าจะเพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งบริษัทต้องมีบุคคลหลายคน ซึ่ง
ในขณะนี้คนไทยโดยทั่วไปยังไม่คุ้นเคยกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว อย่างไรก็ตาม การตั้งชื่อกฎหมาย
ในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบสองประการ คือ ประการแรกจะทาให้ชื่อกฎหมายไม่สอดคล้องกับ
ทางปฏิบัติในทางสากล ประการที่สองอาจทาให้เกิดความสับสนแก่บุคคลทั่วไปว่านิติบุคคลตามร่าง
พระราชบั ญญัตินี้เป็ นองค์กรธุร กิจ ที่แตกต่างจากบริษัทอย่างไร และเป็นองค์กรธุรกิจประเภทใด
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นอกจากห้างหุ้นส่วนและบริษัท ซึ่งหากใช้ชื่อกฎหมายว่า “พะราชบัญญัติจัดตั้งบริษัท เอกชนจากัด
โดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ...” (Incorporation of Single Member Private Limited Companies
Act B.E. …) หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดผู้ประกอบการ พ.ศ. ... (Incorporation of
Entrepreneurial Private Limited Companies Act B.E. …)
หรือพระราชบัญญัติ
บริษัทจากัดผู้ถือหุ้นคนเดียว (Single Member Company Act B.E. …) น่าจะเหมาะสมยิ่งกว่าชื่อ
กฎหมายตามร่างที่จัดทาขึ้นในครั้งแรก
2) ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดนิยาม ในร่างพระราชบัญญัติกาหนดนิยามว่า
“นิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลคนเดียวซึ่งมีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของและนายทะเบียนรับ
จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นิ ย ามดั ง กล่ า วก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั บ สนระหว่ า งค าว่ า “นิ ติ บุ ค คล” กั บ “องค์ ก รธุ ร กิ จ ”
เพราะอาจทาให้ บุคคลทั่ว ไปเข้าใจว่าองค์กรธุรกิจกับนิติบุคคลเป็นเรื่องเดียวกัน หลั กกฎหมายที่
ยอมรั บ ในทางสากล คื อ บริ ษั ท ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คล แต่ นิ ติ บุ ค คลไม่ จ าเป็ น จะต้ อ งเป็ น บริ ษั ท
อย่างไรก็ตามแม้จะกาหนดนิยามคาว่า “บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว” คืออะไร มิใช่เป็นเรื่องง่าย ทั้งนี้
เพราะไม่ พ บว่ า กฎหมายบริ ษั ท ของประเทศอุ ต สาหกรรมบั ญ ญั ติ นิ ย ามไว้ อ ย่ า งชั ด เจน แต่ จ าก
โครงสร้างของกฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมจึงพอจะอธิบายได้ว่า บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดี ยว
หมายถึง บริษัทจากัดที่มีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หุ้น
ทั้งหมด ดังนั้น บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวจึงอาจเกิดจากการจัดตั้งด้วยบุคคลคนเดียว หรือเกิดจาก
จานวนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนลดเหลือผู้ถือหุ้ นเพียงคนเดียว หรือเกิดจากการแปร
สภาพ (Transformation) บริ ษัทจ ากัดที่มีผู้ ถือหุ้นหลายคนเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้ นคนเดียว ดังนั้น
หากจะต้องกาหนดนิ ยามคาว่า “บริษัทผู้ ถือหุ้นคนเดียว” ก็จะต้องกาหนดให้ครอบคลุมทั้งบริษัท
ผู้ ถือหุ้ น คนเดีย วที่เกิดจากการจั ดตั้ง และบริษัทจากัดที่มีผู้ ถือหุ้ นหลายคนแต่มีการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างผู้ถือหุ้นทาให้เหลือผู้ถือหุ้นคนเดียว
3) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล การจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือ
หุ้นคนเดียวแยกพิจารณาดังนี้
(1) ปัญหาชื่อนิติบุคคล มาตรา 12 (1) กาหนดให้ตราสารจดทะเบียนต้อง
มีรายการชื่อนิติบุคคล อย่างไรก็ตามการตั้งชื่อนิติบุคคล ให้สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ว่าเป็นองค์กร
ธุรกิจ ย่อมทาได้ยาก ซึ่งต่างจากห้างหุ้น หรือบริษัท ที่สามารถตั้งชื่อแล้วสามารถสื่อความหมายได้
ตัวอย่างเช่น บริษัท ดวงตะวัน จากัด เป็นต้น ซึ่งหากเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว ก็อาจตั้งชื่อได้ว่า
บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวดวงตะวัน จากัด ก็จะทาให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้ดีกว่า ชื่อนิติบุคคล
คนเดียวดวงตะวัน
(2) ปั ญหาคุณสมบัติของผู้ จัดตั้ง ร่างพระราชบัญญัติ มาตรา 11 ได้
กาหนดคุณสมบัติของผู้จะเป็นเจ้าของนิติบุคคลไว้ว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และต้องมีสัญชาติไทย
ทาให้นิติบุคคลไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการ
ขยายตัวของธุรกิจ เพราะทาให้บริษัทไม่สามารถตั้งบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกเพื่อขยายกิจการได้
จากการศึกษาพบว่าในระบบกฎหมายบริษัทของเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ และญี่ปุ่นใช้
แก้ปั ญหานี้ ด้ว ยการใช้นิ ติวิธี คือ อาจมีการตีความกฎหมายว่าบริษัทมีความสามารถตั้งบริษัทได้
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ส าหรั บ จี น แก้ปั ญหาเดี ย วกั น นี้ โ ดยใช้วิ ธีนิ ติ บัญ ญั ติด้ ว ยการบั ญญั ติ กฎหมายไว้ ว่า บุค คลธรรมดา
หรือนิติบุคคลตั้งบริษัทได้ ดังนั้น นิติบุคคลจึงมีสิทธิจัดตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว สาหรับประเทศไทย
ยังมีปัญหาทางนิติวิธี เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าบริษัทไม่มีสิทธิเป็นผู้เริ่มก่อการบริษัท
และระเบียบการจัดตั้งบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้กาหนดไว้ว่าห้ามมิให้รับจดทะเบียนถ้า
บริษัทเป็นผู้เริ่มก่อการ ดังนี้ ก็อาจมีความจาเป็นจะต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายเช่นเดียวกับจีน การห้าม
มิให้นิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ เพราะทาให้บริษัทไม่
สามารถตั้งบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกเพื่อขยายกิจการได้ กฎหมายบริษัทในปัจจุบันบริษัทต้องใช้ชื่อ
บุคคลอื่นมาร่ วมเป็น ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้น ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงบริษัทสามารถตั้ งบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นคนเดียวได
(3) ปัญหาด้วยว่าบุคคลคนเดียวนั้นจะตั้งนิติบุคคลเกินกว่าหนึ่งนิติบุคคล
ได้หรือไม่ เรื่องนี้มาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติกาหนดว่า “บุคคลคนหนึ่งอาจขอตั้งนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้หนึ่งนิติบุคคล” ทาให้เกิดปัญหาในการตีความว่าบุคคลคนเดียวจะเป็นเจ้าของ
นิ ติ บุ ค คลได้ ห ลายนิ ติ บุ ค คลหรื อ ไม่ เพราะข้ อ ความไม่ ชั ด เจน สามารถตี ค วามได้ เ ป็ น สองนั ย
คือ นัยหนึ่งตีความได้ว่าจะขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหลายนิติบุคคลไม่ได้ อีกนัยหนึ่งอาจตีความ
ว่าบุคคลคนเดียวไม่สามารถเป็นเจ้าของนิติบุคคลได้เกินกว่าหนึ่งนิติบุคคล จากการศึกษากฎหมาย
ของประเทศอุตสาหกรรมพบว่าบทบัญญัติจากัดสิทธิในการเป็นเจ้าของนิติบุคคลหลายนิติบุคคลไม่ได้
มีอยู่ในในกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวของจีน ซึ่งห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้น
คนเดียวเกินหนึ่งบริ ษัท ผู้ วิจั ยเข้าใจว่าผู้ ร่างมาตรา 9 แห่ ง ร่างพระราชบัญญัตินี้ น่าจะนามาจาก
มาตรา 56 ของ Company Law 2005 ของจีน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาไม่พบว่า ประเทศ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิ ให้ตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเกินหนึ่งบริษัท ฉะนั้น ประเทศ
ไทยควรเดินตามแนวทางของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกจะดีวกว่าเดินตามทางของจีน ทั้งนี้ เพราะ
หากห้ ามมิบุ คคลตั้งบริ ษัทที่มีผู้ ถือหุ้ นคนเดียวเกินหนึ่งบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบสองประการ
ประการแรกจะเป็นการจากัด เสรีภาพในการประกอบวิสาหกิจของปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นหลักที่มัก
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่รับรองระบบ
เศรษฐกิจเสรี แต่สาเหตุที่ประเทศจีนได้ห้ามไว้ก็เพราะมีนโยบายทางการเมืองแตกต่างจากประเทศ
เสรีนิยม ประการที่สองจะทาให้ไม่เกิดการขยายตัวของธุรกิจและการจ้างงาน เพราะหากบุคคลคน
เดียวนั้นต้องการจะก่อตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบวิสาหกิจอื่นไม่สามารถทาได้ ก็จะเกิดปัญหาหลาย
ประการตามมา กล่ า วคื อ ผู้ ป ระกอบการอาจใช้ น อมิ นี ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหรื อ บริ ษั ท จ ากั ด คนเดี ย ว
เช่นเดียวกับการจัดตั้งบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนที่มีการใช้นอมินีเป็นผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้น
ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่กฎหมายกาหนด หรือหันไปตั้งบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนโดยใช้นอมีนี
เป็ น ผู้ เริ่ มก่อการและผู้ ถือหุ้ น ซึ่งไม่มีกฎหมายห้ าม หรื อมิฉะนั้นก็ จะก่อตั้งธุรกิจในรูปของบุ คคล
ธรรมดา ดังนั้น การห้ามมิให้บุคคลคนเดียวตั้งนิติบุคคลตั้ง นิติบุคคลเกินกว่าหนึ่งรายไม่ได้ ย่อมมี
ผลเสียมากกว่าผลดี
(4) ปั ญหารูปแบบตราสารจัดตั้งนิติบุคคล คือ การจัดตั้งบริษัทจะต้อง
ประกอบด้วย ตราสารสองฉบับ คือ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ จึงมีปัญหาว่าหนังสือบริคณห์
สนธิ และข้อบังคับควรต้องระบุไว้หรือไม่ว่าเป็นบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว ในระยะเริ่มต้นนาเอา
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รู ป แบบบริ ษั ทที่ มีผู้ ถื อหุ้ น คนเดีย วมาใช้ ไ ด้เ กิ ดปั ญหาในลั กษณะนี้ ขึ้น ในประเทศอั งกฤษ น าไปสู่
ข้อถกเถียงว่าควรกาหนดมาตรการว่าให้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือไม่ว่าเป็นบริษัท
ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว ดั ง นั้ น การจดทะเบี ย นบริ ษั ท จะต้ อ งระบุ ไ ว้ ว่ า เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว
และกรณีที่บริษัทจัดตั้งด้วยบุคคลหลายคนหากต่อมาจานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงคนเดียว กรรมการ
ก็จะต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนผู้ถือหุ้น แต่ไม่พบปัญหานี้ ในประเทศอื่น กฎหมายบริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวของอังกฤษมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากที่สุด
(5) ปัญหาวิธีการการจัดการ ร่างพระราชบัญญัติ กาหนดหลักเกณฑ์ไว้
มาตรา 18 ถึง มาตรา 28 บั ญ ญั ติ ห ลั กเกณฑ์ ไ ว้ ค ล้ า ยกั บ วิ ธี ก ารจั ดการบริ ษั ท จ ากั ด ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นสองส่วน คือ ผู้มีอานาจจัดการกับผู้ มี
อานาจควงคุมหรือครอบงาการจั ดการ แต่นิติบุคคลคนเดียวไม่มีห ลักเกณฑ์การครอบงาหรือการ
ตัดสินใจของผู้เป็นเจ้าของว่าต้องทาอย่างไร จะต้องบันทึกการตัดสินใจนั้นไว้หรือไม่อย่างไร ยิ่งกว่านั้น
มาตรา 27 ยังได้กาหนดไว้ว่าขังบังคับนิติบุคคลอาจกาหนดมีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการของนิติ
บุคคลเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนิติบุคคล หรือแยกเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบต่า งหากอี กคณะหนึ่ งก็ ได้ ซึ่ งเป็น การนาเอาหลั ก การกรรมการสองชั้ น
(Two-Tier Boards) มาใช้กับนิติบุคคลในลักษณะนี้ ย่อมจะก่อให้เกิดความยุ่งยากและไม่เหมาะสม
กับสภาพของนิติบุคคลธุรกิจในลักษณะนี้ และขัดกับหลักปฏิบัติที่ใช้ในประเทศอุตสาหกรรม เพราะ
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมบัญญัติหลักเกณฑ์วิธีการจัดการบริษัท
ผู้ถือหุ้นคนเดียวไว้ทานองเดียวกันว่า บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจะควบคุมโดยผู้ถือหุ้นหรือจะมอบอานาจ
ให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ควบคุม (เป็นกรรมการ) ก็ได้ สาหรับวิธีการกากับการจัดการโดยผ่านการลง
มติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายของแต่ละประเทศบัญญัติทานองเดียวกันว่าให้บันทึกการตัดสินใจไว้
ในรูปของรายงานการประชุมหรือเอกสารรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
และไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายของประเทศใดกาหนดให้บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวต้องมีคณะกรรมการกากับ
แม้กระทั่งเยอรมนีซึ่งเป็นต้นแบบก็ไม่ปรากฏ คงมีแต่ประเทศจีนที่ใช้ระบบนี้ แต่ก็ได้ก่อให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก
(6) ปัญหาเกี่ยวกับทุนของนิติบุคคล แยกพิจารณาดังนี้
ก. ปัญหาการลงหุ้นด้วยแรงงาน มาตรา 12 แห่งร่างพระราชบัญญัติ
กาหนดว่ารายการจดทะเบียนต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (4) ทุนจดทะเบียนใช้เป็นตัวเงินหรือ
ชาระเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น ย่อมหมายความว่าการลงหุ้นด้วยแรงงานไม่สามรถกระทาได้ บทบัญญัตินี้
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งนิติบุคคลที่ต้องอาศัยทักษะหรือองค์ความรู้ของมนุษย์ เช่น โนว์ฮาว
(Know How) เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ากฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมอนุญาตให้
ลงหุ้นด้วยแรงงานได้ นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 (5) อนุญาตให้ออก
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว และมาตรา 1119 บัญญัติเป็น
ข้อยกเว้นว่าหุ้นซึ่งออกตามมาตรา 1108 อนุมาตรา (5) บทบัญญัติดังกล่าวย่อมหมายความว่าหุ้นนั้น
จะลงด้วยแรงงานก็ได้ แต่ต้องตีมูลค่าเป็นเงิน บทบัญญัติดังกล่าวเอื้อต่อการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบ
กิจการบางลักษณะที่ไม่ต้องมีเครื่องจักรกลหรือโรงงานขนาดใหญ่ แต่จะใช้ทักษะทางปัญญาของ
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มนุษย์ เช่น การวิจัย การสร้างสรรค์งานทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น มีความ
จาเป็นจะต้องลงทุนด้วยแรงงาน คือ ความรู้ความชานาญหรือทักษะของบุคคล
ข. ปัญหาการออกหุ้ น นิติบุ คคลต้องต้ องมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้ น
อย่างบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนหรือไม่ กฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพของการเป็นเจ้าของแล้วบริษัท ผู้ถือหุ้นคนเดียวย่อมีหุ้นเพียง
หนึ่งหุ้น ดังนั้น หากกรณีที่บริษัทผู้ถือหุ้นหลายคนแปรสภาพเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวก็ต้องออก
หุ้นเพียงหนึ่งหุ้นเช่นกัน
(7) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นได้สองกรณี ดังนี้
ก. การเปลี่ยนโครงสร้างจากบริษัทผู้ถือหุ้นหลายคนเป็นผู้ถือหุ้นคน
เดียวการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นโดยความสมัครใจหรือการบังคับ
ตัวย่างเช่น บริษัทมีผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ตกลงขายให้แก่ผู้ถือหุ้นคนเดียว สาหรับการเปลี่ยนโครงสร้ าง
ผู้ถือหุ้นโดยถูกบังคับ เช่น ศาลสั่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นคนล้มละลาย เหลือผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว และผู้ถือ
หุ้นนั้นได้ซื้อหุ้นทั้งหมด เป็นต้น
ข. การเปลี่ยนโครงสร้างจากบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบริษัทผู้ถือหุ้น
หลายคน
การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นในกรณีนี้อาจเกิดจากผู้ถือหุ้นคนเดียวตก
ลงรับเอาบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งทาให้จานวนผู้ถือหุ้นมีมากกว่าหนึ่งคน จากการศึกษา
พบว่ามีกฎหมายบริษัทของอังกฤษกาหนดไว้ชัดกว่ากรรมการต้องดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
(8) ปัญหาสิทธิและความรับผิดของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
คนเดียว มีสิทธิและความรับผิดอย่างไรแยกพิจารณาดังนี้
ก. สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น จากการศึ ก ษาพบว่ า กฎหมายของประเทศ
อุตสาหกรรมกาหนดไว้ทานองเดียวกันว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลาย
คน อย่างไรก็ตามสิทธิในการทาสัญญากับบริษัทกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมยังไม่เป็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น อาทิ เ ช่ น กฎหมายบริ ษั ท ของเยอรมมี อ นุ ญ าตให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ท าสั ญ ญากั บ บริ ษั ท
กฎหมายบริษัทของฝรั่งเศสกาหนดไว้เคร่งครัดกว่า เพราะกาหนดให้การทาสัญญาระหว่างบริษัทกับ
ผู้ถือหุ้นคนเดียวต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่กฎหมายอังกฤษบัญญัติไว้เพียงว่าการทา
สัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นคนเดียวต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นหลักการที่นามาจาก
The Twelfth Directive Article 5 แต่ในร่างพระราชบัญญัติไม่ปรากฏมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ เพราะผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการอาจใช้
วิ ธี ก ารการถ่ า ยโอนผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท เป็ น ของตนผ่ า นช่ อ งทางการท าสั ญ ญากั บ บริ ษั ท
เช่น การทาสัญญาซื้อขาย หรือให้บริการด้วยวิธีการตั้งราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด เป็นต้น
ข. ความรับผิดของผู้ถือหุ้ น จากการศึกษาพบว่ากฎหมายบริษัทของ
ประเทศอุตสาหกรรมเดินไปในแนวทางเดียวกัน โดยนาเอาหลักการเลิกผ้าคลุมหน้ามาใช้กับความรับ
ผิดของ ผู้ถือหุ้น แต่กฎหมายจีนกาหนดให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวต้องรับผิดร่วมกับบริษัทถ้าผู้ถือหุ้นไม่
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สามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัท หากนาระบบบริษัทผู้ถือหุ้น
คนเดียวมาใช้ในประเทศไทยก็อาจต้องบัญญัติความรับผิดของผู้ถือหุ้นไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน
(9) ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถของนิติบุคคล ร่างพระราชบัญญัติหลาย
มาตราได้จากัดความสามารถในการทาสัญญาของนิติบุคคล คือ มาตรา 22 และมาตรา 23 ทาให้
นิติบุคคลไม่สามารถมีความสามารถเป็นของตนเอง โดยเฉพาะมาตรา 23 กาหนดให้กรรมการต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความขัดข้องในการทาสัญญา
ของบริ ษั ท เพราะจะต้ อ งจ ากั ด อยู่ แ ต่ ใ นขอบวั ต ถุ ป ระสงค์ นอกจากนี้ อ าจท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาได้ ว่ า
นิ ติ บุ ค คลอาจยกเอาการะท านอกของวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ขอบอ านาจของกรรมการขึ้ น ต่ อ สู้
บุคคลภายนอกได้ ซึ่งจะทาให้ การทาธุรกรรมของนิติบุคคลเกิดความไม่แน่นอน จากการศึกษาไม่
พบว่ากฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมได้นาหลักการกระทาเกินขอบวัตถุประสงค์มาใช้กับการทา
สั ญ ญาของบริ ษั ท แม้ ก ระทั่ ง กฎหมายบริ ษั ท ของอั ง กฤษก็ ไ ด้ จ ากั ด การใช้ ห ลั ก ดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ นที่
กรรมการจะทาสัญญากับบุคคลภายนอก ยิ่งไปกว่า นั้น มาตรา 1023/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ ก็ ห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท ถื อ เอาประโยชน์ จ ากข้ อ จ ากั ด วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ จ ากั ด อ านาจ
กรรมการ
(10) ปั ญหาการเลิ กนิ ติบุคคล ร่างพระราชบัญญัติก าหนดหลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับการเลิกนิติบุคคลไว้ประการหนึ่งว่า มาตรา 32 นิติบุคคลย่อมเลิก กันด้วยเหตุดังต่อไปนี้ (3)
เจ้าของนิ ติบุคคลมีการขายหรือโอนกิจการให้บุคคลอื่น มาตรานี้จะทาให้เกิดอุปสรรคต่อการโอน
กิจการในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของนิติบุคคลต้องการจะขายกิจการ ในขณะที่การโอนกิจการของบริษัทไม่
ทาให้เป็ น เหตุในการเลิ กบริ ษัท การบัญญัติกฎหมายไว้เช่นนี้ ไม่ก่อให้ เกิดผลดีแก่ฝ่ ายใด แต่ จาก
การศึกษาพบว่ากฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกไม่มีบทบัญญัติเช่นนี้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หากตรากฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวมาใช้
บังคับตามร่างพระราชบัญญัติบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. ... จะก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบ ทั้งการ
ใช้บังคับกฎหมาย หลักการของกฎหมายบริษัท และแนวทางปฏิบัติของสากล ดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบในการใช้บังคับกฎหมาย มีดังนี้
(1) กฎหมายจะไม่สามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียวจัดตั้ง
นิติบุคคลที่มีเจ้าของคนเดียว เพราะกฎหมายไม่เอื้อประโยชน์ในหลายด้าน กล่าวโดยเฉพาะกฎหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ยุ่งยาก ซับซ้อน บังคับ และจากัดสิทธิในการประกอบวิสาหกิจ
(2) กฎหมายห้ามมิให้บริษัทก่อตั้งนิติบุคคลจะส่งผลให้บริษัทหันไปก่อตั้ง
บริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นเทียม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย
(3) กฎหมายจะเป็น อุ ป สรรคต่อ การดึง ดูด การลงทุ นจากต่า งประเทศ
โดยเฉพาะการก่อตั้งธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์ เช่น บริษัทพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น
(4) กฎหมายจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของธุรกิจและการจ้างงานใน
ประเทศ
(5) กฎหมายไม่สามรถสร้างเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการ เพราะผู้จะร่วมค้า
กับ นิติจะไม่เชื่อถือในรูปแบบของนิติบุคคลในลักษณะนี้ โดยเฉพาะเมื่อต้องไปประกอบกิจการใน
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ต่างประเทศ เพราะไม่เป็นที่รู้จักและสถานะเกี่ยวกับการเป็นองค์กรธุรกิจไม่ชัดแจ้ง จะทาให้นักลงทุน
ไทยเสียเปรียบและแข่งขันได้ยาก
(6) กฎหมายจะไม่สามารถกีดกันบริษัทที่ มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่จัดตั้งตาม
กฎหมายของต่างประเทศให้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย
(7) กฎหมายอาจผลั กดัน ให้ ผู้ ประกอบการในประเทศไทย โดยเฉพาะ
บริ ษัท ไทยให้ ไปตั้งบริ ษัทผู้ ถือหุ้ น คนเดียวตามกฎหมายของต่างประเทศ เช่น สิ งคโปร์ มาเลเซีย
กัมพูชา อินเดีย เป็นต้น แล้วเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(8) กฎหมายจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
(9) กฎหมายจะเป็นอุปสรรคต่อการเป็นเครื่องมือให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาค
(10) กฎหมายจะไม่ส ามารถเป็นเครื่องมือส่ งเสริมให้ ประเทศไทยเป็น
ประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
2) ผลกระทบด้านหลักการ ทาให้กฎหมายไทยขัดกับหลักความสามารถของ
กฎหมายบริ ษัทที่มีห ลักว่าบริษัทมีความสามารถเป็นของตนเอง บริษัทจึงทานิติกรรมที่ชอบด้ว ย
กฎหมายได้
แต่กฎหมายไทยไม่ยอมให้บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นผู้ก่อตั้งและถือหุ้นบริษัท
จากัด
3) ผลกระทบด้านแนวทางปฏิบัติทางสากล ทาให้แนวทางของกฎหมายไทย
ไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติที่ยอมรับในนานาประเทศ โดยเฉพาะแนวทางการใช้ปฏิบัติบริษัทที่มีผู้ถือ
หุ้นคนเดียวในประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว
6.2.8.8 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. …
หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้นาร่างพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ...อาจเพราะบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมี
ปัญหาหลายประการดังที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ข้างต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จึงได้ยก
ร่างพระราชบัญญัติบ ริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. ... (โปรดดูภาคผนวก ข) ซึ่งมีห ลักการสาคัญของ
กฎหมายเพื่อชักจูงให้เอสเอ็มอีกว่า 2.8 ล้านราย เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล และอานวย
ความสะดวกในการท าธุ ร กิ จ ลดต้ น ทุ น เพื่ อ จะเตรี ย มน าเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียวมีสาระบางประการแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ...
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียวยังมีปัญหา
หลายประการ คือ
1) ปัญหาชื่อของกฎหมาย แม้ชื่อของกฎหมายจะสื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็น
บริษัทจากัด แต่ชื่อไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหา เพราะเมื่อพิจารณาจากร่างทั้งฉบับแล้วก็จะพบว่ามิได้
มีเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษั ทจากัดคนเดียวเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องวิธีการบริหารจัดการ
การเงินและบัญชี และการเลิกและชาระบัญชี อีกด้วย อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้มุ่งที่จะส่งเสริม
เฉพาะให้บุคคลธรรมดาคนเดียวตั้งบริษัทจากัด มิได้ครอบคลุมถึงการจัดตั้งบริษัทโดยบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากั ดด้วย จึงทาให้กฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่แคบ ไม่ส่งเสริมการจัดตั้ งบริษัทลูกของ

