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บทคัดยอ
บทความนี้เปนผลของการศึกษาปญหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของ
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรูปแบบระบบบริษัทเอกชนชนจํากัดที่จะสามารถเปน
เครื่ องมื อส งเสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยใหมีค วามกา วหนาทั ดเทีย มกับ ประเทศ
เศรษฐกิจพัฒ นา เพราะกฎหมายบริษัทจํากัดในปจ จุบันยังไมสามารถเปนเครื่องมือสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม การศึกษาไดใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพรวมกับการสัมภาษณในเชิงลึก โดย
ใชทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบและทฤษฎีบริษัทปดเปนฐานในการวิเคราะหปญหาและผลการศึกษา
ผลการศึ กษาได ค น พบทฤษฎี รู ป แบบบริ ษั ทเอกชนจํ า กั ด และทฤษฎี ร ะดั บ การปฏิ รู ป
กฎหมายบริษัทเอกชนจํากัด โดยทฤษฎีรูปแบบบริษัทบงชี้วารูปแบบธุรกิจมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
รู ป แบบบริ ษั ทและทํ า ให เ กิ ด บริ ษัท เอกชนจํ ากั ด รูป แบบใหม การมี รู ป แบบบริษั ทที่ ห ลากหลาย
สามารถดึงดูดใหมีการกอตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทเอกชนจํากัดไดดีกวาการใชปฏิบัติบริษัทเอกชน
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จํ า กั ด รู ป แบบเดี ย ว และทฤษฎี ร ะดั บ การปฏิ รู ป กฎหมายบริ ษั ท บ ง ชี้ ว า การปฏิ รู ป กฎหมาย
บริษัทเอกชนจํากัดมีสามระดับ คือ ระดับออน ระดับแข็ง และระดับสุดขั้ว ซึ่งมีผลตอการกอใหเกิด
การพัฒนารูปแบบบริษัทเอกชนจํากัดที่หลากหลาย
บนพื้นฐานของทฤษฎีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทสามระดับ ดุษฎีนิพนธมีขอเสนอแนะวา
ควรปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดทั้งระบบเพื่อรับเอารูปแบบกฎหมายที่หลากหลายเพื่อเปน
ทางเลือกของผูประกอบธุรกิจ โดยแยกหลักเกณฑบริษัทธุรกิจออกจากกฎหมายบริษัทผูประกอบการ
ทั้งนี้ บริษัททั้งสองรูปแบบควรมีโครงสรางผูถือหุนสองขนาด คือ บริษัทที่กอตั้งและมีผูถือหุนหลาย
คนที่มีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนผูถือหุน และบริษัทที่กอตั้งและมีผูถือหุนเพียงคนเดียวที่มี
บุคคลธรรมดาเปนผูถือหุน
คําหลัก : ปฏิรูป, กฎหมาย, บริษัทเอกชนจํากัด, ประเทศเศรษฐกิจพัฒนา

ABSTRACT
This study aims to examine guidelines for reforming private limited company
law of Thailand to find out characteristics of private limited companies that can place
the country an economic developed country because the existing law does not
enable to facilitate economic of the country to reach the goal. The study is based on
qualitative and in-depth-interview methodology. Analysis of the problems and its
results follow legal comparative and close company theory.
The study finds out two legal theories; they are a theory of private limited
company form and a theory of stages of law reform. The first one indicates that
business form influences a change of a private limited company form and gives a birth
of new private limited company form. The second one explains that there three stages
of private limited company law reform, a soft law reform, a hard law reform and an
extreme law reform, that result in developing private limited company features.
On the basis of the three-stage company law reform theory, it recommends that
Thailand should modernize company law system by separating a business private
limited company rule from an entrepreneurial limited company rule. The two classes
of company rule should provide two forms of company: a private limited company
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with two or more shareholders and a private limited company with a sole trader
shareholder.
Keywords: Reform, Law, Private Limited Company, Economic Developed Country.

บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บริษัทปรากฏขึ้นดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและรูปแบบของบริษัทไดเปลี่ยนไปตามรูปแบบ
ของเศรษฐกิ จในแตล ะหว งเวลา ในยุคศตวรรษที่ยี่สิบ เศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรมหนั ก
(capital-intensive industries) เชน เหล็กกลา สิ่งทอ เคมี ยานยนต เปนตน ความกาวหนาของ
เศรษฐกิจไดถูกชี้วัดดวยสินทรัพยที่มีรูปราง (tangible assets) ซึ่งแสดงออกดวยทรัพยสินขนาดใหญ
ในรูปของเครื่องจักรและโรงงานขนาดใหญ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองมีบริษัทที่มีโครงสราง
ของทุ น ขนาดใหญ (large capital structure companies) ที่ ป ระกอบด ว ยผู ถื อ หุ น จํ า นวนมาก
เพื่อที่จะสามารถระดมทุนไดอยางกวางขวาง เพื่อที่จะสามารถเปนพาหนะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
รูปแบบดังกลาวไดประสบความสําเร็จ จนทําใหประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญไดพัฒนาตนเองเปน
ประเทศอุตสาหกรรม (industrial countries) เชน เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐ ญี่ปุน จีน ซึ่งเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม แตเมื่อยางเขาสูศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดรูปแบบเศรษฐกิจไดเปลี่ยนไปจากอุตสาหกรรม
ที่ขับเคลื่อนดวยทรัพยสินที่มีรูปรางเปนการแขงขันดวยทรัพยสินที่ไมมีรูปราง (intangible assets) ที่
แสดงออกดวยทุนมนุษย (human capital) ประกอบดวยทรัพยสินทางปญญา และทักษะทางวิชาชีพ
เปนผลใหอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยทุนมนุษย (human-capital intensive industries) อุบัติขึ้น
ไดแกอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เชน อุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟตแวร การพัฒนา
มีเดียคอนเทนท อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ซึ่งจะขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟน
เทค (financial technology) ได แกธุร กิจ ทางการเงินและกองทุน เอกชน และการใหบ ริการทาง
วิชาชีพ เชน สํานักงานกฎหมาย บัญชี การแพทย การศึกษา เปนตน อุตสาหกรรมยุคใหมไมตองการ
ลงทุนดวยสินทรัพยที่มีรูปรางขนาดใหญ ดวยเหตุนี้จึงทําใหบริษัทเอกชนจํากัดเขามามีบทบาทในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ จากการศึ ก ษาพบรายงานการวิ จั ย ของต า งประเทศหลายฉบั บ ได บ ง ชี้ ว า
บริษัทเอกชนจํากัดจะเขามามีบทบาทแทนที่บริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดใหญจะกลายเปนเพียง
ศู น ย กลางการจั ดการ (managerial central companies) และเปน บริษัท ผูถือหุน บริษัท ลูกหรื อ
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