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ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยนี้ รวบรวมจากข้อมูลสาธารณะโดย Nishimura & Asahi (Thailand) Co., Ltd. และบริษัท วีระวงค์,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ตามลาดับ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของนักลงทุนซึ่งไม่คุ้นเคยกับข้อกฎหมายของต่างประเทศ โดยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทาความ
เข้าใจถึงหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสื่อความหมายที่ถูกต้องของข้อมูล
ลาดับ
1.

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของ
กฎเกณฑ์อันเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการ
ไฟฟ้า

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟ้า
(“พ.ร.บ. การประกอบกิจการไฟฟ้า”)
พ.ร.บ. การประกอบกิจการไฟฟ้ากาหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า
ในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
(“พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน”)
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมในเรื่อง
การกิจการพลังงาน1 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามกฎหมายดังกล่าว
พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน กาหนดให้มีคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(“กกพ.”) เป็นผู้กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน โดยการประกอบกิจการพลังงานต้อง
ได้รับอนุญาตจาก กกพ.

1. การผลิตไฟฟ้า (Power Generation)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ผู้ผลิตไฟฟ้าทุกรายจะต้องยืน่ เอกสาร
ตามที่กาหนด (filing) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
(“METI”) ก่อนเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เว้นแต่ในกรณีที่การประกอบกิจการไฟฟ้า ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานออก เป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ ใบอนุญาตการ
ดังกล่าวมีลักษณะตามที่ METI กาหนด เช่น กาลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของโรงไฟฟ้า ประกอบกิจการไฟฟ้า และ ใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยใบอนุญาตการ
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ประกอบกิจการไฟฟ้า มี 5 ประเภท คือ
2. การจัดส่งไฟฟ้า (Transmission)
ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป บริษัทรับจัดส่งไฟฟ้าทั่วไป 10 แห่ง
(General Transmission Utilities Company) ซึ่งเดิมคือแผนกจัดส่งไฟฟ้าในบริษัทรับ
ซื้อและจัดจาหน่ายไฟฟ้า และบริษัทรับจัดส่งไฟฟ้าที่ทาหน้าที่ให้บริการจ่ายไฟฟ้า
1

1.
2.
3.
4.

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ออกให้แก่ผผู้ ลิตไฟฟ้า
ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
ใบอนุญาตระบบจาหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่ง