347
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ฉะนั้น หากแก้ไขปรับปรุงชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็นว่า “ร่าง
พระราชบัญญัติบริษัทจากัดผู้ถือหุ้นคนเดียว พ.ศ. ...” (Single Member Companies Act B.E. …)
จะมีมีความเหมาะสมกว่าชื่อร่างที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
2) ปัญหานิยามในมาตรา 3
(1) นิยามว่า “บริษัท” หมายความว่า
บริ ษั ท จ ากั ด คนเดี ย วที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ปรั บ ปรุ ง นิ ย ามเป็ น ว่ า ““บริ ษั ท ”
หมายความว่า บริษัทจากัดผู้ถือหุ้นคนเดียวที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ จะมีความเหมาะสม
กว่า
(2) นิยาม “เจ้าของบริษัท” ควรปรับปรุงเป็นว่า “ผู้ถือหุ้นบริษัท”
หมายความว่า ผู้ที่ลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นหรือแรงงานในเวลาที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หรือผู้รับโอนหุ้นโดยทางนิติกรรมหรือโดยผลของกฎหมาย
3) ปัญหาบทบัญญัติในหมวด 1 บททั่วไป ควรแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาใน
ตัว บทจากบริ ษัท ...จ ากั ด (คนเดี ย ว) เป็น บริษั ท ...จ ากั ด (ผู้ ถื อหุ้ นคนเดี ยว) และปรั บปรุง คาว่ า
“เจ้าของบริษัท” เป็น “ผู้ถือหุ้น”
4) ปัญหาบทบัญญัติในหมวด 2 การจัดตั้ง มีบทบัญญัติต่าง ๆ มีความไม่
เหมาะสมหลายประการ คือ
(1) มาตรา 9 จากัดสิทธิมิให้ตั้งบริษัทจากัดได้เกินหนึ่งบริษัท จะส่งผล
กระทบมิให้เกิดการขยายตัวของอัตราการจัดตั้งบริษัท และเป็นการจากัดเสรีภาพในการประกอบ
ธุรกิจของบุคคล จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(2) มาตรา 31 บัญญัติจากัดสิทธิของประชาชนในการจัดตั้งบริษัท
โดยห้ามมิให้ผู้ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งมีความสามารถในการประกอบธุรกิจตั้งบริษัท ขัดกับบทบัญญัติ
เรื่องความสามารถของบุคคล และสิทธิของการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งมิได้จากัดสิทธิดังกล่าวไว้เลย อีกทั้งมาตรานี้ไม่ส่งเสริมให้เยาวชน หรือผู้ที่ได้รับการ
ปลดปล่อยจากการคุมขังให้สามารถก่อตั้งธุรกิจ (Start Up) บทบัญญัตินี้จะเป็นผลเสียต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
5) ปัญหาบทบัญญัติในหมวด 3 การบริการจัดการ
(1) ปัญหาคุณสมบัติกรรมการ มาตรา 17 กาหนดคุณสมบัติของ
กรรมการ (1) ต้องบรรลุนิติภาวะ จะไม่ส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งมีความรู้ความสามารถในทางธุรกิจเข้ามา
เป็นผู้ บริห ารจัดการบริษัท ซึ่งขัดกับหลักความสามารถของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
(2) ปัญหาการจากัดความสามารถของบริษัท มาตรา 22 จากัดขอบ
อานาจของกรรมการโดยกาหนดให้กรรมการต้องบริหารจัดกิจการบริษัทไปตามวั ตถุประสงค์และ
ข้อบังคับ ทาให้จากัดความสามารถของบริษัทในการทาสัญญา ซึ่งจะมีผลทาให้สัญญาที่กรรมการทา
ไปนั้นไม่ผูกพันบริษัท อาจทาให้สัญญาของบริษัทเกิดความไม่แน่นอน และอาจเป็นเหตุให้บริษัทยก
เอาเหตุที่กรรมการทานอกขอบอานาจหรือขอบวัตถุประสงค์ขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอก มาตรา 22 ขัดกับ
หลักความสามารถของบริษัทที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1023/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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(3) ปัญหาระบบบัญชี มาตรา 24 กาหนดให้บริษัทมีระบบบัญชีที่มีความ
ยุ่งยาก และบทบัญญัติมีเนื้อหาฟุ่มเฟือย ควรบัญญัติเพียงว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทาบัญชีและงบ
การเงินตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยบัญชี ประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ
6) ปัญหาบทบัญญัติในหมวด 7
(1) มาตรา 38 (1) กาหนดให้บริษัทเลิกเมื่อเจ้าของบริษัท (ผู้ถือหุ้นตาย)
ส่งผลกระทบทาให้บริษัทไม่สามารถตั้งอยู่ และจะทาให้ทายาทไม่สามารถโอนหุ้นให้แก่บุคคลอื่น เช่น
ขายหุ้นหรือขายกิจการให้แก่บุคคลอื่น อีกทั้งจะทาให้กิจการที่ตั้งมานานและมีความมั่นคงแล้วต้องเลิก
ไปโดยผลของกฎหมาย ทาให้สัญญาต่าง ๆ ของบริษัทต้องระงับลง เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาซื้อ
ขาย สั ญ ญาบริ ก าร เป็ น ต้ น บทบั ญ ญั ติ นี้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
นอกจากนี้มาตรานี้ขัดกับหลักความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากของบริษัท (Separate Legal Entity)
ที่ถือว่าบริ ษัทเป็ น นิ ติบุ คคลแยกต่างหากจากผู้ ถือ หุ้ น (มาตรา 1015 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์)
(2) มาตรา 38 (2) กาหนดให้บริษัทเลิกเมื่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัท
ล้ มละลาย หรื อ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ ส่ ง ผลกระทบสองประการ คือ ท าให้ บ ริษั ทต้ องยุติ การ
ประกอบกิจการ ทาให้คู่สัญญาของบริษัทได้รับผลกระทบ จะทาให้บริษัทได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ
มาตรา 38 (1)
มาตรา 38 (1) และ (2) ยังจะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่บริษัทผู้ถือหุ้นคน
เดียวเข้าไปถือหุ้น เพราะจะทาให้สภาพของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงโดยกฎหมายบังคับ
7) ปัญหาการควบหรือรวมบริษัท ร่างพระราชบัญญัติมิได้บัญญัติเรื่องการ
ควบหรือรวมบริษัท (Merger and Acquisition: M&A) จาทาให้บริษัทขาดโอกาสที่จะแสวงหาแหล่ง
เงินหรือบริหารการเงิน (Corporate Finance) เมื่อมีโอกาส
แม้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการถือหุ้นแทนคนต่างชาติ
(นอมินี) หรือนิติบุคคลอาพรางที่คนต่างชาติจ้างคนไทย ร่างพระราชบัญญัติฉบับฉบับนี้จึงได้อนุญาต
ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคนเดียวได้ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาด
หวัดว่าร่างกฎหมายการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียวจะสามารถเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเรื่องการถือครอง
บริษัทแทน (Nominee) ได้อีกช่องทางหนึ่งเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.2542 หรือกฎหมายอื่นก็ตาม แต่หากพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติในเชิงลึกแล้วก็จะ
พบว่าร่างกฎหมายนี้มีบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ยังไม่เหมาะสม และจะไม่สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐ กิจของประเทศ อีกทั้งจะไม่สามารถดึงดูดหรือส่งเสริม SMEs ให้ประกอบธุรกิจให้ง่าย
ขึ้น และเอสเอ็มอีจะแสดงตัวตนเข้าสู่ระบบมากขึ้น และมีผลดีต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
เพราะบทบัญญัติต่าง ๆ ไม่ยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการราย บุคคล (Sole Traders)
เข้ามาสู่ธุรกิจ เช่น ถูกจากัดเสรีภาพในการขยายธุรกิจ (มาตรา 9) หรือโอนธุรกิจหรือผลประโยชน์ใน
บริษทั หรือมีบท บัญญัติต่าง ๆ ในเชิงบังคับยิ่งกว่าเชิงส่งเสริมหรือสนับสนุนเช่นบังคับให้เลิกบริษัท
เมื่อผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย เป็นต้น
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ด้วยสภาพปัญหาและผลกระทบดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ว่า การตรากฎหมายบริษัทจากัดผู้
ถือหุ้นคนเดียวมาใช้บังคับตามร่างพระราชบัญญัติ การจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียวจะส่งผลกระทบต่อ
การพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศยิ่งกว่ามีผ ลดี แต่ หากนารูปแบบบริษัทที่มีผู้ถือหุ้ นคนเดียวมาใช้
แทนที่จะใช้รูปแบบนิติบุคคลคนเดียวตามร่างพระราชบัญญัติ เป็นผลทาให้ เกิดผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศทั้งการส่งเสริมการขยายตั วของธุรกิจ การสร้างแหล่งจ้างงานและการอานวย
รายได้ได้ ดังที่ประเทศอุตสาหกรรมใช้ปฏิบัติกฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
โดยที่บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวมีลักษณะผสมระหว่างกิจการเจ้าของคนเดียวกับบริษัท
จากัด ซึ่งแนวคิดดั้งเดิมของกิจการเจ้าของคนเดียว คือ ความรับผิดไม่จากัดและหน่วยธุรกิจไม่มีสภาพ
เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งจะเป็นผลให้ทรัพย์สินที่ใช้ในทางธุรกิจกับทรัพย์สิน
ส่วนตัวของเจ้าของกิจการไม่มีการแยกออกจากกัน เป็นผลให้เจ้าของกิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล
การเงินของกิจการ เพราะเขาต้องรับผิดไม่จากัด ขณะที่บริษัทจากัดมีแนวคิดเรื่องความเป็นนิติบุคคล
แยกต่างหากและความรับผิดจากัดของผู้ถือหุ้น จึงเกิดแนวคิดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการเงินของ
กิจการเพื่อให้ผู้ที่จะเป็นเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นในอนาคตสาหรับใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจเข้าทา
นิติกรรมกับบริษัทหรือเข้ามาลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ปัญหาดังกล่าวได้นาไปสู่ปัญหาความวิตกว่า
เจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจะใช้บริษัทเป็นเครื่องมือหลอกลวงฉ้อฉล (Fraud) เจ้าหนี้ของบริษัท
หรือไม่ ดังนั้น จึงได้เกิดข้อถกเถียงขึ้นว่าควรบัญญัติกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวแตกต่างไปจาก
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนหรือไม่อย่างไร แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่ปรากฏว่าได้เกิดปัญหาดังกล่าว
ขึ้นอย่างแพร่หลาย ในทางตรงกันข้ามกลับปรากฏว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนเสียอีก
ต่างหากที่ได้สร้างปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้จากที่มีบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบกลไกทางกฎหมาย
ควบคุมอย่างเคร่งครัดได้ล้มละลายเพราะเหตุที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้อานาจไปในทางที่ผิด
(Abuse of Power) ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกาได้เกิดปรากฏการณ์การล้ มละลายของบริษัทขนาด
ใหญ่ (Large Scale Corporations) เช่น Enron Corporation ล้มละลายในปี ค.ศ. 2001
WorldCom ล้มละลายในปี ค.ศ. 2002 เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ากฎหมายบริษัทจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวที่ประเทศ
ไทยจะตราใช้บังคับไม่ควรที่จะให้มีความแตกต่างจากกฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนมากนัก ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถแปรสภาพได้สะดวกหรือสามารถนาหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้ถือหุ้นหลายคนบางประการ
มาใช้ได้ เพื่อที่จะไม่ต้องบัญญัติกฎหมายให้ยืดยาว ดังนั้น กฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจึง ควรมี
สาระดังที่แสดงไว้ในตารางในหน้าถัดไป
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ตารางที่ 6.24 รูปแบบโครงสร้างกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
เรื่อง
อารัมภบท
ชื่อกฎหมาย และวันที่
กฎหมายมีผลใช้บังคับ

สาระสาคัญของกฎหมาย
กล่าวถึงหลักการและเหตุผลของการตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
(1) ชื่อกฎหมาย: พระราชบัญ ญัติ บริษั ทจ ากัด ที่มี ผู้ ถือ หุ้ น คนเดีย ว
พ.ศ. …
(2) วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้:

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

นิยาม
(1) “บริษัท ” หมายความว่า บริษัทที่มีผู้ถือหุ้ นคนเดียวโดยการจด
ทะเบียนหรือการแปรสภาพตามพระราชบัญญัตินี้
(2) “นายทะเบียน”
(3) “อธิบดี”

หมวด 2 การจัดตั้ง

(1) ผู้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
(2) ตราสารจัดตั้งบริษัท (หนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับของบริษัท)
(3) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

หมวด 3 การลงหุ้น

(4) ผลภายหลังการจัดตั้งบริษัท:
ก. ผลเกี่ยวกับสภาพของบริษัท
ข. ผลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัท
ค. ผลเกี่ยวกับสภาพของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
สิ่งที่นามาลงหุ้น
ก. เงิน
ข. ทรัพย์สินอย่างอื่น
ค. แรงงาน (ทักษะทางปัญญา)
(2) การคานวณมูลค่าของสิ่งที่นามาลงหุ้น
(3) การชาระค่าหุ้น

หมวด 4 การบริหารจัดการ

(1) กรรมการ
ก. โครงสร้างกรรมการ
ข. คุณสมบัติกรรมการ
ค. หน้าที่และความรับผิดของกรรมการ
(2) การครอบงาการจัดการ
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ตารางที่ 6.24 (ต่อ)
เรื่อง

สาระสาคัญของกฎหมาย
(3) การทาสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น
กรรมการ
(4) การบันทึกการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

หมวด 5 การเงิ น และการ (1) การจัดทาบัญชีและมาตรฐานบัญชี
บัญชี
(2) การจัดทางบดุลและการรับรองงบดุล
(3) การตรวจสอบบัญชี
(4) การเปิดเผยข้อมูลการเงินของบริษัทต่อสาธารณชน
(5) ความรั บ ผิ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น ในหนี้ สิ น ของบริ ษั ท กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่
สามารถแยกทรัพย์สินส่วนตัวออกจากทรัพย์สินของบริษัท (ให้ผู้ถือหุ้น
และกรรมการรับผิดร่วมกับบริษัท)
หมวด 6 การปรับโครงสร้าง (1) การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นและการแปรสภาพ ก. การปรับโครงสร้างจากผู้ถือหุ้นหลายคนเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียว
ข. การปรับโครงสร้างจากผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้นหลายคน
(2) การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน หรือห้างหุ้นส่วนจากัด
ควร
หมวด 7 การควบหรือรวมนาหลักการควบหรือรวมกิจการสมัยใหม่มาบัญญัติไว้ในกฎหมายนี้
บริษัท
หมวด 8 การเลิ กและช าระ (1) มูลเหตุในการเลิกบริษัท
บัญชี
ก. การเลิ ก บริ ษั ท โดยสมั ค รใจ(เมื่ อ สิ้ น ก าหนดเวลาที่ ก าหนดไว้
หรือเมื่อผู้ถือหุ้นเลิกบริษัท)
ข. การเลิกบริษัทโดยไม่สมัครใจ (เมื่อศาลสั่งให้เลิกหรือเมื่อศาลสั่งให้
บริษัทล้มละลาย)
(2) การชาระบัญชี
หมวด 9 พนักงานเจ้าหน้าที่

