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๑. ความเปนมา  
ปจจุบัน SMEs ที่ไดรับความชวยเหลือเปนกิจการที่คอนขางมั่นคงและอยูในระบบ แตยังมีกิจการ 

อีกจํานวนไมนอยยังไมไดรับความชวยเหลือและอยูนอกระบบ รัฐบาลจึงพยายามสงเสริมใหภาครัฐใชกฎหมายเปน
เครื่องมือในการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กเขาสูระบบ เพือ่จะไดเขาถึงสิทธิ
ประโยชนตางๆ ท่ีภาครัฐจัดให อีกท้ังแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 – 2559 
มีเปาหมายท่ีสําคัญประการแรกคือการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือเขาสูระบบเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 250,000 ราย 
ประกอบกับกระทรวงพาณิชยมีนโยบายท่ีจะทบทวน ปรับปรุง หรือกําหนดใหมีกฎหมายท่ีมีความทันสมัย 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหางหุนสวนและบริษัท ไดกําหนดใหผูเริม่กอการจัดตั้ง
บริษัทจํากัดและผูถือหุนของบริษัทจํากัดตองมีจํานวนตั้งแตสามคนขึน้ไป ซึ่งในทางปฏิบัติมักกอใหเกิดปญหา
ขอพิพาทระหวางผูถือหุนดวยกันเอง รวมท้ังกอใหเกิดความไมสะดวกในการลงทุนจัดตัง้บริษัทจํากัดเพือ่ประกอบ
ธุรกิจโดยไมจําเปน ดังนั้น เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกภาคเอกชนที่ประสงคจะประกอบธุรกิจเพียง   
คนเดียว โดยไมประสงคทีจ่ะรวมลงทุนกับบุคคลอืน่หรือไมสามารถหาผูรวมลงทุนรายอื่นได และเพื่อเปนการ
ลดปญหาการเกิดขอพิพาทระหวางผูถือหุนของบริษัทดวยกันเอง เนื่องจากไมจําเปนตองมีการชักชวนใหผูรวมทุน
รายอ่ืนซ่ึงอาจจะมีความคิดเห็นขัดแยงกันในการดําเนินธุรกิจมารวมจัดตั้งเปนบริษัทแตอยางใด  

 
๒. เหตุผลและความจาํเปนในการยกรางพระพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. .... 
 2.๑ รัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญกับความแข็งแกรงของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และพยายามอยางเต็มที่ในการชวยเหลือและ
สนับสนุน SMEs ใหเปนกลไกหนึง่ทีช่วยกระตุนเศรษฐกิจในชวงภาวะเศรษฐกิจทีกํ่าลังฟนตัวอยางในปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดให SMEs เปนวาระแหงชาติ ซึ่งจะเนนการสรางเสริมศักยภาพใหแก SMEs      
ในลักษณะของการบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงและหนวยงานตางๆ ของทัง้ภาครัฐและเอกชน 
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินนโยบายใหเกิดเปนรูปธรรมชัดเจนและขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทยใหเดินหนา
ตอไป SMEs ถือเปนกลไกสําคัญท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ผานการซือ้ขายสินคา
และบริการ การสรางรายได การจางงาน และการสงออก ความแข็งแกรงของ SMEs จึงเปนสวนสําคัญทีจ่ะ
ชวยกระตุนเศรษฐกิจไดดี อยางไรก็ตาม SMEs ยังคงมีขอจํากัดเรื่องการเขาถึงแหลงเงินทุนและความมัน่คง
ของกิจการโดยเฉพาะในชวงภาวะเศรษฐกิจทีกํ่าลังฟนตัวในปจจุบัน ดังนั้น เมื่อวันที ่8 กันยายน 2558 ทีป่ระชุม
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพือ่ชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม (SMEs) ระยะเรงดวน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ไดมากข้ึน และมีมาตรการการเงิน การคลัง สินเชื่อ และดานภาษีออกมาอีกหลายมาตรการ ซึ่งลาสุดเมื่อวันที่ 
9 สงิหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการเพ่ือสงเสริมใหบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูป
นิติบุคคล เชน การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม เปนตน ทัง้นี ้เพือ่เพิ่มขีดความสามารถของ SMEs 
ใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายใหญได 

 2.2 ประเทศไทย ไดเขารวมในคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศของ
สหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL) ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพ่ือลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศอันเนื่องมาจากความแตกตางของกฎหมายภายในของแตละประเทศ  
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โดยคณะทํางานยอย วาดวยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย (Micro, Small and Medium - sized 
Enterprises : MSMEs) ภายใตคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศของสหประชาชาติ (UNCITRAL)   
มีความมุงหมายสําคัญในการชวยเหลือทางการเงินกับผูประกอบการรายยอยหรือระบบการเงินระดับฐานราก 
(Microfinance) เหน็วามีความจาํเปนท่ีจะตองสรางสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือแกกิจการขนาดกลางและขนาดยอม และ
รายยอย โดยควรมีจุดเริม่ตนจากการมีเครือ่งมือทีเ่อือ้ตอการจัดตั้งองคกรธุรกิจใหม ภายใตแนวคิด “Think Small 
First” โดยควรมีมาตรฐานทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจและการดําเนินการจดทะเบียนท่ีไมยุงยาก 
เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ ประกอบกับรายงานของ Organisation for Economic Co – operation and Development 
(OECD) ท่ีชี้ใหเห็นวาขนาดขององคกรธุรกิจมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ 
 2.3 ปจจุบันประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหางหุนสวนและบริษัทไดกําหนดใหผูเริ่ม
กอการจัดตั ้งบริษัทจํากัด และผูถือหุนของบริษัทจํากัดตองมีจํานวนตั ้งแตสามคนขึน้ไป ซึง่ในทางปฏิบัต ิ       
กอใหเกิดปญหาขอพิพาทระหวางผูถือหุนดวยกันเอง รวมทัง้กอใหเกิดความไมสะดวกในการลงทุนจัดตัง้บริษัท
จํากัดเพื่อประกอบธุรกิจ ประกอบกับขอมูลทางสถิติพบวา การถือหุนในบริษัทจํากัดสวนใหญมีสัดสวนการ    
ถือหุนโดยผูถือหุนคนหนึ่งท่ีถือหุนเกินก่ึงหนึ่ง ซ่ึงถือไดวาผูถือหุนรายนั้นเปนเจาของกิจการท่ีแทจริง  