(1) นายทะเบียน
(2) สารวัตรบัญชี
(3) ผู้ตรวจบริษัท

หมวด 10 บทกาหนดโทษ

(1) โทษอาญา
(2) โทษทางปกครอง
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6.3 การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้อย่างไร
เมื่ อ ปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท ตามแนวทางที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น คาดว่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของชาติในมิติต่าง ๆ ดังนี้
6.3.1 ผลเกี่ยวกับการเพิ่มจานวนบริษัทตั้งใหม่
หากมีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดให้สามารถนาเอารูปแบบบริษัทที่หลากหลาย
รูปแบบมาใช้มีแนวโน้ มว่าจะทาให้การจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดเพิ่มขึ้น รูปแบบบริษัทที่จะ
สามารถถึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ดีที่สุด คือ LLC เพราะเป็นรูปแบบที่นักลงทุนในประเทศ
อุตสาหกรรมมีความคุ้นเคย แต่หากนาเอา Pass-Through Tex Entity (PTE) มาใช้ควบคู่กับ LLC
คาดว่า จะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากสหรัฐ ให้เข้ามาจดทะเบียนตั้งบริษัทในประเทศไทยมากขึ้น
เพราะ LLC ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐเป็นผลมาจาก PTE ดังที่ปรากฏจากสถิติการจดทะเบียนที่
ได้แสดงไว้ข้างต้น
6.3.2 ผลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การมีบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ามีการขยายตัวของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการใน
รูป บริ ษัทอยู่ แล้ วจะมีการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึ้น เช่น จดทะเบียนบริษัทลู กหรือบริษัทในเครือ
และผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังไม่เข้ามาสู่ระบบบริษัทจะเข้ามาสู่ระบบบริษัท คือ ผู้ที่ประกอบกิจการ
ในรูปของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนอาจจะแปรสภาพมาเป็นบริษัทจากัด และผู้ประกอบธุรกิจในรูปห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือธุรกิจเจ้าของคนเดียว เมื่อมีบริษัทเพิ่มขึ้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
6.3.2.1 ในด้านการขยายตัวของธุรกิจ
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1.1 แล้วว่าบริษัทกับธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน เพราะหาก
ไม่มีธุรกิจก็ไม่มีความจาเป็นจะต้องมีบริษัท ดังนั้น เมื่อมีการขยายตัวของธุรกิจย่อมมีการจดทะเบียน
บริษัทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่การที่จะมีการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึ้นจะต้องปรากฏว่ารู ปแบบบริษัท
สามารถสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ ดีกว่ารูปแบบที่มีใช้อยู่แล้ว และบริษัทรูปแบบใหม่
จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือที่จะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ
ได้เพิ่มขึ้น คือ เครื่องมือทางภาษี เพราะหากผู้ประกอบการไม่มีภาระภาษีซ้อน ก็จะทาให้มีเงินได้
เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของภาษีที่หายไป
การประกอบกิจการในรูปของบริษัท เอกชนจากัดมีข้อดีต่อผู้ประกอบการด้วยปัจจัย
หลักสามประการ ดังนี้
ปัจจัยแรก บริษัทจากัดสร้างเครดิตของธุรกิจได้ดีกว่าห้างหุ้นส่วน เพราะผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายบุคคลสามารถได้รับประโยชน์จากลักษณะของบริษัทสามประการ คือ
ลักษณะแรกความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก (Separate Entity) ทาให้เกิดความสะดวกในการทา
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นิติกรรมและการตั้งอยู่ของบริษัทที่ไม่ผูกติดอยู่กับบุคคลผู้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นบริษัท ลักษณะที่
สองผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด (Limited Liability of Shareholder) ทาให้สามารถแยกทรัพย์สิน
ส่วนตัวออกจากทรัพย์สินทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน (Business asset Partitioning) ผู้ถือหุ้นไม่ต้อง
วิตกถึงภาระหนี้สินที่เกิดจากการประกอบกิจการ ลักษณะที่สามผู้ ถือหุ้นมีสิทธิควบคุมบริษัทด้ว ย
ตนเอง (Ownership Control) ทาให้ต้นทุนการจัดการต่ากว่าบริษัทมหาชนและไม่ต้องรับผิดไม่จากัด
อย่างผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลให้บริษัทจากัดมีสัดส่วนมากกว่าห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลและบริษัทมหาชน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ยี่สิบ
เป็นต้นมา
ปัจจัยที่สอง การประกอบธุรกิจจะสามารถทาให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาด
เงินในระบบได้ง่ายกว่าการเป็นเจ้ าขององค์กรธุรกิจรูปแบบอื่น อัน เป็นผลมาจากที่กฎหมายบริษัทได้
สร้างระบบการจัดการและระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน
ปัจจัยที่สาม กฎหมายบริษัทและกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอุตสาหกรรมได้
อนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถระดมทุนจากภายนอกได้โดยวิธีออกหุ้นกู้ขายในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่ง่ายกว่าตลาดสาหรับบริษัทมหาชน ทาให้บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพสามารถ
ลดต้นทุนการเงินที่ต้องพึ่งพาสถาบัน การเงินได้ ทาให้ปัญหาสภาพคล่องมีน้อยลง ในประเทศไทย
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สร้างข้อยกเว้นไว้ว่าให้บริษัทเอกชนออกหุ้นกู้ได้ภายใต้
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนสามารถระดมทุนจากภายนอกได้
การขยายตัวของธุรกิจด้วยการตั้งบริษัท ใหม่มาจากสาเหตุที่หลากหลาย แต่ที่ปฏิบัติ
ทั่ว ไปมาจากสาเหตุที่ บ ริ ษัทต้องการขยายธุรกิจหรือแตกธุรกิจ ในกรณีนี้จะทาให้ เกิดกลุ่ มบริษัท
(Group of Companies) หรือผู้ประกอบธุรกิจในรูปห้างหุ้นส่วนได้แปรสภาพเป็นบริษัทจากัด หรือ
ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรื อผู้ประกอบวิสาหกิจรายบุคคลได้เปลี่ยนแนวคิดมาประกอบกิจการในรูป
ของบริษัทจากัดเพราะมีผลดีกว่าธุรกิจรายบุคคล
6.3.2.2 ในด้านการจ้างแรงงาน
จากการศึกษาสถิติ การจดทะเบียนนิติบุ คคลของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้าระบุว่ า
บริ ษัทเอกชนจ ากัด กระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ และมี สั ด ส่ ว นจานวนมากกว่า ห้ างหุ้ นส่ ว นและบริษั ท
มหาชน ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 มีจานวนนิติบุคคลที่คงยอยู่ทั้งสิ้น จานวน 618,382 ราย แบ่งเป็น
บริษัทจากัด 437,630 ราย ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จานวน 179,643 ราย และบริษัทมหาชน จานวน
1,109 ราย454 สัดส่วนของบริษัทจากัดจึงคิดเป็นร้อยละ 70.77 ของนิติบุคคลทั้งหมด จากสถิติของ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ซึ่งนาออกเผยแพร่ในรายงานเมื่อปี 2556
ระบุว่าในปีดังกล่าว SMEs ที่อยู่ในรูปของนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น ซึ่งนาออกเผยแพร่ในรายงานเมื่อปี

454

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, เรื่องเดียวกัน.
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2556 ระบุ ว่ า ในปี ดั ง กล่ า ว SMEs ที่ อ ยู่ ใ นรู ป นิ ติ บุ ค คล รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 684,730 ราย
คิดเป็นร้อยละ 98.95 ของจานวน SMEs ที่เป็นนิติบุคคลทั้งหมด455
SMEs ทีอ่ ยู่ในรูปบริษัทเอกชนจากัดที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐสาหรับการ
ส่งเสริม SMEs เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น บริษัทเอกชนนั้นก็จะต้องมี
คุณสมบัติเป็น SMEs ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
คุณสมบัติข้อหนึ่งของ SMEs คือ การจ้างงาน เช่น มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน ถือว่าเป็นบริษัทขนาด
เล็ก และมีการจ้างงานระหว่าง 51 – 200 คน เป็นบริษัทขนาดกลาง เป็นต้น ดังนั้น บริษัทเอกชน
จากัดจึงต้องจ้างงานจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม SMEs ของรัฐ
จากสถิติข้างต้นบ่งชี้ว่า สัดส่วนของ SMEs ที่เป็นบริษัทเอกชนจากัดมีอัตราสูงสุดมี
นัยสาคัญบ่งชี้ว่าบริษัทจากัดเป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ ในระบบเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้น การส่งเสริม
ให้มีการจัดตั้งบริษัทให้เพิ่มขึ้นมากเท่าใดย่อมจะทาให้การจ้างงานขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
6.3.2.3 ในด้านการอานวยรายได้ให้แก่รัฐ
เมื่อบริษัทเกิดขึ้นจานวนมากจะทาให้รัฐมีรายได้จากภาษีในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งภาษี
ทางตรงและภาษีทางอ้อม ซึ่งเป็นรายได้หลักของรัฐ ภาษีทางตรงได้แก่ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีทางอ้อมได้แก่ภาษีธุรกิจและภาษีการบริโภค รวมทั้งพิกัดศุลกากรในการ
นาเข้าและส่งออกสินค้า
ผลการจั ด เก็ บ รายได้ ข องรั ฐ ในปี ง บประมาณ 2558 ระหว่ า งตุ ล าคม 2557
ถึง มิถุนายน 2558 กรรมสรรพากร จัดเก็บได้ จานวน 1,250,922 บ้านบาท กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
ได้ จานวน 331,877 ล้านบาท และกรมศุลกากร จัดเก็บได้ จานวน 86,261 ล้านบาท แต่เป็นที่สังเกต
ว่าภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บได้อัตราสูงสุดสามอันดับแรก คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน 534,058 ล้าน
บาท ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล จ านวน 349,964 ล้ า นบาท และภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา จ านวน
236,651 ล้านบาท456 แม้สถิติการจัดเก็บภาษีไม่ได้แยกให้เห็นว่าเป็นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
บริ ษัทเอกชนจ ากัดในจ านวนเท่าใด และเก็บภาษีเ งินได้จ ากลู กจ้า งของบริษั ทเอกชเท่ าใดก็ตาม
แต่บนข้อสมมุติฐานที่ว่าหากมีจานวนบริษัทเอกชนเพิ่มจานวนขึ้น รัฐย่อมเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทเอกชนจากัดทาให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเกิดการ
ขยายตัว และทาให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีในรูปแบบต่าง ๆ

455

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิง
โครงสร้างของ SMEs ปี 2556 (กรุงเทพมหานคร: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2556), หน้า 4-9.
456
กระทรวงการคลัง, เรื่องเดิม.
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6.3.3 ข้อบ่งชี้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมประสบความสาเร็จด้วยการ
ใช้บริษัทเอกชนจากัดเป็นเครื่องมือ
จากสถิติและข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ในหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศอุตสาหกรรมได้
พั ฒ นารู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ให้ มี ห ลายรู ป แบบเพิ่ ม เติ ม ไปจากบริ ษั ท เอกชนรู ป แบบเดิ ม
โดยเริ่มจากสหรัฐได้พัฒนารูปแบบ LLC ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ฝรั่งเศสพัฒนา SAS ในทศวรรษที่
1994 ญี่ปุ่นและจีนพัฒนา LLC ในปี ค.ศ. 2005 อังกฤษได้พัฒนารูปแบบบริษัทแบบจิ๋วในช่วงปี
ค.ศ. 2006 และเยอรมนีได้ออกแบบ UG ในปี ค.ศ. 2008 เป็นผลให้อัตราการเติบโตของบริษัทเอกชน
รูปแบบใหม่ในประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น ขณะที่ไทยมีบริษัทเอกชนจากัดรูปแบบเดียว เป็นผลให้การ
เพิ่มขึ้นของบริษัทอยู่ในอัตราที่ต่ากว่า ประเทศอุตสาหกรรม อัตราการขยายตัวของการจดทะเบียน
และการคงอยู่ของบริษัทเอกชนจากัดเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นเป็นเบื้องต้นว่ามีการขยายตัวของธุรกิจ
และย่อมนามาซึ่งการจ้างงาน และการอานวยรายได้ให้แก่รัฐจากภาษีอันเกิดจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินกิจกรรมของบริษัทและการจ้างงาน ซึ่งมีผลต่อการขยายขนาดของเศรษฐกิจ (Economy
Size Expansion)
การขยายตัวของการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
ไทยปรากฏตามสถิติที่แสดงในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 6.25 เปรียบเทียบสถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัด ในประเทศอุตสาหกรรม
และ ในประเทศไทย (หลังจากการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด)
ประเทศ
เยอรมนี457

บริษัทที่เกิดจากการปฏิรปู กฎหมาย
บริษัท
UG

ฝรั่งเศส458

SAS

อังกฤษ459

Small PLLC

สหรัฐ460

LLC

ญี่ปุ่น461

LLC

จีน
ไทย462

LLC
บจก. (หลังปี 2551)
457

จานวนบริษัทจดทะเบียน อัตราเฉลีย่ การจดทะเบียน/
ใหม่
ปี
2008-2012
14,000
จานวน 70,000
2000-2010
12,611
จานวน 113,500
2006-2010
60,000
จานวน 300,000
1990-2007
จานวน 5,383,269
2006-2010
จานวน 309,652

448,606

ม.ค.-พ.ย.2558

39,000

61,930

Wolf Georg Ringe, op. cit., p. 29.
Jean-François et al, Op. cit., pp. 1-14.
459
Arad Reisberg, Op. cit., pp. 16-19.
460
Bruce H. Kobayashi and Larry E. Ribsttein, Op. cit., p. 91-117.
461
Francisco Reys and Erik P.M. Vemeulen, Op. cit., pp. 19-21.
462
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, เรื่องเดิม.
458
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จากสถิติ ในตารางที่ 6.25 แสดงให้ เห็ น ว่า การปฏิ รูปกฎหมายบริษั ทให้ ผู้ ป ระกอบการ
สามารถเข้าถึงรูปแบบบริษัทได้สะดวกขึ้นจะเป็นผลให้อัตราการจัดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดจัดตั้ง
ใหม่เพิ่มขึ้น แต่เป็นที่สังเกตว่าหากมีรูปแบบบริษัทที่หลากหลายจะเป็นผลให้รูปแบบบริษัทที่เกิดขึ้น
ใหม่ช่วยให้ อัตราการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการจดทะเบียนบริษัทรูปแบบเดิมที่มีอยู่
ก่อนการปฏิรูปกฎหมาย
6.3.4 ข้อบ่งชี้จากอัตราสัดส่วนรายได้จากภาษีธุรกิจที่เก็บจากบริษัทที่มีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ในหัวข้อนี้จะวิเคราะห์ข้อบ่งชี้สัดส่วนรายได้จากภาษีธุรกิจมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างไร โดยแยกพิจารณาดังนี้
6.3.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายบริษัทกับกฎหมายภาษีอากรและบัญชี
กฎหมายบริษัทกับกฎหมายภาษีและบัญชี ทั้งนี้ เพราะกฎหมายภาษีและบัญชีเป็น
เครื่องมือกาหนดนโยบายเพื่อจัดเก็บภาษีจากบริษัทซึ่งเป็นหน่วยการผลิต (Firms) กล่าวคือ กฎหมาย
บัญชีเป็นการบันทึกข้อมูลการดาเนินกิจการของบริษัทในแต่ละรอบบัญชี ในการจัดเก็บภาษีของรัฐจะ
อ้างอิงจากหลักฐานทางบัญชี ฉะนั้น กฎหมายบริษัทจึงมีความสัมพันธ์กับกฎหมายภาษีและบัญชี
อย่างใกล้ชิด หากกฎหมายบริษัทกับกฎหมายภาษีและบัญชีไม่สอดคล้องกั นก็อาจเป็นปัญหาในการ
ดาเนินกิจการของบริษัทและการจัดเก็บภาษีของรัฐ ความสัมพันธ์ของกฎหมายทั้งสามฉบับดังที่แสดง
ในแผนภาพข้างใต้นี้

ภาษี

บริษัท
บัญชี

ความสัมพันธ์ของรูปแบบ
บริษัทกับภาษี และบัญชี
ภาพที่ 6.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายบริษัทกับกฎหมายภาษีและกฎหมายบัญชี
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จากแผนภาพที่ 6.3 แสดงให้เห็นว่ากฎหมายบริษัทมีความเกี่ยวพันกับกฎหมาย
ภาษีและบัญชีอย่างแยกไม่ออก ทั้งนี้ เพราะกฎหมายบริษัทเป็นที่มาของกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
และการเงิ น ของนิ ติ บุ ค คลประเภทบริษั ท จากั ด ทั้ ง บริ ษั ทเอกชนและบริษั ท มหาชน ในประเทศ
อุตสาหกรรมเมื่อ มีการปฏิรู ป กฎหมายบริ ษัทก็จ ะมีการปฏิรู ปกฎหมายภาษีเงิ นได้นิ ติบุคคลและ
กฎหมายบัญชีให้ร องรับกฎหมายบริษัท แต่การปฏิรูปหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบริษัทของ
ประเทศไทยที่ผ่านมามิได้คานึงถึงกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลและกฎหมายบัญชี จึงเป็นเหตุให้
กฎหมายบริษัทไม่สอดคล้องกับกฎหมายภาษีและกฎหมายบัญชี
6.3.4.2 แนวโน้มการใช้นโยบายทางภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบริษัทสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในศตวรรษที่ผ่านมาแนวคิดในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ในอัตราที่สูง
ทาให้ CIT เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของรัฐ อย่างไรก็ตามในยุคศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแนวคิดดังกล่าวได้
เปลี่ยนแปลงไป ประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาจานวนมากได้ลดอัตราของ
CIT ซึ่งจากรายงานการสารวจการปฏิรูปกฎหมาย CIT ของ OECD ที่เผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 2007
พบว่าประเทศสมาชิกของ OECD จะมีการปฏิรูปกฎหมาย CIT ภายหลังจากที่มีการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัท 463 และผลการสารวจ CIT ของ OECD ที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2008 พบว่าในช่วงตั้งแต่
ค.ศ. 1982 ถึง ค.ศ. 2008 ประเทศสมาชิกของ OECD มีการลดอัตรา CIT จากร้อยละ 37 เหลือร้อย
ละ 23 และคาดว่าจะลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ 10 ประเทศอุตสาหกรรมหลักที่เป็นสมาชิกของ
OECD มีรายได้ประเภท CIT คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 4 ของ GDP464 ดังที่แสดงในตาราง
ข้างใต้นี้
ตารางที่ 6.26 สถิติรายได้ CIT คิดเป็นสัดส่วนของ GD ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก
ประเทศ
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น

สัดส่วนของรายได้จาก CIT/GDP (%)
2.00
2.50
4.00
3.50
6.00

จากสถิติการลดอัตราภาษีประกอบกับสถิติสัดส่วนของรายได้ จาก CIT ต่อสัดส่วน
ของ GDP ในตารางที่ 6.24 แสดงให้เห็นว่าประเทศอุตสาหกรรมมิได้มุ่งหารายได้จากบริษัทด้วยการ
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Organization for Co-operation and Development, Fundamental Reform of
Corporate Income Tax (Paris: , 2007), pp. 9-12.
464
Organization for Co-operation and Development, Reforming Corporate
Income Tax (Paris: Organization for Co-operation and Development, 2008), pp. 1-8.
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เก็บ CIT เพราะประเทศเหล่านี้มีนโยบายที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ด้วยการจูงใจให้บริษัทนาเงินกาไรไปขยายกิจการ ในปัจจุบันประเทศไทยได้ดาเนินนโยบายไปใน
แนวทางนี้ เ ช่ น กั น จะเห็ น ได้ จ ากที่ ก ระทรวงการคลั ง โดยกรมสรรพากรได้ ล ดอั ต ราภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลลงจากร้อยละ 30 ในปัจจุบันเหลือร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังลดอัตรา CIT สาหรับ SMEs
ที่มีกาไรสุทธิ 300,000 บาท ขึ้นไป เหลือร้อยละ 10 SMEs ที่มีกาไรไม่ถึง 300,000 บาท ได้รับยกเว้น
ภาษี สาหรับรอบบัญชีของปี 2559 ถึง 2560 465 เหตุผลที่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วได้ลดอัตรา
ภาษี CIT ก็ดี การทาให้กฎหมายบัญชีมีความง่ายขึ้นสาหรับบริษัท SMEs ก็ดี เพื่อต้องการที่จะให้
บริษัทสามารถดารงอยู่ได้ในระยะยาวและมีกาไรที่จะนาไปขยายธุรกิจ นโยบายอีกประการหนึ่งที่
ประเทศเศรษฐกิจ พัฒนาแล้ วน ามาใช้ส่งเสริมให้ บริษัทดารงอยู่ได้ คือ นโยบายการลดต้นทุนทาง
การเงิ น ด้ ว ยการตรากฎหมายให้ บ ริ ษั ท เอกชนจ ากั ด มี ช่ อ งทางที่ จ ะระดมทุ น จากภายนอกได้
จากรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยทางวิชาการใน EU หลายแห่งที่เผยแพร่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
เช่น Tykvová and Mariela เป็นต้น พบว่าบริษัทที่มีระดมทุนจากภายนอกสามารถลดโอกาสการผิด
นั ด ช าระหนี้ แ ละสามารถด ารงอยู่ ไ ด้ ย าวนานกว่ า บริ ษั ท ที่ พึ่ ง พาการระดมทุ น ภายในหรื อ พึ่ ง พา
ตลาดเงิน466 ซึ่งหากบริษัทสามารถมีกาไรสูงขั้นและดารงอยู่ได้ยาวนานก็จะส่งผลต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศ
สถิติ ภ าษีเ งิน ได้นิ ติบุ คคลที่ล ดลงดังกล่ า วข้างต้นเป็นสั ญญาณว่ารัฐ ไม่ อาจพึ่งพา
รายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากบริษัทเป็นรายได้หลักอีกต่อไป ดังนั้น
รัฐจะต้องกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผ่านบริษัท เพื่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจที่กว้างขวางขึ้นจะทาให้รัฐมี
รายได้จากภาษีทางอ้อมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดจากการจ้างงานที่เติบโตขึ้นตามอัตราการ
เติบโตของบริษัท เข้ามาชดเชยภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขาดหายไป มาตรการทางภาษีที่รัฐอาจนามาใช้
เพื่อจูงใจให้ธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัด จะต้องเป็นไปในทางจูงใจให้ผู้ประกอบการเห็น
ว่าไม่มีภาระภาษีซ้อนหากเข้ามาสู่ระบบองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้
นาเอาระบบภาษี PTE มาใช้จูงใจผู้ประกอบการให้ก่อตั้งธุรกิจผ่านบริษัทประสบความสาเร็จมานาน
กว่าสองทศวรรษ
นอกจากการใช้มาตรการทางภาษีแล้ว รัฐจะต้องอานวยความสะดวกแก่บริษัทขนาด
เล็กด้วยการนาเอาระบบบัญชีสาหรับบริษัทขนาดเล็กมาใช้ ซึ่ง จากการศึกษาพบว่าในอดีตกฎหมาย
บริษัทของประเทศต้นแบใช้หลักเกณฑ์ทางการเงินและบัญชีเดียวกันกับบริษัททุกขนาด กฎหมาย
บริษัทจากัดของประเทศไทยก็เดินตามแนวทางนี้เช่นกัน แต่ในปั จจุบันประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก
ได้ป ฏิรู ป ระกฎหมายบริ ษัทครอบคลุ มไปถึงกฎหมายบัญชี โดยเฉพาะในสหภาพยุโ รปมีการออก
หลักเกณฑ์บัญชีสาหรับ SMEs ให้เป็นรูปแบบที่ง่าย (Simple) เพื่อให้สอดรับกับหลักการ “คิดเล็ก
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กระทรวงการคลัง, มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาหรับ SMEs, ค้นวันที่ 30 มกราคม 2559 จาก http://www.thaigov.go.th/
index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-16-10/item/98868A-smes
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Frontier Economics Ltd, Exploring the Impact of Private Equity on
Economic Growth in Europe (London: Frontier Economics, 2013), pp. 40-43.
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ก่อน” มาตั้งแต่ ค.ศ. 2000 ประเทศสมาชิกนาเอาไปเป็นแนวทางในการปรั บปรุงกฎหมายบริษัทและ
บัญชี อาทิเช่น กฎหมายบริษัทของอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมากาหนดว่าบริษัทขนาดเล็กไม่
ต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแต่ให้กรรมการเป็นผู้รับรองงบดุล เป็นต้น ในกรณีของประเทศไทยมุ่งที่
จะลดภาษีให้ SMEs แต่ระบบบัญชียังมีความซับซ้อนและยุ่ง ยาก โดยเฉพาะการกาหนดให้บริษัททุก
ขนาดต้องจัดทางบดุลแบบเดียวกันและมีผู้สอบบัญชีอนุญาตรับรอง ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะทาง
ธุรกรรมของบริษัทขนาดจิ๋ว ซึ่งอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ SMEs ทาบัญชีหลายเล่มจนเป็นเหตุให้
กรมสรรพากรต้องออกพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559 โดยมาตรา 6 กาหนด
เงื่อนไขไว้ประการหนึ่งว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้รับสิทธิในการลดอัตราและยกเว้นภาษี
เงินได้ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ต้องจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี เพื่อจูงใจให้บริษัท SMEs ทาบัญชีเล่มเดียว จากการศึกษาพบว่าประเทศจีนก็ใช้
นโยบายทางภาษีทานองเดียวกับไทย ในประเทศตะวันตก ตัวอย่างเช่น อังกฤษแก้ปัญหานี้โดยวิธีแยก
ระบบบัญชีบริษัทขนาดเล็กออกมา เป็นต้น 6.3.4.3 ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจโดย
ใช้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเป็นเครื่องมือ
1) อัตราการขยายตัว ของบริ ษัท เอกชนจากัด นั บตั้งแต่ที่บ ริษัทเอกชน
รูปแบบต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นในประเทศต้นแบบทั้งเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐ อัตราการขยายตัว
ของบริษัทเอกชนจากัดมีสูง ทาให้แต่ละประเทศมีบริษัทเอกชนจากัดกว่า 2 ล้านบริษัท ดังที่ปรากฏ
สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจากัดของประเทศต้นแบบ ญี่ปุ่น และจีน
การเพิ่มขึ้นของอัตราการจดทะเบียนบริษัทในประเทศอุตสาหกรรมย่อมเป็น
ปัจจัยบ่งชี้อยู่ในตัวว่ ามีการขยายตัวของธุรกิจ เพราะเกิดการหมุนเวียนของทุนก่อให้เกิดรายได้แก่
ผู้ผลิตและผู้ขาย ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายในประเทศทั้งในระดับ มหภาคและจุลภาค
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนของรายได้ มวลรวมประชาชาติให้สูงขึ้น เป็นที่สังเกตว่าในปี ค.ศ. 2013 จีน
ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ซึ่งขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
(Gross Domestic Product: GDP) ในอัตราสูง โดยปี 2566 มี GDP 9.24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่สหรัฐมี GDP 16.77 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อังกฤษ 2.678 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น
4.92 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
2) อั ตราการขยายตั ว ของการจ้า งงานและคุณ ภาพชี วิต การศึ กษาและ
การแพทย์ ผลจากการขยายตัวของธุรกิจเพราะมีการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ประชาชน
ในประเทศมีงานทา มีร ายได้เพิ่มไปตามอัตราความเติบโตของเศรษฐกิ จ ทาให้ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดี ขึ้น มี อายุ ยื น ยาวขึ้น อันเป็ นผลมาจากรายได้ของประชาชาติเฉลี่ ยต่อหั ว (National
Income Per Capita: NIPC) และรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อหัว (Personal Disposable Income Per
Capita: PDIPC) มีสูง ประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนามานาน
แล้ว ขณะที่จีนและยังเป็นประเทศกาลังพัฒนา เพราะรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อหัวยังต่ากว่าประเทศพัฒนา
แล้ว
3) อั ต ราการขยายตั ว รายได้ ข องรั ฐ การที่ มี จ านวนบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ้ น และ
ประชากรมีรายได้ดีย่อมส่งผลต่อรายได้มวลรวมประชาชาติ จากการศึกษาสถิติรายได้ประชาชาติของ

360
ประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาเปรียบเทียบกับรายได้ประชาชาติของประเทศเศรษฐกิจกาลังพัฒนาพบว่า
ในช่วงปี ค.ศ. 2014 เป็นผลมาจากที่ SMEs มีการขยายตัวโดยมีบริษัทเอกชนจากัดเป็นพาหนะในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก
ตารางที่ 6.27 เปรียบเทียบสถิติรายได้มวลรวม (GDP) ของประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศไทย467
ประเทศ

GDP (ค.ศ. 2014)

สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
ญี่ปุ่น
จีน
ไทย

17,419,000
3,868,291
2,829,192
2,988,893
4,601,461
10,354,832
404,824

ล้านล้านดอลลาร์
ล้านล้านดอลลาร์
ล้านล้านดอลลาร์
ล้านล้านดอลลาร์
ล้านล้านดอลลาร์
ล้านล้านดอลลาร์
ล้านล้านดอลลาร์

6.3.4.4 ดัชนีชี้วัดการเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
United Nations Development Program (UNDP) ได้กาหนดดัชนีชี้วัดการ
พัฒนาของมนุษย์ (Human Development Indicator: HDI) 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ศักยภาพ
และคุณภาพ กล่าวคือ ด้านสุขภาพวัดจากประชากรมีชีวิตยืนยาวของการมีชีวิตอยู่ของอายุคาดเฉลี่ย
(Life Expectancy) ด้านศักยภาพวัดจากที่ประชาการได้รับการศึกษาที่ดี และด้านคุณภาพประชากร
มี ร ายได้ ต่ อ หั ว สู ง ซึ่ ง แสดงถึ ง การมี ม าตรฐานการครองชี พ สู ง เยอรมนี ฝรั่ ง เศส อั ง กฤษ สหรั ฐ
และญี่ปุ่น เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) เพราะการพัฒนาของประชากรมี
คุ ณ ภาพครบทั้ ง สามด้ า นอั น เป็ น ผลมาจากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ มี ค ว ามก้ า วหน้ า และยั่ ง ยื น
ขณะที่ประเทศจีนและประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (Developing Countries)
เพราะรายได้เฉลี่ ยของประชากรยั งต่ากว่าประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะต้องมีรายได้ประชากรต่อหั ว
(PPP) 10,184 ดอลลาร์ ส หรั ฐ แต่ ป ระเทศจี น มี ร ายได้ ป ระชากรต่ อ หั ว 6,807 ดอลลาร์ ส หรั ฐ
และประเทศไทยประชาการมีรายได้สุทธิต่อหัว 7,722 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี 468 อย่างไรก็ตามสานักงาน
สถิติแห่งชาติได้สารวจเมื่อปี 2552 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของประชากรไทยทั่วประเทศอยู่
ในอัตราเดือนละ 7,149 บาท หรือเฉลี่ยปีละ 85,700 บาท ซึ่งต่ากว่ารายได้ที่ประชาชาติตามรายงาน
ของ UNDP
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World Bank, Gross Domestic Product 2014, Retrieved February 1, 2016
from http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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มหาวิทยาลัยมหิดล, “ดัชนีการพัฒนามนุษย์ปี 2556 กับความรุ่งโรจน์ของ (โลก)
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2559 จาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/2012-11-08-03-4915/mnu-vol33-no5/90-vol33-no5/123-vol33-no5-issue01.html
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กล่าวได้ว่าการเติบโตของอัตราการเติบโตของการก่อตั้งธุรกิจในรูป บริษัทเอกชนจากัด
มีผ ลต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิจ ระดั บมหภาค เพราะก่ อให้ เ กิด การขยายตัว ของธุ ร กิจ การจ้า งงาน
และการอานวยรายได้ให้แก่รัฐ ซึ่งจะนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนา

6.4 สรุปท้ายบท
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา ได้ข้อสรุปดังนี้
6.4.1 กระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัท
จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่ากระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะต้องเริ่ม
จากการแสวงหาข้อมูลด้วยการตรวจสอบหรือประเมินก่อนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมาย (Ex Ante)
และตรวจสอบกฎหมายหลังจากที่บังคับใช้กฎหมายแล้ว (Ex Post) ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
กฎหมายดังกล่าวจะเป็นหลักฐานเพื่อใช้สาหรับการปฏิรูปกฎหมาย การปฏิรูปกฎหมายที่จะสัมฤทธิ์
ผลจะต้องประกอบด้ว ยกระบวนทัศ น์ในการกาหนดนโยบายในการปฏิ รูปกฎหมาย การกาหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปกฎหมาย และการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารกฎหมาย ทั้งนี้ การปฏิรูป
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่จะทาให้ได้มาซึ่งรูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่จะสามารถเป็น
เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจได้ทัดเทียมกับประเทศเศรษฐกิจพัฒนา จะต้องกาหนดกระบวนทัศน์ไปสู่
การปฏิรูปกฎหมายในระดับแข็ง (Hard Law Reform) ซึ่งเป็นการปฏิรูปกฎหมายในระดับก้าวหน้า
(Advanced Law Reform) แต่การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยที่ผ่านมายังอยู่
ในระดับการปฏิรูปกฎหมายแบบอ่อน (Soft Law Reform) ซึ่งเป็นการปฏิรูปกฎหมายในระดับปฐม
(Primary Law Reform) กฎหมายจึงไม่สามารถดึงดูดการจัดตั้งบริษัทเอกชนจากัดได้เพิ่มมากขึ้นดัง
จะเห็นได้จากที่ในปัจจุบันสถิติการจดทะเบียนของบริษัทเอกชนจากัดยังอยู่ในระดับต่า ขณะที่กิจการ
ส่วนใหญ่กว่าสองล้านรายเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวขนาดเล็ก
จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่าการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในประเทศไทยที่จะถือว่า
เป็นการปฏิรูปกฎหมายในระดับแข็งหรือระดับก้าวหน้าจะต้องปฏิ รูปกฎหมายบริษัทจากัดซึ่งบัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นสมัยใหม่พร้อมกับ ตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
รูปแบบใหม่มาใช้ควบคู่กันเพื่อให้เป็นองค์กรทางเลือกของผู้ประกอบการ
6.4.2 ปัญหารูปแบบของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทย
จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่ารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทย
คือ ปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดให้เป็นกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดยุคใหม่ที่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสอง
คนขึ้นไปเพื่อให้เป็นกฎหมายบริษัทธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน และตรากฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือ หุ้นคน
เดี ย วทั้ ง สองรู ป แบบ คื อ บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วที่ มี นิ ติ บุ ค คลเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น และ
บริษัทเอกชนจากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ให้บริษัททั้งสองรูปแบบสามารถ
แปรสภาพเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดได้
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จากการศึ กษาในบทนี้ ส รุ ป ได้ ว า รู ป แบบกฎหมายนิ ติบุ ค คลที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ของไทยที่ อ ยู่ ใ น
ระหว่างยกร่ าง ไม่ส อดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติของประเทศอุตสาหกรรม และหากตรากฎหมาย
ออกมาใช้ตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว จะไม่สามารถ
เป็นเครื่องมือส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายมีข้อจากัดในการ
ก่อตั้งธุรกิจ และมีบทบัญญัติที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และเคร่งครัด จึงไม่สามารถจูงใจผู้ประกอบการให้
ก่อตั้งธุรกิจในรูปนิติบุคคลผู้ถือหุ้นคนเดียว และจะไม่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้ง
ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมืดกีดกันบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวจากต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย แต่กลับจะสกัดกั้นนิติบุคคลของไทยที่จะขยายธุรกิจผ่านองค์กรธุรกิจรูปแบบนี้
6.4.3 ปัญหาและผลกระทบจากการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่าการปฏิรูปกฎหมายภายใต้กระบวนทัศน์ตาม 6.4.1 และการใช้
รูปแบบกฎหมายบริษัทตาม 6.4.2 จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ในสามระดับ คือ จะ
สามารถสร้ างความเติบ โตในการขยายตัว ของบริษัทเอกชนจากัดมากกว่าการใช้กฎหมายบริษั ท
รูปแบบปัจจุบันการขยายตัวของบริษัทจะทาให้เกิดการขยายตัวของแหล่งการจ้างงาน และจะสามารถ
เพิ่มรายได้ของรัฐ ซึ่งการพัฒนาทั้งสามระดับจะสามารถส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
มีความก้าวหน้า

บทที่ 7
สรุปและข้อเสนอแนะ
ในบทที่ 2 ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด เพื่ อ ทาความเข้ า ใจ
หลักการทางวิชาการอันเป็นภูมิหลังของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ซึ่งเป็นวัตถุในการศึกษาวิจัยให้มี
ความเข้าใจในเชิงลึก บทที่ 3 และบทที่ 4 ได้ศึกษาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ของประเทศอุตสาหกรรมในตะวันตกและเอเชีย เพื่อทาความเข้าใจว่าประเทศอุตสาหกรรมได้ปฏิรูป
กฎหมายบริษัทกฎหมายบริ ษัทเอกชนจากัดอย่างไรจึงทาให้ กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ได้ เ ป็ น ผลส าเร็ จ บทที่ 5 ได้ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ดและ
บริษัทเอกชนจากัดที่ปรากฏในทางความเป็นจริงในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร บทที่ 6 ได้วิเคราะห์
และอภิปรายปัญหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลของการวิจัย
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย ในบทนี้จึงทาการสรุปผลการศึกษาวิจั ยและ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

7.1 สรุป
ข้อมูลจากการศึกษาบ่งชี้ว่าบริษัทเอกชนจากัดเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพราะเป็นเครื่องมือขยายธุรกิจ แหล่งสร้างงาน และแหล่งรายได้ของ
รัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศได้รับการพัฒนา ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความมั่นคง
แต่บริษัทเอกชนจากัดจะทาหน้าที่ดังกล่าวได้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะต้องสามารถส่งเสริม
บริษัทเอกชนจากัดได้ตามสภาพแวดล้อมรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว
ได้ปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากั ดเพื่อส่งเสริมบริษัทเอกชนจากัด ทาให้มีการก่อตั้งบริษัทเอกชน
จากัดเพื่อดาเนินธุรกิจ อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามกฎหมายบริษัทจากัดของไทยที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไม่สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมบริษัทเอกชนจากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการพัฒนากฎหมายในห้วงเวลาที่ผ่านมายังขาดกระบวนทัศน์ในการ
กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนากฎหมายมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาในอดีตมิได้มุ่งที่จะพัฒนารูปแบบ
บริ ษั ท เอกชนให้ มี ความหลากหลาย ประกอบกั บ โครงสร้ า งกฎหมายบริ ษั ทจ ากั ดมี ลั ก ษณะเป็ น
โครงสร้างของบริษัทที่มีทุนขนาดใหญ่
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะค้นหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ของประเทศไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลักตะวันตกและเอเชีย ด้วยการเก็บข้อมูลจากเอกสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่
เผยแพร่ในรูปของเอกสารธรรมดาและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนาข้อมูลมาจัดลาดับ ประเมิน

364
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาคาตอบของการวิจัยบนพื้นฐานของทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบและ
ทฤษฎีกฎหมายบริษัท
ในหัวข้อนี้จะสรุปผลการวิจัยทั้งในด้านทฤษฎีและคาถามการวิจัย เพื่อนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
7.1.1 ข้อสรุปทฤษฎีและแนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ทฤษฎีที่เป็นฐานทางวิชาการ (Underpinning Theories) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
ปัญหาการวิจัยและพิสูจน์สมมุติฐาน ประกอบด้วยทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law
Theory) ทฤษฎีความแพร่หลายของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (Theory of Diffusion of Private
Limited Company Law) และทฤษฎีบริษัทปิด (Close Company Theory) ได้ผลจากการศึกษา
ดังนี้
7.1.1.1 การถ่ายโอนกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ปรากฏผลดังนี้ คือ
1) การพั ฒ นากฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด การศึ ก ษาพบว่ า กฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดได้รับการพัฒนาขึ้นในเยอรมนีช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า แล้วมีการถ่ายโอนไปยัง
ประเทศอื่น กล่าวคือ ในยุคปลายศตวรรษที่สิบเก้ามีการถ่ายโอนกฎหมายจากเยอรมีไ ปยังอังกฤษ
และเกิดการถ่ายโอนกฎหมายจากเยอรมนีและอังกฤษไปยังฝรั่งเศส หลังจากนั้นจึงทาให้แนวคิด
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเกิดการแพร่หลายไปยังญี่ปุ่นญี่ปุ่นในช่วงตอนปลายของกลางศตวรรษที่
ยี่สิบ ของและแพร่ขยายไปยังจีนในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด แต่ในช่วงต้นศตวรรษที่ ยี่สิบเป็นต้นมา
แนวคิดกฎหมายบริษัทความรับผิดจากัด (LLC) ของระบบสหรัฐได้แพร่หลายไปยังเยอรมนี ฝรั่งเศส
อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศอุตสาหกรรม แต่เกิดจากการปรับโครงสร้างกฎหมายบริษัทจากัดซึ่ งมีสภาพ
เป็นบริษัทร่วมทุนให้เป็นบริษัทเอกชน
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการถ่ายโอนกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดและ
ผลของการถ่ายโอนกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
(1) การศึกษาพบว่าการถ่ายโอนกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดมีปัจจัยมา
จากประทศผู้รับโอนกฎหมายมีความต้องการสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจภายในด้วย
การส่งเสริมผู้ประกอบการภายในและเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จึงรับเอาแนวคิดกฎหมาย
บริษัทเอกชนของประเทศที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจมา
(2) การถ่ายโอนกฎหมายบริษัทจากประเทศผู้ส่งกฎหมายไปยังประเทศ
ผู้รับกฎหมายทาให้กฎหมายบริษัทมีแนวคิดและรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ก่อให้เกิดการดึงดูดการลงทุน
ระหว่างประเทศที่มีกฎหมายใกล้เคียงกัน เพราะช่วยทาให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนความเสี่ยง
ทางกฎหมายได้สะดวกและมีต้นทุนต่า
3) การถ่ า ยโอนกฎหมายบริษั ท จากประเทศต้ น แบบไปยั ง ประเทศผู้ รั บ
กฎหมายทาให้ กฎหมายบริ ษัท เอกชนจ ากั ดเกิด ความแพร่ห ลาย (Diffusion) ผลการวิจั ยบ่ งชี้ ว่ า
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รูปแบบของกฎหมายบริษัทเอกชนที่แพร่หลายก่อนต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดมีลักษณะเป็นบริษัทร่วมทุน
จากัดที่เป็นองค์กรธุรกิจลูกผสมระหว่างบริษัทร่วมทุนกับห้างหุ้นส่วน แต่เมื่อเข้าต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
รูปแบบบริษัทความรับผิดจากัด (LLC) ซึง่ มีต้นกาเนิดในสหรัฐได้แพร่หลายไปยังประเทศอุตสาหกรรม
ในยุโรปและเอเชีย มูลเหตุที่ทาให้ LLC มีความแพร่หลายมาจากกฎหมายบริษัทสามารถสนองตอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการได้ดีกว่ารูปแบบอื่น ในด้านโครงสร้างการจัดการมีความเป็นทางการ
น้อย มีต้นทุนในการจัดการต่า และกฎหมายได้ออกแบบข้อบังคับให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามขนาด
ของบริษัท .
7.1.1.2 แนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
จากการศึ ก ษาได้ผ ลว่า รู ปแบบของบริษั ท เอกชนแบบดั้ง เดิม เกิด จากการน าเอา
รู ป แบบบริ ษั ทร่ ว มทุ น จ ากั ดมาผสมกั บรู ปแบบห้ างหุ้ น ส่ ว นท าให้ เกิ ดรู ปแบบบริ ษั ทเอกชนจากั ด
(Private Limited Companies) ทีมีลักษณะพื้นฐานสามประการ คือ มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยก
ต่างหาก (Legal Entity Separation) ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด (Shareholder’s Llimited
Liability) และมีศูนย์กลางการจัดการ (Centralized management) บริษัทในรูปแบบดังกล่าวมี
ความแพร่หลายตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมาในเยอรมนีเรียกว่า GmbH ในฝรั่งเศสเรียกว่า
SARL ในญี่ปุ่นเรียกว่า Yoken kaisha ในอังกฤษและไทยเรียกว่าบริษัทจากัด ต่อมาได้เกิดรูปแบบ
บริ ษั ท ลู ก ผสมระหว่ า งบริ ษั ท เอกช นกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นเรี ย กว่ า บริ ษั ท ความรั บ ผิ ด จ ากั ด
(Limited liability companies) ในสหรัฐแล้วแพร่ขยายออกไปยังประเทศอื่น ๆ เช่น เยอรมนี
ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น ยกเว้นประเทศไทยยังไม่รับเอาแนวคิดบริษัทรูปแบบนี้มาใช้
ปฏิบัติ ในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบได้เกิดรูป แบบบริษัทลูกผสมโดยนาเอารูปแบบบริษัทมหาชนและ
บริ ษั ท เอกชนมาผสมกั น บริ ษั ท รู ป แบบนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในฝรั่ ง เศสเรี ย กว่ า บริ ษั ท มหาชนแบบง่ า ย
เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่า Société Par Actions Simplifiée (SAS) และเรียกในภาษาอังกฤษว่า
Simplified Joint-Stock Company บริษัทลูกผสม SAS มีลักษณะใกล้เคียงกับ C Corporation ใน
สหรัฐ KK ในญี่ปุ่น ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับบริษัทมหาชน จึงสามารถแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนได้
ง่าย อย่างไรก็ตาม SAS มีลักษณะโน้มเอียงไปในทางกฎหมายเอกชนมากกว่ากฎหมายมหาชน โดยที่
SAS มีลักษณะผสมกับบริษัทมหาชน จึงมีการออกแบบให้สามารถระดมทุนจากภายนอกได้กว้างขวาง
กว่าบริษัทเอกชน
แนวคิดในการออกแบบกฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศอุตสาหกรรม
มุ่งหมายที่จะให้การจัดตั้งบริษัทสามารถทาได้สะดวก และมีต้นทุนต่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ไม่มีความประสงค์จ ะร่ วมทุน กับ บุคคลอื่นให้ ส ามารถก่อตั้งและดาเนินธุรกิจในรูปของบริษัทได้
ประเทศอุตสาหกรรมหลักมุ่งที่จะใช้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวส่งเสริม SMEs โดยส่งเสริมให้บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วขยายธุรกิจผ่านรูปแบบบริษัทเอกชนจากัด
7.1.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบบริษัท
การศึ ก ษามี ข้ อ มู ล บ่ ง ชี้ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบเศรษฐกิ จ ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของบริ ษัท จะเห็ นได้จากที่รูปแบบเศรษฐกิจในยุ คก่อนปฏิวัติ อุตสาหกรรม
รัฐเป็นผู้ผูกขาดอานาจการดาเนิน วิสาหกิจพื้นฐานและการค้าระหว่างประเทศ ทาให้บริษัทมีรูปแบบ
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บริษัทเป็นบริษัทรัฐสัมปทาน (Charter Companies) แต่เมื่อเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม อานาจการ
ประกอบวิสาหกิจการผลิตตกไปอยู่ในมือของเอกชน ทาให้รูปแบบบริษัทเปลี่ยนไปเป็นบริษัทมหาชน
และบริษัทเอกชน และเมื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รูปแบบบริษัทเอกชนขนาดเล็กได้ปรากฏขึ้นและ
เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ผลจากการเปลี่ ย นรูปแบบของบริษัทเป็ นแรงขั บให้ ประเทศอุต สาหกรรมปฏิรู ป
กฎหมายบริ ษัทเพื่อ ให้ ส อดรั บ กั บ ลั กษณะของบริษั ทเพื่ อสนองความต้ องการของผู้ ป ระกอบการ
แนวทางการพัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนในยุคดิจิทัลมีการลดกฎระเบียบที่เคร่งครัด ซับซ้อนให้เป็น
กฎเกณฑ์ที่ง่าย (Deregulated From Complexity to Simplification) ทั้งการจัดตั้ง การจัดการ
และการเงินและบัญชี กล่าวคือ มีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้เกิดความสะดวกด้วยการลดจานวน
ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นเหลือหนึ่งคนขึ้นไปและลดขั้นตอนการจัดตั้ง การจัดการมีการจัดโครงสร้างการ
จัดการภายในให้เกิดความคล่องตัวและลดต้นทุน การเงินและบัญชี มีการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ขนาดของบริษัท
7.1.1.4 ลักษณะทางกายภาพของบริษัทเอกชนจากัด
ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ลักษณะทางกายภาพองบริษัทเอกชนจากัดจะแสดงออก
ด้วยลักษณะสี่ประการ คือ
มีส ภาพเป็ น นิ ติบุ คคลแยกต่ างหากจากผู้ ถือหุ้ น ตามแนวคิดของทฤษฎีความเป็ น
บุคคลของบริษัท (Corporate Personality Theory) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทานิติกรรม
และความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับชีวิตของผู้เริ่มก่อการ ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและเป็นองคาพยพของบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงทาให้บริษัทตั้งอยู่โดยไม่มีชีวิต
มีสภาพเป็นบริษัทจากัด โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัดตามแนวคิดการแยกทรัพย์
สินทางธุรกิจออกจากทรัพย์สินส่วนบุคคล (Business Asset Partitioning Doctrine) ซึ่งเป็นหลักการ
ที่กาหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นมิให้ต้องรับผิดในหนี้สินของบริษัทเกินไปกว่าทรัพย์สินที่นามาลงหุ้น
ซึ่งมีสภาพเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจ
มีสภาพเป็นองค์กรธุรกิจลูกผสม (Alternative Business Organizations) ปรากฏ
ในปัจจุบันสามรูปแบบ คือ ลูกผสมระหว่างบริษัทมหาชนกับห้างหุ้นส่วน ลูกผสมระหว่างห้างห้างหุ้น
ส่วนกับบริษัทเอกชน และลูกผสมระหว่างบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชน ซึ่งได้พัฒนาในห้วงเวลาและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
มีสภาพเป็นบริษัทระบบปิด (Close Company System) คือ เป็นรูปแบบบริษัทที่
ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยการทาสัญญาผู้ถือหุ้นด้วยการจากัดสิทธิในการโอนหุ้น
เป็นผลให้บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นขนาดเล็ก มีจานวนผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อย และผู้ถือหุ้นมักเป็นคน
ใกล้ ชิดกัน ดังนั้น บริ ษัทเอกชนจึ งมักเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจในครัวเรือน การเป็นบริษัทปิดทาให้
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้นเป็นไปแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีการแยก
โครงสร้างการจัดการออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนอย่างบริษัทมหาชน เพราะผู้ถือหุ้นกับกรรมการ
บริษัทเอกชนมักเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
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7.1.1.5 ข้อสรูปแนวคิดรูปแบบบริษัทเอกชนจากัด
ผลการศึกษาค้นพบว่าระบบกฎหมายบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
ไทยแบ่ ง บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ออกเป็ น สองประเภท คื อ บริ ษั ท ธุ ร กิ จ (Business Companies
หรือ Business Corporations) ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาและหรือนิติบุคคล และบริษัทผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Companies หรือ Entrepreneurial Corporations) ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดา
ดังที่แสดงในตารางเปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดข้างใต้นี้
ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจากัด
บริษัทเอกชนจากัดธุรกิจ
(ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาและหรือนิติบุคคล)
ระบบ
รูปแบบ
GmbH
เยอรมนี
SARL
ฝรั่งเศส