ดังนั้น เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกภาคเอกชนท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว 
โดยไมประสงคท่ีจะรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน หรือไมสามารถหาผูรวมลงทุนรายอ่ืนได ลดปญหาการเกิดขอพิพาท
ระหวางผูถือหุนของบริษัทดวยกันเอง และมีกฎหมายทีทั่นสมัย เอื้อตอการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 
สอดคลองกับการลงทุน และการคาระหวางประเทศ รวมท้ังยกระดับใหประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีงายตอการ
เริม่ตนธุรกิจ (Ease of Doing Business) สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการสราง
แรงจูงใจใหผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเขาสูระบบ เพือ่จะไดเขาถึงสิทธิประโยชนตางๆ ทีภ่าครัฐ
จัดให จึงไดยกรางกฎหมายเพื่อจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว อันจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยรวม เพ่ือขจดัปญหาในการประกอบธรุกิจ และสรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการไทย 

 
๓. ความเกี่ยวของกับกฎหมายอ่ืนๆ  

มีกฎหมายท่ีอาจเก่ียวของกับการจัดตั้งบริษัทจํากัดโดยบุคคลคนเดียวอยู ๒ ฉบับ ไดแก ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 3 ลกัษณะ 22 วาดวย หุนสวนและบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 
๔. สาระสําคัญของรางพระพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. .... 

กฎหมายฉบับนี้มีท้ังหมด 9 หมวด 64 มาตรา ดังตอไปนี้ 
4.1 หมวด 1 บทท่ัวไป กําหนดเกี่ยวกับความเปนนิติบุคคลของบริษัทท่ีจัดตั้งโดยบุคคลคนเดียว และ

สิ่งท่ีบริษัทตองปฏิบัติ อาทิ การจัดใหมีปายชื่อท่ีใชในการประกอบธุรกิจ การแสดงชื่อ ท่ีตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียน
บริษัทไวในจดหมาย ประกาศ ใบสงของ และใบเสร็จรับเงิน  

4.2 หมวด 2 การจัดตั ้งบริษัท กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจาของบริษัท วิธีการในการ         
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยบุคคลคนเดียว ขอบังคับของบริษัท และการจัดตั้งสํานักงานสาขา 

4.3 หมวด 3 การบริหารจัดการ กําหนดใหเจาของบริษัทอาจแตงตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นตั้งแต  
หนึ่งคนขึ้นไปเปนกรรมการเพื่อบริหารจัดการตามขอบังคับบริษัท และอยูในความครอบงําของเจาของบริษัท 
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการดําเนินกิจการของกรรมการ อาทิ 
การบัญชี การจัดใหมีผูทําบัญชี และงบการเงิน 
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4.4 หมวด 4 การจายเงินปนผล กําหนดใหการจายเงินปนผลตองจายจากเงินกําไรเทานั้น กรณี
บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล และตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง  
ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

4.5 หมวด 5 การเพ่ิมทุนและการลดทุน กําหนดใหบริษัทอาจเพิม่ทุน หรือลดทุนของบริษัทจาก
จํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวได ดวยความเห็นชอบของเจาของบริษัท แตจะลดทุนต่าํกวาจํานวนหนึ่งในสีข่องทุน
ท้ังหมดไมได และกําหนดข้ันตอน วิธีการท่ีบริษัทตองปฏิบัติกอนการดําเนินการลดทุน  

4.6 หมวด 6 การแปรสภาพเปนบรษิทัจาํกัด กําหนดวธิกีารการแปรสภาพจากบริษัทจํากัด (คนเดียว) 
เปนบรษิทัจาํกัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลกัษณะ 22 วาดวย หุนสวนและบริษัท 

4.7 หมวด 7 การเลิกบริษัท กําหนดเหตุในการเลิกบริษัท การตั้งผูชําระบัญชี การจดทะเบียนเลิก 
และชําระบัญชี 

4.8 หมวด 8 การถอนทะเบียนราง กําหนดเหตุ และข้ันตอนในการถอนทะเบียนราง 
4.9 หมวด 9 บทกําหนดโทษ กําหนดลักษณะการกระทําเปนผูชวยเหลือ สนับสนุน มีอํานาจครอบงํา 

มีอํานาจควบคุมแทนคนตางดาว ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมถึงผูยินยอมดวย   
กําหนดโทษทางแพง และบทกําหนดโทษทางอาญาท่ีกระทําหรืองดเวนกระทําการตามรางพระราชบัญญัติ 

4.10 อัตราคาธรรมเนียม กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการดําเนินการทางทะเบียนของบริษัท
จํากัดคนเดียว 
 
 

------------------------------------ 