บริษัทเอกชนจากัดผู้ประกอบการ
(ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดา)
ระบบ
รูปแบบ
UG
เยอรมนี
SARL
ฝรั่งเศส

อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น
จีน
ไทย

SAS
Co., Ltd.
C-corporations
KK
LLCs

บริษัทจากัด

ญี่ปุ่น
จีน
ไทย

S-corporations
Professional
corporations
GK
LLCs

นิติบุคคลที่จัดตั้งโดย
บุคคลคนเดียว

7.1.1.6 แนวคิดรูปแบบภาษีเงินได้ที่จัดเก็บจากบริษัทเอกชนจากัด
ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดระบบภาษีเงินได้ที่จัดเก็บจากบริษัทแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) และภาษีเงินได้เจ้าของกิจการซึ่ง
เก็บจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นรายได้ผ่านมาทางนิติบุคคล (Pass-Through Tax Entity: PTE) โดย CIT เก็บ
จากบริษัทธุรกิจแต่ PTE สหรัฐเก็บจาก ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกของบริษัทผู้ประกอบการ คือ สหรัฐเก็บ
จาก S Corporations หรือ Professional Corporations หรือ LLCs ฝรั่งเศสเก็บจาก SARL ดังที่
แสดงในตารางข้างใต้นี้
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ตารางที่ 7.2 ตารางแสดงรูปแบบภาษีเงินได้ที่จัดเก็บจากบริษัทเอกชนจากัด
CIT ที่เก็บจากบริษัทเอกชนจากัดธุรกิจ

(ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ระบบ
รูปแบบ
GmbH
เยอรมนี
SARL
ฝรั่งเศส
SAS

PTE ที่เก็บจากบริษัทเอกชนจากัดผู้ประกอบการ

ระบบ
เยอรมนี
ฝรั่งเศส

(ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดา)
รูปแบบ

อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา

Co., Ltd.
C-corporations

อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น
จีน
ไทย

KK
LLCs

ญี่ปุ่น
จีน
ไทย

บริษัทจากัด

UG
SARL มีบุคคลธรรมดา

เพียงคนเดียวเป็น
ผู้ถือหุ้น
S Corporation,
Professional,
Corporations
LLCs

-

7.1.1.7 ข้อสรุปทฤษฎีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
การวิจั ย ได้ข้ อสรุ ป ว่ า การปฏิรู ปกฎหมายบริษั ทเอกชนจากัด ที่ใ ช้ป ฏิบั ติใ นประเทศ
อุตสาหกรรมและในประเทศไทย มีสามระดับคือ
ระดับที่หนึ่ง การปฏิรูปกฎหมายระดับอ่อน (Soft Law Reform Stage) เป็นการปฏิรูป
กฎหมายบริษัทในระดับพื้นฐาน (Basic Company Law Reform) หรือระดับปฐม (Primary
Company Law Reform) เป็นเพียงการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ในอดี ต เช่ น ปั ญ หาการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ยาก ปั ญ หาการจ ากั ด ความสามารถของบริ ษั ท เป็ น ต้ น
ตัวอย่างเช่น การปฏิรู ปกฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทยในปี 2521, 2535 และ 2551 การ
ปฏิรูปกฎหมายของจีนในปี ค.ศ. 2013 เป็นต้น
ระดับที่สอง การปฏิรูปกฎหมายระดับแข็ง (Hard Law Reform Stage) ซึ่งเป็นการ
ปฏิรูปกฎหมายบริษัทในระดับก้าวหน้า (Advanced Company Law Reform) โดยพัฒนากฎหมาย
ปัจจุบั นให้ส ามารถรับเอาบริ ษัทเอกชนจากัดรูปแบบใหม่มาใช้ร่วมกับรูปแบบบริษัทที่มีอยู่ดั้งเดิม
ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่อใช้คู่กับกฎหมายเดิม หรือใช้แทนกฎหมาย
เดิม ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของญี่ปี ด้วยการตรากฎหมายบริษัทเอกชน
จากัด (YK) ในปี ค.ศ. 1938 การปฏิรูปกฎหมายของฝรั่งเศสในปี 1980 ด้วยการออกแบบบริษัท
ผู้ประกอบการ (EURL) การปฏิรูปกฎหมาย GmbH ของเยอรมนีในปี ค.ศ. 2008 โดยบังคับใช้บริษัท
ผู้ประกอบการ (UG) เป็นต้น
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ระดับที่สาม เป็นการปฏิรูปกฎหมายในระดับสุดขั้ว (Extreme Law Reform Stage)
เป็นระดับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมทางกฎหมาย (Legal Innovation) ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก
การปฏิรูปกฎหมายในระดับนี้จะทาให้เกิดนวัตกรรมทางกฎหมายทั้งระดับทฤษฎี หรือหลักการของ
กฎหมายบริษัท และระดับรูปแบบของบริษัท คือ
ระดับ ทฤษฏีห รื อหลั กการของกฎหมายบริษัท ก่อให้ เกิดหลั กการของกฎหมายใหม่
(Legal Novelty) อาทิเช่น หลักความเป็นนิติบุคคลของบริษัท หลักความรับผิดจากัดของผู้ถือหุ้น
หลักบริษัทพระบรมราชานุญาต หลักความเป็นบริษัทปิด เป็นต้น
ระดับรูปแบบบริษัท การปฏิรูปกฎหมายทาให้ได้มาซึ่งบริษัทรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน ที่ปรากฏให้เห็นได้แก่กรณีเยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศสได้สร้างรูปแบบบริษัทเอกชนจากัด
ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าและต้นศตวรรษที่ยี่สิบ รัฐไวโอมิ่งได้ออกแบบบริษัทจากัดความรับผิด
(LLC) ในปี ค.ศ. 1977 ฝรั่ งเศสออกแบบบริษัทมหาชนแบบง่าย (SAS) ในปี ค.ศ. 1994 และได้
กลายเป็นต้นแบบที่แพร่ขยายไปทั่วโลก
7.1.2 ข้อสรุปคาถามของการศึกษา
ในบทที่ 1 ได้นาเสนอสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหากฎหมายบริษัทจากัดในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้กาหนดคาถามการวิจัยไว้ดังนี้
1) แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
2) รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร
3) กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะสามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยได้อย่างไร
จากผลการวิจัยทาให้ได้ข้อสรุปปัญหาการวิจัยดังนี้
7.1.2.1 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยควรเป็น
อย่างไร
ในบทที่ 5 ได้ประเมินสภาพปัญหาของกฎหมายบริษัทจากั ดพบว่าสภาพของกฎหมาย
บริษัทจากัดมีที่มาจากกฎหมายบริษัทร่วมทุนที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับบริษัทขนาดใหญ่ ทาให้เกิดผล
กระทบต่อการจัดตั้งและการดาเนินกิจการของบริษัท SMEs ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก สาหรับ
แนวทางในในการพัฒนากฎหมายบริษัทจากัดตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมางานวิจัยพบว่ามุ่งที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้ ว ไม่ได้ส ร้ างรู ป แบบบริษัทเอกชนที่หลากหลายมาใช้ทาให้ ผู้ ประกอบการขาด
ทางเลื อกมีผลกระทบต่อการขยายตัว ของธุรกิจ อุปสรรคในการพัฒ นากฎหมายบริษัทจากัดให้ มี
รูปแบบทีห ลากหลายทาได้ยากเพราะกฎหมายยึดติดอยู่กับแนวคิดเอกเทศสั ญญา ผลการวิจัยต่อ
คาถามนี้สรุปได้ว่ากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทยมีทั้งปัญหาในเชิงกระบวนทัศน์ในการ
พัฒนากฎหมาย แนวคิดของกฎหมาย และโครงสร้างของกฎหมาย ซึ่งหากไม่มีการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทจากัดก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งข้นทางเศรษฐกิจของประเทศที่อ ยู่
ในยุคเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
คาถามการวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าสภาพปัญหามีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ จะมีผ ลให้ ประเทศประสบการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่
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เพราะกฎหมายบริษัทจากัดไม่ส ามารถดึงดูดให้ มีการก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษั ทจากัดในอัตราที่
ก้าวหน้า เปรียบเทียบกับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนา จากคาถามการวิจัยข้อนี้ได้การวิจัยได้ศึกษาลึกลง
ไปถึงบทบัญญัติที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริม SMEs พบว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง
การจั ด การ และการเงิ น ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ลั ก ษณะทางกายภาพของบริ ษั ท จ ากั ด ที่ป รากฏในทาง
ความเป็นจริง บทบัญญัติส่วนนี้ควรต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่ากฎหมาย
บริษัทจากัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการรับเอารูปแบบบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้ร่วมกับบริษัทจากัด
การวิ จั ย พบว่า แนวทางการพั ฒ นากฎหมายบริ ษั ทจ ากัด ในประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาในอดีต มิได้มุ่งที่จะพัฒนากฎหมายเพื่อรับเอา
รูปแบบกฎหมายบริษัทแบบใหม่ที่แพร่หลายในประเทศเศรษฐกิจพัฒนามาใช้ สะท้อนให้เห็นว่าการ
พัฒนากฎหมายบริษัทจากัดยังขาดกระบวนทัศน์ในการที่จะพัฒนากฎหมายในแบบองค์รวมหรือการ
ปฏิรูปกฎหมายในเชิงระบบ
คาถามการวิจัยข้อนี้ได้สะท้อนให้เห็น แนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดว่าจะต้อง
กระทาทั้ ง ระบบให้ ค รอบคลุ ม ทั้ งกระบวนทัศ น์ แนวคิ ด และโครงสร้า งของกฎหมาย เพื่ อท าให้
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า
1) การปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัด คือ ต้องปรับกระบวนทัศน์ทั้ง
ระดับ นโยบาย แนวทางการตรากฎหมาย และการบริห ารกฎหมาย เพราะการวิจัย ค้นพบว่าแนว
ทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัดให้สามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างที่ใช้ปฏิบัติใน
ประเทศอุตสาหกรรมควรจะต้องเริ่มจากการกาหนดกระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดอย่ างไรจึ งจะสามารถรับ เอารูปแบบบริษัทที่ห ลากหลายมาใช้ปฏิบัติเพื่อส่ งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ากระบวนทัศน์ในการพัฒนากฎหมายบริษัทมีความสาคัญต่อการ
สร้างให้กฎหมายเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ จากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศอุตสาหกรรม
พบว่าล้วนแต่ได้สร้างกระบวนทัศน์ในการพัฒนากฎหมายโดยใช้ปรัชญาเป็นเครื่องนาทางเพื่อนา
ประเทศไปสู่ ความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ประทศที่ ด าเนิน ตามแนวทางนี้ และประสบ
ความสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ญี่ปุ่นในยุคที่ปฏิรูปกฎหมายองค์กรธุรกิจให้เป็นสมัยใหม่ในช่วง
ปลายศตวรรษที่สิบ เก้าภายใต้ปรัชญาที่จะสร้างให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมและทาให้ญี่ปุ่น
กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา ในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบอังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
รัฐสมาชิกสหภาพยุโรป ก็ได้ได้ใช้ปรัชญา “คิดเล็กก่อน” (Think-Small-First) เป็นเครื่องนาทางใน
การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเพื่อส่งเสริมบริษัท SMEs เป็นผลให้เกิดการขยายตัวของบริษัท
SMEs ขึ้นในประเทศดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
กระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายที่จะทาให้กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีขึ้นทั้งในระดับการกาหนดโยบาย การยกร่างกฎหมาย และการบริหาร
กฎหมาย โดยจะต้องกาหนดกระบวนทัศน์ให้ ชัดเจนว่าจะใช้กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒ นา
เศรษฐกิจ เพื่อ น าประเทศไปสู่ การเป็น ประเทศเศรษฐกิจ พัฒ นา มิใ ช่เพี ยงแต่ทาให้ กฎหมายเป็ น
เครื่องมือแก้ไขข้อพิพาทและเป็นเครื่องมือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเท่านั้น
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กระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่จะทาให้ประเทศไทยยกระดับเป็น
ประเทศเศรษฐกิจพัฒนา จะต้องทาให้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดสามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ งานวิจัยบ่งชี้ว่าสถิติอัตราการขยายตัวของการจดทะเบียนและการคงอยู่ของ
บริษัทเอกชนจากัดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายบริษัทเป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนในประเทศอุตสาหกรรมมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ โดยแต่ละประเทศมีบริษัทเอกชนจากัดที่คงอยู่ระหว่างสองล้านถึงสามล้านบริษัทในประเทศ
อุตสาหกรรมในยุโรป ในสหรัฐมีกว่าห้าล้านบริษัท ในญี่ปุ่นและจีนมี กว่าสองล้านบริษัท การขยายตัว
ของการจดทะเบี ย นบริ ษัท น าไปสู่ ก ารขยายตั ว ของการจ้ า งงาน และการอ านวยรายได้ ให้ แ ก่ รั ฐ
แต่งานวิจัยพบว่าอัตราการขยายตัวของการจดทะเบียนบริษัทจากัด ซึ่งมีสภาพเป็นบริษัทเอกชนจากัด
มีในอัตราต่ากว่าประเทศอุตสาหกรรมกว่าสามเท่า ซึ่งแสดงให้เห็ นว่ากระบวนทัศน์ในการพัฒนา
กฎหมายบริษัทของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างให้บริษัทเอกชนเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การวิ จั ย บ่ ง ชี้ ว่ า กระบวนทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นากฎหมายที่ จ ะสามารถสร้ า งกฎหมาย
บริษัทเอกชนให้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้ าจะต้องเกิดขึ้นทั้งในกระบวนการ
กาหนดนโยบาย การร่างกฎหมาย และการบิหารกฎหมาย โดยกระบวนการการกาหนดนโยบาย
จะต้ อ งตั้ ง ปรั ช ญาด้ ว ยการก าหนดเป้ า หมายให้ ชั ด เจนว่ า จะใช้ ก ฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ าพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ของประเทศไปในทิ ศ ทางใด ในกระบวนการร่ า งกฎหมายก็ จ ะต้ อ งจั ด ท ากฎหมายให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการโดยนาปัจจัยภายในและภายนอกมาเป็นฐานในการจัดทา
ร่างกฎหมาย
ปัจจัยภายในจะต้องค้นหาว่ารูปแบบของบริษัทเอกชนจากัดที่ปรากฏในทางความเป็นจริง
เป็นอย่างไรและกฎหมายสอดคล้องกับรูปแบบของบริษัทหรือไม่ งานวิจัยบ่งชี้ว่าการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทในประเทศอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การลดกฎเกณฑ์ที่มีความยุ่งยาก ควบคุม ควบคู่ไปกับการ
สร้างรูปแบบบริษัทให้หลากหลาย แต่การพัฒนากฎหมายบริษัทจากัดของไทยยังไม่ได้มุ่งไปในทิศทาง
ดั ง กล่ า ว แต่ ยั ง คงมุ่ ง ไปในทางใช้ ก ฎเกณฑ์ ค วบคุ ม บริ ษั ท ซึ่ ง สะท้ อ นได้ จ ากโครงสร้ า งกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดและร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว
ในด้ า นปั จ จั ย ภายนอกก็ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ได้ พั ฒ นากฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดไปในทิศทางใด สาหรับการบริหารกฎหมายก็ต้องกระทาในเชิงรุกควบคู่ไปกับเชิง
รับ แต่ผลการวิจัยพบว่าการบริหารกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในประเทศไทยยังกระทาในเชิงรุกน้อย
กว่าเชิงรับ
การวิ จั ย บ่ ง ชี้ ว่ า กระบวนทั ศ น์ ใ นการปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของประเทศ
อุตสาหกรรมจะให้ความส าคัญต่อการพัฒ นากฎหมายของประเทศต้นแบบที่ส ามารถใช้กฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัดเป็นผลสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อที่ จะนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายภายในให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้ประการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยค้นพบ
ว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบของกฎหมายบริษัทความรับผิด
จากัด แนวคิดกฎหมายบริษัทเอกชนดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในกฎหมายของเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ
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ญี่ปุ่น และจีน แต่ประเทศไทยยังไม่มีระบวนทัศน์ในการพัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดไปตาม
ทิศทางดังกล่าว
2) การสร้างรูปแบบบริษัทใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการให้มีคามหลากหลาย
ผลการวิจัยบ่ งชี้ว่ากฎหมายบริษัทจากัดของไทยขาดรูปแบบที่หลากหลาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และเป็นไปในเชิงบังคับ เป็นผลให้ผู้ประกอบการขาดทางเลือกและไม่จูงใจให้
ผู้ประกอบการก่อตั้งธุรกิจในรูปบริษัท เมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะมีการสร้างรูปแบบ
บริษัทที่หลากหลาย เป็นผลให้มีการขยายตัวของการจัดตั้งบริษัท
ผลการวิจัยต่อคาถามการวิจัยข้อนี้ได้บ่งชี้ว่า การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
จะต้องคานึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในจะต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมของบริษัท
จากัดที่ปรากฏอยู่ในทางความเป็นจริง การขยายตัว ของการจัดตั้งและการคงอยู่ของบริ ษัทจากัด
ปั จ จั ย ภายนอกจะต้องคานึ งถึงรู ป แบบเศรษฐกิจที่เ ปลี่ ยนแปลงไป แนวทางการพัฒ นากฎหมาย
บริ ษัทเอกชนจ ากัด ของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการใช้ กฎหมายบริ ษัทเอกชนจากัดเป็ น
เครื่องมือ
7.1.2.3 รูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็น
อย่างไร
คาถามข้อนี้การวิจัยค้นพบว่าปัจจัยสาคัญที่จะส่งเสริมให้กฎหมายบริษัทเอกชน
จากัดเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าประกอบด้วยปัจจัยดังนี้
1) ปัจจัยด้านรูปแบบของบริษัทที่หลากหลายและสอดคล้องกับลักษณะ
ทางกายภาพของบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ที่ ป รากฏในทางความเป็ น จริ ง ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ความต้องการของผู้ประกอบการ
2) ปัจจัยด้านกฎเกณฑ์ที่ส่งเสริมการจัดตั้งได้ง่ายและการดาเนินกิจการที่
มีต้นทุนต่า งานวิจัยค้นพบว่า โครงสร้างของผู้ถือหุ้นเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การจัดตั้งบริษัททาได้
ง่าย หลักฐานเชิงประจักษ์บ่งชี้ว่าแนวทางการพัฒนากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสา
หกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมาประเทศอุตสาหกรรมได้กาหนดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ
บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ให้ เ หลื อ เพี ย งคนเดี ย วและอนุ ญ าตให้ นิ ติ บุ ค คลเป็ น เจ้ า ของบริ ษั ท ยกเว้ น
S Corporations ในระบบกฎหมายบริษัทสหรัฐที่ไม่อนุญาตให้บริษัทเป็นสมาชิกหรือผู้ถือหุ้นของ
S Corporations และมีเงื่อนไขด้านสัญชาติของผู้ถือหุ้น ว่าต้องมีสัญชาติอเมริกัน เพราะแนวคิดของ
บริษัทชนิดนี้มุ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพที่มีก ฎหมายควบคุม ได้แก่ทนาย
ความ นักบัญชี แพทย์ แต่เนื่องจากระบบกฎหมายบริษัทสหรัฐยังมี C Corporations และ LLCs เป็น
ทางเลือกของผู้ประกอบการ ดังนั้น หากนาแนวคิด S Corporations มาใช้ในไทยตามร่างระราช
บัญญัติบริษัทจากัดคนเดียว (เดิมชื่อร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว) ย่อมไม่
จูงใจให้มีการจัดตั้งธุรกิจผ่านรูปแบบนิติบุคคลตามร่างกฎหมายฉบับนี้บริษัท
การวิจัยค้นพบว่าประเทศอุตสาหกรรมไม่ได้แยกกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้น
คนเดียวเป็นเอกเทศจากกฎหมายบริษัทผู้ถือหุ้นหลายคน อย่างแนวคิดของประเทศไทย แต่บัญญัติ
หลักเกณฑ์เฉพาะไว้และให้นาหลักทั่วไปในกฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนมาใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติเฉพาะ
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3) ปั จ จัยด้ านด้า นภาระภาษี ซึ่ งจะมี ผ ลต่ อรายได้ข องผู้ ป ระกอบการ
กล่าวคือ หากภาษีที่เก็บจากบริษัทเป็นภาษีเชิงเดี่ยว จะมีแรงดึงดูดได้ดีกว่าภาษีซ้อน หลักฐานเชิง
ประจั ก ษ์ ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว คื อ รู ป แบบบริ ษั ท ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial
หรือ Proprietary Companies) ในสหรัฐทั้ง S Corporations และ LLCs อยู่ภายใต้ภาษี PTE
ได้ดึงดูดให้บริษัททั้งสองรูปแบบขยายตัวอย่างกว้างขวาง เมื่อเทียบกับเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น
และจี น การวิ จั ย ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น แนวโน้ ม ว่ า ประเทศอุ ต สาหกรรมในยุ โ รปและเอเชี ย จะน า PTE
มาใช้ เพราะจะเห็น ได้จ ากที่ฝรั่ งเศสเก็บภาษีจากบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นคนเดียวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ภายใต้ ภ าษี ห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ PTE และญี่ ปุ่ น ได้ แ ยกการเก็ บ ภาษี ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ออกจาก
บริษัทเอกชนจากัด ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มว่าทั้งสองประเทศนี้อาจนาเอา PTE ไป
ใช้กับบริษัทเอกชนที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว และบริษัทผู้ประกอบการ
4) รู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด อย่ า งไรจึ ง จะสามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้า การวิจัยค้นพบว่ารูปแบบบริษัทที่จะสามารถ
ดึงดูดผู้ประกอบการให้ก่อตั้งธุรกิจในรูปบริษัทเอกชนจากัดจะต้องมีลักษณะดังนี้
(1) มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
(2) ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัด
(3) มีโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ และการเงินที่ไม่ซับซ้อนและมี
ความเป็นทางการน้อย (Less official)
(4) ไม่มีภาระภาษีซ้อน
(5) สามารถระดมทุนจากภายนอกได้ภายใต้กฎหมายเฉพาะ
7.1.2.4 การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะก่อเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างไร
คาถามวิ จั ย ข้อนี้ ไ ด้ข้อสรุป ว่า กฎหมายบริษั ทเอกชนจากัดที่จ ะสามารถส่ งเสริ ม
พัฒนาเศรษฐกิจ จะต้องสมารถตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในสามมิติ คือ
1) ด้ า นการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ เพราะกฎหมายสมารถดึ ง ดู ด ให้
ผู้ ป ระกอบการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ผ่ า นรู ป แบบบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ในอั ต ราที่ ก้ า วหน้ า ในกรณี นี้ จ ะมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะทาให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วขยายธุรกิจ ทาให้เกิดการ
หมุนเวียนของทุนในประเทศกว้างขวาง
2) ด้านการขยายตัวของการจ้างงาน ผลจากการที่มีการขยายตัวของการ
จัดตั้งบริษัทจะทาให้เกิดการจ้างงานขยายตัว
3) ด้านการขยายตัวของรายได้ของรัฐ การขยายตัวของธุรกิจและการ
จ้างงาน ย่อมจะส่งผลให้รัฐสามารถมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น
การวิจัยพบว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิ จทั้งสามมิติดังกล่าวจะส่งผลให้ ระดับชีวิต
ความเป็ น อยู่ ข องประชากรมี ค วามมั่ น คง ท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นสุ ข ภาพ ศั ก ยภาพ
และคุณภาพ คือ ประชากรมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น มีการศึกษาดี ขึ้น และมีรายได้ดีขึ้นตามลาดับ ซึ่งเป็น
ดัชนีบ่งชี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้า
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7.1.3 ข้อสรุปวัตถุประสงค์ของการศึกษา
งานวิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์จากปัญหาการวิจัยไว้ 3 ข้อ คือ
1) เพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย
2) เพื่อศึกษารูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3) เพื่อศึกษาประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะได้รับจากการปฏิรูป
กฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ผลการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ คือ
วัตถุประสงค์ข้อแรก ทาให้ได้ข้อเสนอแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชน
จ ากั ด ต่ อ หน่ ว ยงานบริ ห ารกฎหมาย (Regulatory Agency) และหน่ ว ยงานจั ด ท ากฎหมาย
(Legislative Body) ว่าจะต้องที่จะปฏิรูปกฎหมายในระดับแข็ง (Hard Company Law Reform)
จึงจะทาให้ได้มาซึ่งระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่จะสามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า
วัตถุประสงค์ข้อที่สอง ทาให้ได้รูปแบบระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดสมัยใหม่
คือ ระบบบริษัทเอกชนหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบบริษัทธุรกิจ และบริษัทผู้ประกอบการ เพื่อเป็น
ทางเลือกที่หลากหลายสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์ข้อที่สาม ทาให้ทราบว่าการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดให้เป็น
สมัยใหม่ตามแนวทางและรูปแบบของกฎหมายตามวัตถุประสงค์ข้อสองและข้อสามจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจสามด้าน คือ ด้านการขยายตัวของธุรกิจ ด้านการขยายตัวของการจ้างงาน และด้าน
การอานวยรายได้ให้แก่รัฐ ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้ประเทศมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทัดเทียมกับ
ประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนา
7.1.4 ข้อสรุปด้านสมมติฐานของการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้กาหนดสมมติฐานไว้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ
บริษัท กาหนดรูปแบบบริษัทเอกชนไว้เพียงรูปแบบเดียวอีกทั้งมีแนวคิดผูกติดอยู่กับเอกเทศสัญญาทา
ให้ การรั บ เอากฎหมายบริ ษั ทรู ป แบบอื่นมาใช้ ร่ว มกับกฎหมายบริษัท จากัดทาได้ย าก นอกจากนี้
ประมวลกฎหมายนี้ยังกาหนดโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ และการเงินไว้เคร่งครัดขาดความยืดหยุ่น
ไม่ต่างไปจากบริษัทมหาชน ทาให้กฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพของบริษัทเอกชนที่ปรากฏในทาง
ความเป็นจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMCs กฎหมายบริษัทจากัดมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องปฏิรูปกฎหมายบริษัทจากัด
ซึง่ จากการศึกษาวิเคราะห์ได้ผลว่า การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยขาดกระบวนทัศน์ใน
การสร้างรู ป แบบบริษัทเอกชนจ ากัดให้ มีความหลากหลาย มุ่งที่จะแก้ปัญหาในอดีต อีกทั้งระบบ
กฎหมายยึดติดอยู่แนวคิดเอกเทศสัญญาทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากฎหมายเพื่อรับเอารูปแบบ
บริษัทเอกชนใหม่ ๆ ที่แพร่หลายอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมมาใช้ และโครงสร้างของกฎหมายบริษัท
จากัดไม่สอดคล้องกับลักษณะของบริษัทจากัดที่ปรากฏในทางความเป็นจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ขนาดเล็กมีผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยและมีธุรกรรมที่ไม่ยุ่งยาก ทาให้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจนา
ประเทศประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
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ฉะนั้น สมมติฐานการศึกษาจึงสอดคล้องกับผลการศึกษา

7.2 ข้อเสนอแนะ
จากคาถามการวิจัย และสิ่งที่ค้นพบในการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ดังนี้
7.2.1 ข้อเสนอแนะต่อปัญหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศ
ไทยควรเป็นอย่างไร
ปัญหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายควรมีแนวทางการแก้ไขดังนี้
7.2.1.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมาย
การปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ควรจะต้ อ งปฏิ รู ป กฎหมายทั้ ง ระบบ
เพื่อทาให้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดมีความเป็นสมัยใหม่ส อดคล้ องกับรูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่
โดยต้องปฏิรูปกฎหมายตามแนวทางทฤษฎีการปฏิรูปกฎหมาย คือ ต้องปฏิรูปกฎหมายในระดับแข็ง
(Hard law reform) ด้วยการปฏิรูปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัท ทั้งระดับ
ระบบกฎหมายและระดับโครงสร้างกฎหมาย เพื่อให้สามารถรองรับและส่งเสริมบริษัทเอกชนจากัด
ขนาดเล็ก โดยกาหนดกระบวนการปฏิรูปกฎหมายดังนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์ในการตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัด ดังนี้
(1) กาหนดกระบวนทัศน์ ในการกาหนดนโยบายจากปรัชญาเป็นเครื่องมือ
นาทางไปสู่การตรากฎหมาย โดยกาหนดให้ กฎหมายบริษัทเป็นเครื่องมือพัฒ นาเศรษฐกิจเพื่อนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
(2) กาหนดกระบวนทัศน์ในการตรากฎหมาย โดยร่างกฎหมายควร
ต้องจัดทาเป็นสามขั้นตอน ดังนี้ คือ
ก. ร่ า งแรก จั ด ท าขึ้ น จากการระดมความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ ป ระกอบการและที่ป รึ กษาหรื อทนายความ และผู้ พิพากษา ซึ่งเป็ นผู้ ใ ช้กฎหมายในทางปฏิบั ติ
เพื่อให้ทราบปัญหาในทางปฏิบัติอันเกิดจากการใช้กฎหมาย
ข. ร่างที่ส องเป็นร่างปรับปรุงจากร่างที่ห นึ่ง จัดทาขึ้นโดย
ระดมความคิดเห็นของนักวิชาการกฎหมายบริษัท เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพื่อให้กฎหมาย
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ค. ร่างที่สามหรือร่างสุดท้าย จัดทาโดยนักเทคนิกร่างกฎหมาย
ประกอบด้วยนักกฎหมายสานักงานกฤษฎีกา รัฐสภา และนักกฎหมายกระทรวงพาณิชย์
2) กระบวนทัศน์ในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดควรอยู่บน
เป้าหมายสามประการ คือ
(1) เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดการขยายตัว
(2) เพื่อสร้างแหล่งการจ้างงานในประเทศ และ
(3) เพื่ออานวยรายได้ให้แก่รัฐ

376
3) กระบวนทัศน์ในการตรากฎหมายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวมาใช้บังคับ
ควรอยู่บนเป้าหมายดังต่อไปนี้
(1) เพื่อลดปัญหาการจัดตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเทียม (Company With
Dummy Shareholders) ซึ่งเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทาให้กฎหมายที่มีผู้ถือหุ้น
หลายคนไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติของผู้ประกอบกธุรกิจ
(2) เพื่อแก้ปัญหาบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในทางความเป็นจริงเพราะ
จานวนผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงคนเดียว หากอนุญาตให้บริษัทสามารถปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท
ที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวได้ ก็จะทาให้บริษัทดารงอยู่ต่อไปและทาธุรกรรมได้ชอบด้วยกฎหมาย
(3) เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการรายบุคคลที่ไม่ต้องการพึ่งพาบุคคลอื่นใน
การก่อตั้งและดาเนินธุรกิจก่อตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทเอกชนจากัด
(4) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทตั้งบริษัทซึ่งไม่ต้องการพึ่งพาบุคคลอื่นสามารถ
ตั้งบริษัทลูกเพื่อขยายธุรกิจ
4) กากระบวนทัศน์ในการบริห ารกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ควรต้องกาหนดกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ในการบริหารกฎหมายบริษัทในเชิง
รุ ก ควบคู่ กั บ เชิ ง รั บ โดยในเชิ ง รุ ก ควรร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม SMEs
เช่น สานักงานวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม สานักงานส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพากร เป็นต้น
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ ประกอบการเห็นถึงความสาคัญ และเกิดวัฒ นธรรมในการประกอบวิสาหกิจในรูป
บริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ซึ่ ง จะน าผู้ ป ระกอบการรายบุ ค คลเข้ า มาสู่ ร ะบบบริ ษั ท กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง
คือ สร้างให้เกิดวัฒนธรรมบริษัทเอกชนจากัดท่ามกลางผู้ประกอบการรายย่อย
7.2.2 ข้อเสนอแนะต่อปัญหารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทยควรเป็นอย่างไร
7.2.1.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบบริษัทเอกชนจากัดที่ประเทศไทยควรนามาใช้
ปฏิบัติ
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่าควรมีบริษัทสองรูปแบบ คือ
1) บริษัทธุรกิจ (Business Companies) ซึ่งมีสองรูปแบบ คือ บริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล รูปแบบหนึ่ง กับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสองคนขึ้นไป ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้น อีกรูปแบบหนึ่ง โดยศึกษาจากประสบการณ์ของเยอรมนี อังกฤษ
สหรัฐ และญี่ปุ่น โดยให้บริษัทรูปแบบนี้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล
2) บริษัทผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Companies หรือที่เรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า Proprietary Companies) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดา ตามแบบอย่างของ
เยอรมนี และฝรั่งเศส และผู้ถือหุ้นของบริษัทรูปแบบนี้มีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือจะเลือกให้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยยื่นความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ทั้งนี้
เพราะผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทรูป แบบนี้เป็นเสมือนผู้ประกอบการรายบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างของตนเอง
(Self-Employed) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทผู้ประกอบการ และมีบุคคลธรรมดาคนเดียวที่
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เป็นผู้ถือหุ้น (Shareholder) หรือเจ้าของ (Owner) หรือสมาชิก (Member) และนิติบุคคลไม่ต้องเสีย
ภาษี แต่ให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเสียภาษีภายใต้ระบบภาษี PTE ที่ใช้ปฏิบัติในสหรัฐ ฝรั่งเศส
และญี่ปุ่น
7.2.1.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
แนวทางที่ ห นึ่ ง ใช้ป ระมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์เ ป็น กฎหมายบริษั ทธุ รกิ จ
และใช้ กฎหมายการจั ดตั้งนิ ติ บุ คคลโดยบุคคลคนเดี ยว พ.ศ. เป็ นกฎหมายบริษั ทผู้ ประกอบการ
โดยควรต้องปฏิรูปกฎหมาย ดังนี้
1) การปฏิรูปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการ ผู้เขียนเสนอแนะ
ให้ปฏิรูปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นสมัยใหม่ดังที่แสดงไว้ในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 7.3 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทบัญญัติที่
แก้ไขหรือ
เพิ่มเติม

มาตรา 1012
นิยามห้าง
หุ้นส่วนและ
บริษัท
มาตรา 1097
ผู้เริ่มก่อการ
ตั้งบริษัท
มาตรา 1167
ความสามารถ
ของบริษัท

แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
1. แยกเป็นสองวรรค โดยวรรคแรกเป็นนิยามห้างหุ้นส่วน
วรรคสองเป็นนิยามบริษัท หรือ
2. บัญญัตินิยามใหม่โดยบัญญัติว่าห้างหุ้นส่วนและบริษัทคือห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ตามประมวลกฎหมายนี้
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหนึ่งคน หรือตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะตั้งบริษัทด้วยทาเป็น
หนังสือบริคณห์สนธิก็ได้
ควรยกเลิกเพราะมีมาตรา 1023/1 ห้ามมิให้บริษัทยกเอาเหตุที่บริษัทหรือกรามการ
ไม่มีอานาจกระทาการยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอก ซึ่งเท่ากับว่ามาตรา 1023/1 ได้
ยกเลิกหลัก Ultra Vires แล้ว ดังนั้น การคงมาตรา 1167 ไว้จึงไม่มีความจาเป็นอีก
ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการฟ้องคดี และมีการตีความกฎหมายไปในทางที่จะ
กระทบสิทธิของบริษัทหรือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งจะทาให้คดีขึ้นสู่ศาลโดย
ไม่จาเป็น
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ)
บทบัญญัติที่
แก้ไขหรือ
เพิ่มเติม

มาตรา 1171
การประชุมผู้
ถือหุ้น
มาตรา 1175
การส่ง
หนังสือนัด
ประชุมผู้ถือ
หุ้น

แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นไม่เกินสองคนและผู้ถือหุ้นนั้นเป็นกรรมการผู้มีอานาจกระทาการ
แทนบริษัท จะไม่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ หากมีข้อบังคับกาหนดไว้ว่าไม่ต้องมีการประชุม
ผู้ถือหุ้น
ให้ ย กเลิ กบทบั ญญัติเดิม แล้ ว ใช้บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่แทนเป็นว่า มาตรา 1175
หนังสือเรียกประชุมจะส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางเครื่อ งมือสื่อสารใด ๆ หรือวิธีอื่น
ใดก็ได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ

บ ท บั ญ ญั ติ ควรบัญญัติเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมว่า มาตรา 1195/1 การประชุมผู้
เพิ่มเติม
ถือหุ้น (ถ้ามี) จะประชุมโดยวิธีใด ๆ ก็ได้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมจะลงมติ
ทางเอกสารก็ได้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
มาตรา 1197 ควรแก้ไขเพิ่มเติมว่า บริษัทที่มีลักษณะเป็นบริษัทขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
การสอบบัญชี นั้นจะมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีผู้สอบบัญชีก็ให้ผู้ทาบัญชี
งบดุล
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบัญชีกาหนดเป็นผู้รับรองงบดุล
มาตรา 1237
การเลิก
บริษัทโดย
คาสั่งศาล

1. ควรแก่ไข (4) เป็นว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่จานวน
ผู้ถือหุ้นลดเหลือเพียงหนึ่งคนและหุ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเพียง คนเดียวนั้น
ให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่นั้นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนผู้ถือหุ้นภายใน
สิบสี่วันนับตั้งแต่ที่ทราบเหตุดังกล่าว
2. ควรเพิ่มเติม (5) ว่า ถ้าปรากฏแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าบริษัทใดไม่มีผู้ถือ
หุ้นเพราะไม่มีทายาทของผู้ ถือหุ้นรับมรดกหรือไม่มีผู้ สื บสิทธิ นายทะเบียนจะร้อง
ขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทนั้นก็ได้
บริษัทที่มีผู้ถือ ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็นหมวด 7 ของ
หุ้นคนเดียว ลักษณะ 22 โดยประกอบด้วยเนื้อหาที่สาคัญดังนี้
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ตารางที่ 7.3
(ต่อ)
บทบัญญัติที่
แก้ไขหรือ
เพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม

นิยาม
ควรกาหนดนิยามว่า “บริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียว” หมายถึง บริษัทจากัดที่จัดตั้งโดย
บุคคลคนธรรมดาหรือนิติบุคคลเพียงคนเดียว และมีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพียงคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้น หรือบริษัทจากัดที่จานวนผู้ถือหุ้นลดลงเหลือเพียงคนเดียว
และกรรมสิทธิ์ในหุ้นนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวนั้น
หุ้น
การออกหุ้น
ควรระบุว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวมีสิทธิออกหุ้นเพียงหนึ่งหุ้น
การออกใบหุ้น (กรณีที่ไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยใบหุ้น)
บริษัทจะออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือไม่ได้
วิธีการจัดการ
วิธีการจัดการ
ควรมีบทบัญญัติว่าบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน
วิธีการครอบงาการจัดการ
ควรกาหนดวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นบทเฉพาะ กล่าวคือ ควรมีบทบัญญัติเรื่อง
องค์ประชุม โดยระบุว่าผู้ถือหุ้นจะลงมติด้วยตนเองหรือจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลง
มติแทนก็ได้ และการลงมติหรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องบันทึกเช่นเดียวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น
การทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือมีอานาจควบคุม
การจัดการบริษัท จะทาสัญญาอันไม่เกี่ยวกับการอันเป็นปกติธุระของบริษัทก็ได้ แต่
สัญญานั้นจะต้องเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลง
ลายมือชื่อ
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ)
บทบัญญัติที่
แก้ไขหรือ
เพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
ความรับผิดของผู้ถือหุ้น
ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทมิได้
แยกออกจากกัน ให้ผู้ถือหุ้นรับผิดในหนี้สินนั้นร่วมกับบริษัท
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ควรมีบัญญัติระบุไว้ว่า ถ้าจานวนผู้ถือ หุ้นของบริษัทลดลงเหลือเพียงคนเดียวเพราะ
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นหุ้ น ได้ ต กเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วนั้ น กรรมการต้ อ งจด
ทะเบียนแก้ไขจานวนผู้ถือหุ้น หากไม่มีกรรมการก็ให้ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้ขอจดทะเบียน
ทั้งนี้ ต้องจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าว

2) ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
นิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ... ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังที่ปรากฏในตารางข้างใต้นี้
ตารางที่ 7.4 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว
รายการ
ชื่อ พ.ร.บ.

นิยามนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล

รายการใน พ.ร.บ. จัดตั้งนิติบุคคลฯ รายการที่ควรปรับปรุงและเหตุผล
พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคล พ.ร.บ. บริ ษั ท จ ากั ด ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว
คนเดียว
พ.ศ. ... หรือบริษัทจากัดคนเดียว
เพราะชื่อเดิมไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติ
ทางสากลและจะก่อให้เกิดความสับสน
แก่บุคคลทั่วไป
มาตรา 3 วรรคหนึ่ง
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจากัดที่
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 (1)
ชื่อภาษาไทย: ชื่อเต็ม “บริษัท...จากัด
(ผู้ถือหุ้นคนเดียว)” ชื่อย่อ “บจผ.”
หรือ”บริษัท...จากัด (คนเดียว)” ชื่อย่อ
“บจค.”
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ตารางที่ 7.4 (ต่อ)
รายการ
รายการใน พ.ร.บ. จัดตั้งนิติบุคคลฯ รายการที่ควรปรับปรุงและเหตุผล
คุณสมบั ติผู้ ก่อตั้ ง มาตรา 9 ห้ามจัดตั้งนิติบุคคลเกิน
บุคคลธรรมดาไม่เกินหนึ่งคนมีสิทธิจด
และผู้ถือหุ้น
หนึ่งนิติบุคคล
ทะเบียนจัดตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
ตามพระราชบัญญัตินี้
เพราะหากห้ามมิให้บุคคลธรรมดาตั้ง
บริษัทเกินหนึ่งบริษัทย่อมทาให้กฎหมาย
ไม่สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการ
ขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงาน
และแหล่งรายได้ของรัฐ
มาตรา 11
(1) มีความสามารถประกอบธุรกิจ
ทางการค้าหรือธุรกิจอื่นตาม มาตรา 27
วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
(2) มีสัญชาติไทย
(3) พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายหรือ
พ้นโทษจาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
ได้กระทาโดยทุจริต หรือพ้นจากการไล่
ออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
การลงหุ้นและ
มาตรา 10
วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจากัดไม่
การชาระค่าหุ้น
เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ
วรรคสอง บริษัทมีสิทธิออกหุ้นได้ไม่เกิน
หนึ่งหุ้น และมูลค่าหุ้น ๆ หนึ่งนั้นมิให้ต่า
กว่าหนึ่งบาท แต่ทั้งนี้ ต้องชาระค่าหุ้นใน
วันจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของมูลค่าหุ้น
วรรคสาม หุ้นของบริษัทนั้นจะลงด้วย
เงิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้
การจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีข้อบังคับของ
ข้อกาหนด
มาตรา 12 (6)
บริษัทที่ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
เกี่ยวกับการ
(1) ชื่อบริษัท และที่ตั้งสานักงานบริษัท
จัดการนิติบุคคล
(2) ชื่อกรรมการ
(3) ขอบเขตอ านาจและหน้ า ที่ ข อง
กรรมการ
(4) รายการอื่น ๆ ที่เห็นควรให้มี
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ตารางที่ 7.2 (ต่อ)
รายการ
รายการใน พ.ร.บ. จัดตั้งนิติบุคคลฯ รายการที่ควรปรับปรุงและเหตุผล
ผู้มีอานาจจัดการ มาตรา 18
วรรคสอง กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มีความสามารถประกอบธุรกิจ
ทางการค้าหรือธุรกิจอื่นตาม มาตรา 27
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
(2) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(3) พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือพ้นโทษจาคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต หรือพ้นจาก
การไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ความเกี่ยวพัน
มาตรา 28
เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็น
ระหว่างบริษัท
อย่างอื่น ให้บริษัทและกรรมการมีสิทธิ
และกรรมการ
หน้าที่ และความรับผิดต่อกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยตัวแทน
การปรับ
มาตรา 29
โดยความยินยอมและอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
โครงสร้าง และ
บริษัทตามพระราชบัญญัตินี้จะจด
การแปรสภาพ
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจากัดที่มีผู้
ถือหุ้นหลายคนหรือที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้เมื่อได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท
ผู้ประกอบการความรับผิดจากัดครบถ้วน
แล้ว เว้นแต่เจ้าหนี้จะได้ยินยอมด้วยใน
การแปรสภาพ
เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
จากัดแล้ว บริษัทจากัดได้รับไปทั้ง
ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิด
ของบริษัทผู้ประกอบการความรับผิด
จากัด
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ตารางที่ 7.4 (ต่อ)
รายการ
บทบัญญัติที่ควร
ยกเลิก

บทบัญญัติที่ควร
เพิ่มเติม

รายการใน พ.ร.บ. จัดตั้งนิติบุคคลฯ รายการที่ควรปรับปรุงและเหตุผล
มาตรา 5 จากัดความสามารถในการ ควรน ามาตรา 1023/1 แห่ ง ประมวล
ทานิติกรรมของนิติบุคคลภายใต้หลัก กฎหมายแพ่งและพาณิช ย์มาบัญญัติไว้
Ultra Vires
แทน
มาตรา 27 เป็ น หลั ก กรรมการสอง ทาให้ เกิดความขัดแย้งและทาให้ บริษัท
ชั้นในระดับกฎหมายเยอรมนี ซึ่งใช้ พัฒนาได้ช้า และไม่มีใช้ในทางปฏิบัติ
กับบริษัทขนาดใหญ่
มาตรา 32 (4)
(1) ขั ด กับ หลั ก ทางปฏิ บัติ ข องธุ รกิ จ ใน
การโอนขายบริ ษั ท หรื อ กิ จ การของ
บริษัท
(2) ขัดกับหลักกฎหมายบริษัทเกี่ยวกับ
การโอนผลประโยชน์ ของผู้เป็นเจ้าของ
บริษัท
ไม่มีบ ทบั ญญัติเกี่ยวกับความรับผิ ด เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับ
ของผู้ถือหุ้นที่พฤติการณ์ฉ้อฉล
ผิ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ควรเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติว่า
“ถ้ า ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่พิ สู จน์ ไ ม่ไ ด้ ว่า ทรัพ ย์ สิ น
ส่ ว นใดเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องตนหรื อ ของ
บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรับผิดร่วมกับบริษัทใน
กิจการหรือสัญญาที่ทาไปนั้นเสมือนหนึ่ง
ว่าผู้ถือหุ้นกับบริษัทเป็นลูกหนี้ร่วมกัน”

แนวทางที่ ส อง ถอดกฎหมายบริ ษัท เอกชนจ ากั ด ออกจากประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจากัด พ.ศ. ... ให้มีจานวนผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่ส องคนขึ้น ไป และตราพระราชบั ญญัติ ที่มีผู้ ถือ หุ้ นคนเดี ยว พ.ศ. ... ใช้ ควบคู่กับ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวทางที่สาม ตรากฎหมายบริษัทเอกชนจากัดสองฉบับ คือ
พระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจากัด พ.ศ. ... ให้มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองคนขึ้นไป
พระราชบัญญัติบริษัทผู้ถือหุ้นคนเดียวจากัด พ.ศ. ... ให้มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นคนเดียวเป็น
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
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7.2.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายบุคคลก่อตั้งบริษัทผู้ ถือหุ้นคนเดียวประกอบธุรกิจ ควรนา
นโยบายทางภาษีมาใช้เป็นเครื่องมือจูงใจ โดยควรศึกษาวิจัยว่า
7.2.3.1 การนาระบบภาษีเงินได้ผู้ประกอบการในรูปนิติบุคคล (Pass-Through Tax
Entity: PTE) มาใช้
การศึกษาในครั้งนี้ค้นพบว่าภาระภาษีชั้น เดียว (Single Layer Tax) เกิดขึ้นเพื่อลด
ภาระภาษี ซ้อน (Double Taxation) ให้ แก่เ จ้าของกิ จการประเภทห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริษั ท
ผู้ประกอบการ จึงกลายเป็นปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดผู้ลงทุนให้ตั้งบริษัท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมี
สิทธิที่จะเลือกเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการ (Pass-Through Entity
Tax: PTE) ฉะนั้น การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัย ว่า PTE หลักเกณฑ์ของกฎหมาย PTE
ควรเป็นอย่างไร
7.2.3.2 การใช้มาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลักการทางบัญชีสาหรับบริษัท
ขนาดเล็ก
โดยที่บริษัทเอกชนจากัดส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก และมีระบบการเงินและบัญชี
ไม่ยงุ่ ยาก ดังนั้น จึงควรศึกษาวิจัยว่าควรแยกหลักเกณฑ์ภาษีและบัญชีของบริษัทขนาดเล็กออจาก
บริษัทขนาดกลางและขนาดกลางหรือบริษัทขนาดใหญ่หรือไม่ และหลักเกณฑ์ควรเป็นอย่างไร
7.2.3.3 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทขนาดเล็ก
โดยที่บริษัทขนาดเล็กจานวนมากมักขาดนวัตกรรมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก
ดังนั้น จึงควรศึกษาว่าควรนามาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทขนาดเล็กในช่วงเวลา
เริ่มต้นดาเนินธุรกิจและมีกาไรหรือไม่

7.3 ความคาดหวังจากผลการวิจัย
ความคาดหวังจากงานวิจัย (Research Contributions) นี้มีสองประการ ดังนี้
7.3.1 ความคาดหวังจากการนางานวิจัยไปใช้ในทางวิชาการ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขอันจาเป็นของการสาเร็จการศึกษาตาม
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต งานวิ จั ย จึ ง มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะวิ จั ย กฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ในเชิ ง
เปรียบเทียบกฎหมาย (Comparative Private Limited Company Law Research) ด้วยการ
ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่วิจัยตามหลักการวิจัยทางวิชาการ
ด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความเป็นมาของกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดในเชิงลึก เพื่อทา
ความเข้ า ใจกฎหมายบริ ษั ท เอกชนจ ากั ด ของประเทศอุ ต สาหกรรมที่ เ ลื อ กมาศึ ก ษา (Selected
Countries) และกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทั้งข้อมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิได้ถูกค้นคว้า จับเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์สังเคราะห์ถูกต้องตามหลักวิชาการวิจัย
ผลการวิจั ยมิได้เกิดจากการคาดคะเนของผู้วิจัยโดยปราศจากหลั กฐานเชิงประจักษ์ แต่ได้รับการ
ประเมินจากข้อมูลและสถิติจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (Reliable Sources) จนทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
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(Research Originality) เพราะงานวิจัยได้ผลที่แตกต่างจากงานวิจัยทางนิติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่แล้วใน
ประเทศไทยว่า การกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดจะเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจได้จะต้องสามรถ
ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสามด้าน คือ การขยายตัวของธุรกิจและการลงทุน การขยายตัวของ
การจ้ า งงาน และการอานวยรายได้ ให้ แ ก่รั ฐ ทั้ง นี้ รู ป แบบของบริษั ท เอกชนจ ากัด ที่ จะสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศดังกล่าวได้จะต้องมีลักษณะตามทฤษฎีบริษัทปิด (Close Company
Theory) ดังนี้
1) มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก เพื่อความสะดวกในการทานิติกรรมและการ
ตั้งอยู่ของธุรกิจ
2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนในบริษัทมีความรับผิดจากัด เพื่อแยกทรัพย์สินธุรกิจออกจาก
ทรัพย์สินส่วนตัว
3) การเข้าถึงรูปแบบบริษัททาได้ง่าย เพื่อทาให้การจัดตั้งบริษัททาได้สะดวก
4) การบริหารจัดการบริษัทมีความเป็นทางการน้อยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมี
ต้นทุนต่า
5) มีระบบบัญชีแบบง่าย เพื่อลดอุปสรรคด้านต้นทุนการดาเนินงาน
6) มีเครื่องมือระดมทุนจากภายนอกได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการเงิน
7) มีภาษีระดับเดียว เพื่อขจัดภาระภาษีซ้อนหรือภาษีสองระดับ
เหตุผลที่ทาให้งานวิจัยนี้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพราะผู้ วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ใหม่ ด้วยการใช้วิธี
วิเคราะห์ใหม่ และทฤษฎีใหม่ กล่าวคือ ใช้วิธีวิเคราะห์ ในมิตินิติเศรษฐศาสตร์ (Legal Economic
analysis) ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ กฎหมายและสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรากฏขึ้น และการเปลี่ ย นแปลงของกฎหมายบริษั ทเอกชนจ ากัด ในประเทศตัน แบบซึ่ งเป็ นผู้ ใ ห้
(Donor) และประเทศผู้รับ (Donee) และใช้ทฤษฎีกฎหมายบริษัทปิด (Close Company Theory)
เพื่อยืนยันมติของการวิจัย (Thesis)
ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมีความคาดหวังว่าข้อมูลที่นาเสนอในงานวิจัยนี้จึงจะเป็นประโยชน์ในด้าน
วิชาการทั้งในการศึกษาค้นคว้า การเรียน การสอน และการวิจัยในครั้งต่อไป
7.3.2 ความคาดหวังจากการนางานวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ
โดยที่ง านวิจั ย นี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ง แนวทางการปฏิ รูปกฎหมายบริษัท เอกชน
เพื่อนาพาประเทศไทยไปสู่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนา โดยงานวิจัยได้ศึกษาประสบการณ์ความสาเร็จใน
การใช้กฎหมายบริษัทเอกชนจากัดเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมทั้งในยุโรป
และเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นต้นแบบของกฎหมายบริษัทเอกชน ได้เยอรมนี ฝรั่งเศส
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นกาเนิดระบบกฎหมายบริษัทที่สาคัญของโลก ญี่ปุ่นและจีนซึ่ง
เป็นประเทศที่ได้รับการถ่ายโอนกฎหมายจากประเทศต้นแบบ ต่างประสบความสาเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งสิ้น โดยงานวิจัยนี้ได้วิจัยกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศอุตสาหกรรมเปรียบ
เทียบกับกฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทยผ่านวิธีการเปรียบเทียบกฎหมายโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลและข้อมูลนั้นได้ถูกนามาวิเคราะห์สังเคราะห์บนพื้นฐานของหลักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง (Underpinning Required) จนทาให้ได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
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ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมีความคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในทางปฏิบัติ
ทั้งเป็นแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดของประเทศไทย และการใช้กฎหมายบริษัท
โดยนักวิชาชีพกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ นักบัญชี นักบริหารธุรกิจ และศาล

7.4 ความใหม่ของการวิจัย
การศึกษาวิจัย ทางนิ ติศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Original Body
Knowledge) หรื อ สร้ า งนวั ต กรรมทางกฎหมาย (Legal innovation) ส าหรั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ
หรื อแนวทางในการแก้ ปั ญ หาทางนิติ ศาสตร์ข องประเทศในด้ านการพั ฒ นาหรือ ปฏิ รูป กฎหมาย
และหรือการเรียนการสอนในสาขานิติศาสตร์
7.4.1 เกณฑ์พิสูจน์ความใหม่ของการวิจัย
งานวิจัยใหม่พิสูจน์จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) เป็นงานที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน (Novelty) หรือ
2) เป็นงานวิจัยที่ใช้วิธีวิเคราะห์ใหม่ (New analysis) หรือ
3) เป็นงานวิจัยที่ใช้วิธีวิจัยใหม่ (New Research Method) หรือ
4) เป็นงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีใหม่ (Use New Theories) หรือ
5) เป็นงานวิจัยที่ใช้หลักฐานใหม่ (Use New Evidences) หรือ
6) งานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมใหม่ในศาสตร์แขนงใดแขวงหนึ่ง เช่น การสร้าง
นวัตกรรมทางกฎหมาย (Legal Innovations) เป็นต้น
7.4.2 ความใหม่ของงานวิจัยนี้
การวิจัยนี้มีความใหม่ด้วยหลักเกณฑ์สองประการ คือ
7.4.2.1 เป็นงานวิจัยที่นาเสนอทฤษฎีกฎหมายใหม่
งานวิจัยนี้ ได้ค้นพบทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด
ประกอบด้วยทฤษฎีรูปแบบบริษัท (Company Form Theory) และทฤษฎีระดับการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company Law Reform Stage Theory)
ทฤษฎีรูปแบบบริษัท (Company Form Theory) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของผู้ประกอบการให้ก่อตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทเอกชนจากัดประกอบด้วยปัจจัยการ
เข้าถึงรูปแบบบริษัทได้ง่าย (Easy to Form) โครงสร้างการจัดการมีความยืดหยุ่น (Flexibly
Management Structure) และโครงสร้างการเงินและบัญชีแบบง่าย (Simplified Financial and
Accosting Structure)
ทฤษฎีระดับการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company
Law Reform Stage Theory) อธิบายว่าการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจากัดมีสามระดับ คือ การ
ปฏิรูป ระดับอ่อน การปฏิรูป ระดับแข็ง และการปฏิรูปขั้นสูงสุดหรือแบบสุดขั้ว ซึ่งได้กล่ าวไว้แล้ ว
ข้างต้น
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7.4.2.2 เป็นงานวิจัยที่ใช้วิธีวิเคราะห์ใหม่
การวิจัยนี้ได้ใช้วิธีวิเคราะห์ใหม่ด้ว ยการใช้ทฤษฎีการปลูกถ่ายกฎหมายและทฤษฎี
กฎหมายบริษัทปิดเป็นฐานในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ในเชิงนิติเศรษฐศาสตร์ (LegalEconomics Analysis) เพื่อหาข้อสรุปการวิจัย ซึ่งไม่เคยมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้วิธีวิเคราะห์นี้ มา
ก่อน

7.5 ข้อจากัดในการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้อยู่บนข้อจากัดสองประการ ดังนี้
7.5.1 ข้อจากัดในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการจดทะเบียนบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมทั้งหกประเทศ
ที่เลือกมาศึกษา (Selected Countries) จะต้องใช้ในสนับสนุนและยืนยันผลการวิจัย ซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ (Quantitative Data) แต่มีข้อจากัดในการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในประเทศที่
ศึกษา เพราะผู้ วิจั ย ไม่ ส ามารถลงพื้นที่ เพื่อ เก็ บข้อ มูล จากหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องในประเทศนั้ น ๆ
ได้ด้วยอุปสรรคหลายประการ แต่ผู้วิจัย ได้แก้ไขปัญหาด้ว ยการเก็บข้อมูลจากเอกสารจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ (Reliable Sources) แม้กระนั้นก็ตามการเก็บข้อมูลสถิติด้วยวิธีดังกล่าวอาจได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน
7.5.2 ข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลทุติยภูมิ
โดยที่การศึกษาวิจัยในหัวข้อนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศที่ไม่ใช้ภ าษาอังกฤษ
ได้แก่เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน เป็นภาษาท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
ภาษา ดั ง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต ามผู้ วิ จั ย ได้ ล ดอุ ป สรรคด้ ว ยการศึ ก ษาจากข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษและเผยแพร่โดยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Reliable Sources) เช่น สถาบันการศึกษา
หน่วยงานของรัฐ หรือขององค์กรนานาชาติ เป็นต้น
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นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียน ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
มาตรา 5 เจาของนิติบุคคล นิติบุคคล จะถือเอาประโยชนจากบุคคลภายนอกจากขอความหรือรายการใดๆ
ที่บังคับ ใหต องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมได จนกวานายทะเบีย นจะไดรับ จดทะเบียนเรียบรอยแลว
แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชนเชนวานั้นได
มาตรา 6 บุคคลใดเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมแลว มีสิทธิตรวจเพื่อคัดขอความในรายการจดทะเบียนหรือ
เอกสารที่น ายทะเบีย นเก็บรักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาหรือถายเอกสารฉบับใดๆ พรอมดว ย
คํารับรองของนายทะเบียนวาถูกตองหรือจะขอใหนายทะเบียนออกหนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไวก็ได
ผูมีสวนไดเสียของนิติบุคคล เมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ชอบที่จะขอให
นายทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นใหก็ได
มาตรา 7 นิติบุคคลตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใหมีปายชื่อที่ใชในการประกอบธุรกิจซึ่งตองมีคําวา “โดยบุคคลคนเดียว” ตอทาย ในกรณีที่ใชชื่อ
เปนอักษรภาษาตางประเทศจะใชคําซึ่งมีความหมายวาเปน “นิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว” แทนก็ได
(2) แสดงชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียนนิติบุคคลไวในจดหมาย ประกาศ ใบแจงความ ใบสงของ
และใบเสร็จรับเงิน
(3) แสดงชื่อนิติบุคคลไวในดวงตรา (ถามี)
(4) จัดใหมีปายชื่อไวหนาสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) และดําเนินการมิใหมีปายชื่อดังกลาว
ในกรณีที่ไมใชสถานที่นั้นเปนสํานักงานหรือสํานักงานสาขาหรือในกรณีที่จดทะเบียนเลิกนิติบุคคลหรือสาขานิติบุคคลแลว
การจัดใหมีหรือการดําเนินการมิใหมีปายชื่อตาม (4) ตองกระทําภายในสิบสี่วันนับแตวันจดทะเบียน
นิติบุคคล หรือไมใชสถานที่นั้นเปนสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลหรือเลิกสาขา
แลวแตกรณี
มาตรา 8 ถานายทะเบียนเห็นวาชื่อของนิติบุคคลใดที่ขอจดทะเบียน ไมวาชื่อนั้นจะเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศ เหมือนหรือคลายกับชื่อของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัท
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จํา กั ด หรื อบริ ษัทมหาชนจํ า กั ด ที่ ยื่ น หรื อที่จดทะเบีย นไวกอน ใหน ายทะเบีย นปฏิเสธการขอจดทะเบีย นนั้น
และแจงใหผูขอจดทะเบียนทราบ
หมวด 2 การจัดตั้งนิติบุคคล
มาตรา 9 บุคคลคนหนึ่งอาจขอจัดตั้งนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ไดหนึ่งนิติบุคคล เวนแต เปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 10 เจาของนิติบุคคลรับผิดจํากัดเทาจํานวนทุนที่นํามาลงในนิติบุคคล โดยไมตองรับผิดอื่นใดทั้ง
ทางตรงและทางออมตอหนี้ของนิติบุคคลตอบุคคลอื่นเพียงเพราะความเปนเจาของนิติบุคคลนั้น
เจาของนิติบุคคลมีหนาที่ตองชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวน
มาตรา 11 เจาของนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปนบุคคลลมละลาย และ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต
มาตรา 12 ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ใหกรรมการที่เปนเจาของนิติบุคคลหรือกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาของนิติบุคคลดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีรายการจดทะเบียนอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อนิติบุคคล
(๒) ที่ตั้งสํานักงาน และที่ติดตอของนิติบุคคล
(๓) ชื่อ ที่ติดตอ และลายมือชื่อ ของเจาของนิติบุคคล และกรรมการ
(๔) ทุนจดทะเบียนใชเปนตัวเงินหรือชําระเปนทรัพยสินอื่น
(๕) กําหนดวันเลิกกิจการ ในกรณีที่กําหนดวันเลิกกิจการไวลวงหนา
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการนิติบุคคล
(๖.๑) วัตถุประสงคของนิติบุคคลซึ่งตองระบุประเภทธุรกิจโดยชัดแจง
(๖.๒) อํานาจหนาที่ของกรรมการ
(๖.๓) ขอบังคับของนิติบุคคล
(6.4) ขอกําหนดอื่น (ถามี)
(7) กรณีเจาของนิติบุคคลเปนกรรมการคนเดียวของนิติบุคคล ใหตั้งบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการแทนกรณี
เจาของนิติบุคคลถึงแกความตาย
หากมี การเปลี่ ยนแปลงรายการตามวรรคกอน ใหนิติบุคคลจดทะเบีย นแกไขรายการทางทะเบีย น
โดยความยินยอมของเจาของนิติบุคคลภายในสิบสี่วัน นับแตวันที่ไดรับความยินยอมจากเจาของนิติบุคคล
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มาตรา 13 ขอบังคับของนิติบุคคลตองไมขัดหรือแยงกับรายการจดทะเบียนและบทแหงพระราชบัญญัตินี้
และอยางนอยตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้
(1) การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจกรรมการ
(2) การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี (ถามี)
(3) เงินปนผลและเงินสํารอง
(4) การใดๆที่ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของนิติบุคคลกอนการดําเนินการ
ในการแกไขขอบังคับ ใหนิติบุคคลขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแตวันที่เจาของนิติบุคคล
ใหความเห็นชอบ
มาตรา 14 ในกรณีที่นิติบุคคลจัดตั้งสํานักงานสาขาเพื่อดําเนินกิจการของนิติบุคคลไมวาในหรือนอก
ราชอาณาจักร ใหขอจดทะเบียนสํานักงานสาขากอนดําเนินการ
ในกรณีที่นิติบุคคลเลิกสํานักงานสาขา ใหขอจดทะเบียนเลิกสํานักงานภายในสิบสี่วันนับแตวันเลิกสาขานั้น

หมวด 3 การจายเงินปนผล
มาตรา ๑5 การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่นิติบุคคล
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล
นิติบุคคลอาจจายเงินปนผลใหแกเจาของนิติบุคคลได เมื่อกรรมการเห็นวามีกําไรเพียงพอที่จะจายได
มาตรา 16 นิ ติบุ ค คลต อ งจั ด สรรกําไรสุทธิ ป ระจําป สว นหนึ่งไวเป น ทุน สํารองไม นอยกวา รอยละห า
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน เวนแต นิติบุคคลจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
มาตรา 17 ในกรณีที่นิติบุคคลจายเงินปนผลใหเจาของนิติบุคคลโดยฝาฝนมาตรา 15 หรือ มาตรา 16
เปนเหตุใหเจาหนี้ของนิติบุคคลเสียเปรียบ เจาหนี้จะฟองเจาของใหคืนเงินปนผลที่ไดรับไปแลวก็ได โดยตองฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่อนุมัติเงินปนผล
หมวด 4 การบริหารจัดการ
มาตรา 18 เจาของนิติบุคคลอาจแตงตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปเปนกรรมการเพื่อบริหาร
จัดการตามขอบังคับนิติบุคคล และอยูในความครอบงําของเจาของนิติบุคคล
กรรมการตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
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(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต
(5) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ตอหนาที่
มาตรา 19 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 18 เวนแตขอบังคับจะกําหนดเปนอยางอื่น หลักเกณฑเกี่ยวกับ
กรรมการใหกําหนดไวดังตอไปนี้
(๑) กรรมการอาจไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอนจากเจาของนิติบุคคลเมื่อใดก็ได
(๒) กรรมการทุ กคนมี สิทธิ และหนา ที่เทาเทียมกัน ในการบริหารจัดการและการดําเนิน กิจ การทั้ งปวง
ของนิติบุคคล รวมถึงการทําหนาที่เปนตัวแทนของนิติบุคคล
(๓) ขอหารือในการประชุมกรรมการใหตัดสินโดยเอาเสียงขางมากเปนใหญ
มาตรา 20 กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 18
(4) ถูกถอดถอนตามมาตรา 19 (1)
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
มาตรา 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกเปนหนังสือ การลาออกมีผลนับแต
วันที่ใบลาออกไปถึงนิติบุคคล
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
มาตรา 22 การดําเนินการดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของนิติบุคคล
(๑) ขาย ใหเชา แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย หรือโอนโดยประการอื่นใด ซึ่งทรัพยสินจํานวนมากกวากึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลหรือตามที่กําหนดในขอบังคับ โดยที่ไมใชกิจการปกติของนิติบุคคล
(๒) แปรสภาพ
(๓) กิจกรรมอื่นใดนอกไปจากกิจการปกติของนิติบุคคล
(๔) แกไขขอบังคับของนิติบุคคล
ความเห็นชอบของเจาของนิติบุคคลอาจทําไดโดยไมตองเขาประชุมรวมกับกรรมการ โดยทําเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อตนเองหรือลายมือชื่อของผูไดรับมอบอํานาจแทนเจาของนิติบุคคลก็ได
มาตรา 23 ในการดําเนินกิจการของนิติบุคคล กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับ ตลอดดวยความซื่อสัตยสุจริตและดวยความระมัดระวังเพื่อประโยชนสูงสุดของ
นิติบุคคล
5

หนาที่ความซื่อสัตยสุจริตและความระมัดระวังตามวรรคกอน รวมถึงการไมกระทําการใดที่มีผลผูกพัน
กับนิติบุคคลโดยที่มีสวนไดเสียสวนตนขัดกับสวนไดเสียของนิติบุคคล การไมกระทําการใดที่เปนการแขงขัน
กับกิจกรรมของนิติบุคคล
เจาหนี้ของนิติบุคคลอาจใชสิทธิเรียกรองในนามของตนเองแทนนิติบุคคลในหนี้ของนิติบุคคลได
มาตรา 24 กรรมการอาจเปนผูทําบัญชีหรือจัดใหมีผูทําบัญชีและงบการเงินสงใหเจาของนิติบุคคล
เห็นชอบเปนประจําทุกป และเก็บรักษาบัญชีและงบการเงินไวใหแกเจาของนิติบุคคลและนายทะเบียนเพื่อเปดเผย
แกสาธารณะเปนระยะเวลาหาปนับจากวันปดบัญชี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
อธิบดีอาจกําหนดยกเวนการมีผูสอบบัญชีแกนิติบุคคลก็ได
มาตรา 2๕ ใหนิติบุคคล เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอี ย ด หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎหมายว าด ว ยการบั ญ ชี เท า ที่ ไ ม ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ และที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหอธิบดีกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการเริ่มทําบัญชีครั้งแรก การจัดทําบัญชี การปดบัญชี และ
การยื่นงบการเงิน
มาตรา 2๖ ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี ใชอํานาจที่มีตามกฎหมาย
วาดวยการบัญชี กับนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 2๗ ในขอบังคับนิติบุคคลอาจกําหนดใหมีบุคคลภายนอกที่ไมใชกรรมการของนิติบุคคล
เปนกรรมการตรวจสอบดวยก็ได โดยรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการนิติบุคคล หรือแยกเปน
คณะกรรมการตรวจสอบตางหากอีกคณะหนึ่งก็ได ซึ่งอาจรวมถึง การกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ
และหลักเกณฑและวิธีการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ เปนตน
กรรมการตรวจสอบตองเปนบุคคลธรรมดาตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปมีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการทั้งปวงของ
นิติบุคคล รวมถึงความเกี่ยวโยงกับกิจการอื่นที่เกี่ยวของกับนิติบุคคล และการใหคําปรึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
นิติบุคคล
มาตรา 28 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เปนอยางอื่น ความเกี่ยวพันระหวางกรรมการ
กับนิติบุคคลและนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน
หมวด 5 การปรับโครงสรางนิติบุคคล
มาตรา 29 นิติบุคคลอาจแปรสภาพเปน หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ก็ได
การแปรสภาพตามวรรค 1 ใหนิติบุคคลนั้นหยุดประกอบกิจการ แตใหคงอยูเพื่อการแปรสภาพโดยตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้
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(1) แจงนายทะเบียนภายใน 3 วันนับแตวันที่เจาของนิติบุคคลใหความยินยอมเปนหนังสือ
(2) มีหนังสือบอกกลาวไปยังเจาหนี้ทุกคนภายใน 7 วัน เพื่อใหคัดคานการแปรสภาพ โดยเจาหนี้ตอง
คัดคานภายใน 14 วันนับแตวันที่ทําหนังสือบอกกลาว
(3) ดําเนินการชําระบัญชีใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด
ถ ามี การคั ด ค า น นิ ติบุ คคลนั้ น จะแปรสภาพมิ ได จ นกวา จะไดชํ าระหนี้ ห รื อให ป ระกัน เพื่ อหนี้ นั้น แล ว
หลักเกณฑ วิธีการในการแปรสภาพ ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
เมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนในวรรคกอนแลว ใหถือวานิติบุคคลเปนอันเลิกกันตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 30 นิ ติบุ คคลอาจเพิ่ มทุน หรื อลดทุ น ของนิติบุค คลจากจํานวนที่จ ดทะเบี ย นไว แลว ได
ดวยความเห็นชอบของเจาของนิติบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 31 อันทุนของนิติบุคคลนั้นจะลดลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไมได
เมื่อนิติบุคคลประสงคจะลดทุน ตองโฆษณาความประสงคนั้นในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งคราวและตอง
มีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งนิติบุคคลรูวาเปนเจาหนี้ของนิติบุคคล บอกใหทราบรายการซึ่งประสงคจะลดทุนลง
และขอให เ จ า หนี้ ผู มีข อคั ด ค า นอย า งหนึ่ งอยา งใดในการลดทุ น นั้ น ส งคํ าคั ดค านไปภายในสิ บ สี่ วัน นับ แต วัน ที่
บอกกลาวนั้น
ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน
ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน นิติบุคคลจะจัดการลดทุนลงไมไดจนกวาจะไดใชหนี้หรือไดประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
หมวด 6 การเลิกนิติบุคคล
มาตรา 32 นิติบุคคลยอมเลิกกันดวยเหตุดังตอไปนี้
(๑) เมื่อสิ้นกําหนดเวลา หรือเมื่อมีกรณีหรือมีเงื่อนไข ตามที่ระบุในรายการจดทะเบียนเกิดขึ้นใหเปนเหตุ
เลิกนิติบุคคล และเจาของนิติบุคคลไมเห็นชอบใหมีการขยายกําหนดเวลาออกไป
(๒) ศาลสั่งใหเลิกนิติบุคคลตามที่มีผูรองขอ เพราะไมเริ่มทําการภายในปหนึ่งนับแตวันจดทะเบียนหรือ
หยุดทําการถึงปหนึ่งเต็ม หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด
(๓) เจาของนิติบุคคลมีการขายหรือโอนกิจการใหบุคคลอื่น
(4) เจาของนิติบุคคลมีความประสงคใหเลิก
(5) เหตุอื่นใดตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
มาตรา 33 ในการเลิกหรือสั่งเลิกนิติบุคคล เจาของนิติบุคคล กรรมการดวยความยินยอมของเจาของนิติบุคคล
หรือผูที่ศาลแตงตั้ง ยอมเขาเปนผูชําระบัญชีได เวนแตในขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
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มาตรา 34 เมื่อมีการเลิกนิติบุคคล ใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสิน บัญชี และเอกสารหลักฐานตางๆ
ทั้งหมดของนิติบุคคลใหแกผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวันนับแตวันเลิก
มาตรา 35 การเลิกนิติบุคคลใหมีผลนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก แตถาการชําระบัญชียังไมเสร็จ
ใหถือวานิติบุคคลยังดํารงอยูเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี
มาตรา 36 ในกรณีที่นิติบุคคลเลิกโดยเหตุอื่นนอกจากเหตุลมละลาย ใหจัดการชําระบัญชีตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด 8 บทกําหนดโทษ
มาตรา 37 นิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 มาตรา 12 วรรคสอง มาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 14
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองมาตรา 7
มาตรา 38 นิติบุคคลใดไมจดทะเบียนตามมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 39 คณะกรรมการนิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 40 ผูใดใชชื่อหรือยี่หอซึ่งมีอักษรไทยวา “โดยบุคคลคนเดียว” หรือ “นิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว”
หรื อ อั ก ษรต า งประเทศซึ่ ง มี ค วามหมายดั ง กล า วประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจ ง ความ ใบส ง ของ
ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของนิติบุคคล โดยมิไดเปนนิติบุคคล เวนแตเปนการใชในการขอ
จดทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาท
จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี
มาตรา 41 นิติบุคคลใด จายเงินปนผลโดยฝาฝนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท กรรมการตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 42 นิติบุคคลใดไมมีหนังสือบอกกลาวความประสงคจะแปรสภาพตามมาตรา 29 (2) หรือจัดการ
แปรสภาพโดยฝาฝนมาตรา 29 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 43 นิติบุคคลใดไมโฆษณา หรือไมมีหนังสือบอกกลาวความประสงคจะลดทุนตามมาตรา 31
วรรคสอง หรือจัดการลดทุนโดยฝาฝนมาตรา 31 วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท กรรมการตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 44 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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มาตรา 45 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 46 กรรมการหรือผูชําระบัญชีของนิติบุคคลใด โดยทุจริต แสดงออกซึ่งความเท็จหรือปกปดความจริง
ซึ่งควรบอกใหแจงแกเจาของนิติบุคคลในเรื่องฐานะการเงินของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 47 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา
หรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยสินอันนิติบุคคลดังกลาวจํานําไว ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล รูวาเจาหนี้ของนิติบุคคลดังกลาว หรือ
เจ าหนี้ ของบุคคลอื่ นซึ่ งจะใชสิ ทธิ ของเจา หนี้ของนิติบุคคลดังกลาว บังคับ การชําระหนี้จากนิติบุคคลดังกลาว
ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้
(1) ยาย ซอน หรือโอนใหแกผูอื่นซึ่งทรัพยสินของนิติบุคคลดังกลาว หรือ
(2) แกลงใหนิติบุคคลดังกลาวเปนหนี้ซึ่งไมเปนความจริง
ถาไดกระทําเพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของนิ ติ บุค คลใดกระทํา การหรื อ ไม ก ระทํ าการ
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอื่นอันเปนการเสียหายแกนิติบุคคลนั้น
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 50 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดกระทําการหรือยินยอมใหกระทําการ
ดังตอไปนี้
(1) ใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของนิติบุคคล
หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคล หรือ
(2) ลงขอความเท็จ หรือ ไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคล
ถ า กระทํ า หรื อยิ น ยอมให ก ระทํ า เพื่อ ลวงให นิ ติบุ คคลหรื อเจา ของนิ ติ บุ ค คลขาดประโยชน อั น ควรได
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 51 ผูใดโฆษณาโดยอางถึงบุคคล ตําแหนงหนาที่ บัญชี รายงาน หรือกิจการอันเกี่ยวกับนิติบุคคล
อันเปนเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสําคัญ เพื่อ
(1) ลวงผูมีสวนไดเสียในนิติบุคคลนั้นใหขาดประโยชนอันควรไดจากนิติบุคคลนั้น หรือ
(2) จู ง ใจบุ ค คลให ม อบหมายหรื อ ส ง ทรั พ ย สิ น ให แ ก นิ ติ บุ ค คลนั้ น หรื อ ให เ ข า เป น ผู ค้ํ า ประกั น หรื อ
ใหทรัพยสินเปนประกันนิติบุคคลนั้น
9

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 52 ผูใดโดยทุจริตกําหนดคาทรัพยสินที่นํามาลงในนิติบุคคลสูงกวามูลคาที่แทจริง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 53 ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ผูแทนนิติบุคคล
ซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซึ่งมิไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
มาตรา 54 ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้กรรมการซึ่งรูเห็นเปนใจ
กับการกระทําความผิดนั้น หรือซึ่งมิไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
มาตรา 55 บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วให อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาที่กําหนด
ใหดําเนินคดีตอไป
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อัตราคาธรรมเนียม

(1) การจดทะเบียนนิติบุคคล
(2) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(3) การจดทะเบียนแปรสภาพ
(4) การจดทะเบียนเพิ่มทุน
(5) การจดทะเบียนลดทุน
(6) การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล
(7) การจดทะเบียนเรื่องอื่นๆ
(8) การออกใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
(9) การตรวจเอกสาร
(10) การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสารพรอมทั้งคํารับรอง
(11) การรับรองขอความในทะเบียน
(12) คาธรรมเนียมในการออกเอกสาร

เรื่องละ
ฉบับละ
ครั้งละ
ฉบับละ
เรื่องละ

1,000 บาท
800 บาท
1,000 บาท
800 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
200 บาท
50 บาท
50 บาท
50 บาท
10 บาท
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- 1--

ประเด็นพิจารณาใหความเห็นรางพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ....
1. ชื่อจะมีคําตอทายวา “โดยบุคคลคนเดียว” หรือคําวา “บริษัท...จํากัด (นิติบุคคลคนเดียว)”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ผูจัดตั้งเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. บุคคลคนหนึ่งอาจจัดตั้งไดหนึ่งนิติบุคคล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. เจาของนิติบุคคลลงทุนเปนเงินหรือทรัพยสิน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. เจาของนิติบุคคลตองชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. เจาของนิติบุคคลรับผิดเทาจํานวนทุนที่นํามาลงในนิติบุคคล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. รายการจดทะเบียนนอกจากตองมีรายการที่กําหนดแลว ควรมีรายการอื่นอีกหรือไม อยางไร
รายการที่กําหนดไวมีรายละเอียดมากเกินไปหรือไม ควรมีรายการอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ขอบังคับ อยางนอยตองมีกําหนดเรื่องดังตอไปนี้แลว ควรมีรายการอื่นอีกหรือไม อยางไร
(1) การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจกรรมการ
(2) การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี (ถามี)
(3) เงินปนผลและเงินสํารอง
(4) การใดๆที่ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของนิติบุคคลกอนการดําเนินการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. เงินปนผลจายไดเฉพาะเงินกําไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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10. ทุนสํารอง ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไร
สุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแต นิติบุคคลจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมี
ทุนสํารองมากกวานั้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. เจาของเปนกรรมการหรือแตงตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. การบัญชี
1. กรรมการอาจเปนผูทําบัญชีหรือจัดใหมีผูทําบัญชี จัดทํางบการเงินสงใหเจาของนิติบุคคล
เห็นชอบทุกป ทั้งนี้อธิบดีสามารถยกเวนการมีผูสอบบัญชีได
2. นิติบุคคลเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีครั้งแรก การจัดทําบัญชี
การปดบัญชี และการยื่นงบการเงินตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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13. อาจกําหนดใหมีบุคคลภายนอกเปนกรรมการตรวจสอบได
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. การแปรสภาพคือการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลไปเปนหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดก็ได
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. สามารถเพิ่มทุนลดทุนได แตจะลดทุนไปใหถึงต่ํากวาหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไมได
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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16. นิติบุคคลยอมเลิกกันเมื่อสิ้นกําหนดเวลา, ศาลสั่ง, ขายกิจการ ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. การเลิ ก ด วยเหตุ อื่น นอกจากล มละลาย ต องตั้ งผูชํ า ระบัญ ชีและจั ด ให มีการชํ า ระบัญชี ต าม
กฎหมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. บทกําหนดโทษ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-- 719. คาธรรมเนียม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20. ประเด็นอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ – นามสกุล ......................................................................................................................................
ตําแหนง.........................................................หนวยงาน........................................................................
เบอรโทรศัพท......................................................มือถือ....................................................................
หมายเหตุ โปรดสงคืน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ทางโทรสาร 02-5474472 หรืออีเมล legal@dbd.go.th
โทรศัพท 02-547-4471
- ขอบพระคุณที่ใหความเห็น -

สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ภาคผนวก ข
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียว พ.ศ. ...
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ ชื่อสกุล
ประวัติการศึกษา

นายเสถียรภาพ นาหลวง
ปริญญา
นิติศาสตรบัณฑิต
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