“การกิจการพลังงาน” หมายถึง กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือ กิจการโครงข่ายพลังงาน และ “กิจการไฟฟ้า” หมายถึง ผลิต การจัดให้ได้มา การจัดส่ง การจาหน่ายไฟฟ้าหรือการควบคุมระบบไฟฟ้า
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(Wheeling Services) แก่บริษัทรับจัดส่งไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งเดิมคือ บริษัทค้าส่งไฟฟ้า
มิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
(Wholesale Electricity Utilities Company) ต้องได้รับใบอนุญาตจาก METI
5. ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
บริษัทอื่นๆ ที่จะให้บริการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าของตนเองในบางพื้นที่จะต้องยื่น
เอกสารตามที่กาหนด (filing) ต่อ METI
โดยใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าทุกประเภทดังกล่าวข้างต้นมีอายุไม่เกิน 25 ปีนับ
แต่วันทีอ่ อกใบอนุญาต
3. การจัดจาหน่ายไฟฟ้า (Distribution)
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ผู้ที่จัดจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผ่านสายส่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในเดือนกันยายน 2549
ไฟฟ้าของตนเองจะต้องยื่นเอกสารตามที่กาหนด (filing) ต่อ METI เว้นแต่กรณีเป็น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการส่งเสริมการผลิต
บริษัทรับจัดส่งไฟฟ้าทั่วไป หรือบริษทั รับจัดส่งไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตจาก METI
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยใช้มาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
บริษัทรับจัดส่งไฟฟ้าทั่วไปต้องกาหนดอัตราค่าบริการจ่ายไฟฟ้า (Wheeling Service จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (“SPP”) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (“VSPP”) โดยกาหนด
Tariff) และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการบริการดังกล่าว และจะต้องได้รับความเห็นชอบ ส่วนเพิ่มอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าหรือ adder (“ส่วนเพิ่มฯ”) จากราคารับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ
จาก METI ในอัตราค่าบริการนั้น
SPP หรือ VSPP ตามประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี
4. การจาหน่ายไฟฟ้า
ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จะมีการเปิดเสรีการประกอบกิจการไฟฟ้า
แบบค้าปลีก บุคคลทุกคนสามารถประกอบกิจการค้าปลีกไฟฟ้า อันรวมถึงการจาหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่า (Low Voltage) ได้ หากได้ลงทะเบียนเป็น
ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าแล้ว
บุคคลใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าสามารถจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ตนมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด (เช่น บริษัทย่อย) ได้ หากได้รับอนุญาตจาก METI ให้จาหน่าย
ไฟฟ้าในกรณีดังกล่าว
พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตราการพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อพลังงานทดแทนจาก
ผู้ประกอบการรับซื้อและจัดจาหน่ายไฟฟ้า (“พ.ร.บ. พลังงานทดแทน”)
ที่มา : ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สภาไดเอทของประเทศญี่ปุ่น (เทียบเคียงได้กับ
รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย) ได้ตรา พ.ร.บ. พลังงานทดแทน ส่งผลให้ระบบ Feed-in-
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ในเดือนธันวาคม 2549 กพช. ได้มีมติเห็นชอบการกาหนดอัตราส่วนเพิ่มฯ สาหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบตาม
ระเบียบ VSPP โดยกาหนดระยะเวลาสนับสนุน 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าตาม
สัญญา และกาหนดส่วนเพิ่มฯ แยกตามประเภทเชื้อเพลิง โดยพลังงานแสงอาทิตย์ กาหนด
ที่ 8 บาทต่อหน่วย
ในเดือนเมษายน 2550 กพช. ได้มีมติเห็นชอบการกาหนดส่วนเพิ่มฯ สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่
มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบตามระเบียบ
SPP โดยกาหนดส่วนเพิ่มฯ ในอัตราคงที่สาหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ 8 บาทต่อหน่วย
เป็นระยะเวลา 7 ปี และกาหนดปริมาณพลังไฟฟ้าที่ 15 เมกะวัตต์
ภายหลังการออกมาตรการให้สว่ นเพิม่ ฯ สาหรับโครงการ SPP และ VSPP ปรากฏว่ายังไม่
มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใดเสนอขายไฟฟ้า เนื่องจากการส่งเสริมสาหรับพลังงาน

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

Tariff (“FiT”) มีผลบังคับใช้ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ ระบบ FiT ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดสาหรับ
ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน (“ไฟฟ้าพลังงานทดแทน”) ซึ่งรวมถึงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวภาพ และ
พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุน้ การลงทุนใหม่ๆ อันจะ
ส่งผลให้มีการผลิตและใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ภายใต้ระบบ FiT นั้น เมื่อผู้ผลิตพลังงานทดแทนได้รับใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจาก METI
หากผู้ผลิตดังกล่าวร้องขอให้บริษัทรับซื้อและจัดจาหน่ายไฟฟ้า เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าใน
อัตราราคาและระยะเวลาที่กาหนด บริษัทรับซื้อและจัดจาหน่ายไฟฟ้ามีหน้าที่จาต้องตอบ
รับคาร้องขอดังกล่าว

แสงอาทิตย์ยังไม่คุ้มค่าการลงทุน ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2550 กพช. จึงมีมติเห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาการสนับสนุนสาหรับโครงการไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์จาก 7 ปี เป็น 10
ปี นับจากวันเริ่มต้นจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ในเดือนมกราคม 2552 กพช. ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
(พ.ศ. 2551 - 2565) โดยมีการกาหนดเป้าหมายของแต่ละเชือ้ เพลิงในแต่ละช่วงปี และใน
เดือน มีนาคม 2553 กพช. ได้มีมติเห็นควรให้สานักงาน นโยบายและแผนพลังงานศึกษา
ทบทวนส่วนเพิ่มฯ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ในแต่ละปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (“รัฐมนตรีฯ”) จะ
กาหนดราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งเรียกว่า “ราคา FiT” โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ
คณะกรรมการอันประกอบด้วยบุคคลภายนอกที่เป็นกลาง ทั้งนี้ การกาหนดราคา FiT นั้นจะ
พิจารณาจากต้นทุนตามปกติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และอัตรากาไรที่เป็นธรรมซึ่งผู้ผลิต
พลังงานทดแทน (“ผู้ผลิตฯ”) ควรจะได้รับ โดยราคา FiT นั้นอาจมีความแตกต่างกันตาม
ประเภทของพลังงานทดแทน รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ และขนาดของโรงผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทน

ในเดือนมิถุนายน 2553 กพช. มีมติให้การไฟฟ้าหยุดการรับคาร้องขอขายไฟฟ้าจาก
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วหรือได้รับการตอบ
รับซื้อไฟฟ้าแล้ว ให้มีส่วนเพิ่มฯ 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี เช่นเดิม ส่วน
ผู้ประกอบการที่ยนื่ คาร้องขายไฟฟ้าและยังอยูร่ ะหว่างรอการพิจารณาอนุมตั ิ ให้เปลี่ยนส่วน
เพิ่มฯ เป็น 6.50 บาทต่อหน่วยแทน โดยมีระยะเวลาสนับสนุนเช่นเดิมที่ 10 ปี และได้
เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากระบบ
Adder เป็นระบบ Feed-in Tariff (“FiT”) โดยให้ทบทวนรูปแบบและอัตราการส่งเสริมฯ ทุก
ปี และประกาศรับซื้อเป็นรอบๆ

นอกจากนี้ ในแต่ละปี รัฐมนตรีฯ จะกาหนดระยะเวลาของการรับซือ้ ไฟฟ้าภายใต้ระบบ FiT
(“ระยะเวลา FiT”) อันมีวิธีการในการกาหนด และเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับกรณี
ของราคา FiT ข้างต้น และมีขอ้ ที่ตอ้ งพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของระยะเวลาตามมาตรฐาน
นับแต่วันทีโ่ รงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเริ่มทาการจนถึงวันที่โรงผลิตไฟฟ้านั้นต้องเปลี่ยน
เครื่องจักร หรือได้รับการซ่อมแซม

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 กพช. เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT ประกอบด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพืน้ ดิน แบบติดตั้งบนหลังคาบ้าน และแบบติดตัง้ บนพื้นดินสาหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร โดย กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับซื้อ
ไฟฟ้าสาหรับกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ ดังต่อไปนี้

โดยปกติแล้ว ระบบ FiT จะกาหนดให้บริษัทรับซือ้ และจัดจาหน่ายไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิต 1. โครงการของ SPP และ VSPP ที่ยื่นขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มฯ เดิมแต่ยังได้รับ
จากพลังงานทดแทนโดยผู้ผลิตฯ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ผลิตฯ เลือก ภายใน
การตอบรับซือ้ ไฟฟ้า โดยได้รับ FiT ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี
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ระยะเวลา FiT และในราคา FiT ที่กาหนดไว้ หรือสูงกว่านั้น เว้นแต่ในกรณีของผู้ผลิตไฟฟ้า 2. โครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ิดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่
พลังแสงอาทิตย์ประเภทที่อยู่อาศัย (Residential Solar Power Producers) ซึ่งสามารถ
อาศัย (โครงการที่กาลังการผลิตต่ากว่า 10 กิโลวัตต์) โดยได้รับ FiT ที่ 6.85 บาทต่อ
จาหน่ายไฟฟ้าได้เฉพาะปริมาณส่วนที่เกิน (Surplus) จากการผลิต และใช้ในครัวเรือน
หน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี

ในเดือนมีนาคม 2558 กกพ. ได้ประกาศระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโครงการที่มีขนาดไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ และ ใช้สาหรับ
หน่วยงานราชการหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร ในอัตรา FiT ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็น
ระยะเวลา 25 ปี
นอกเหนือจากการสนับสนุนประเภทที่กล่าวข้างต้น ในปัจจุบันยังไม่มีการพิจารณาคาขอ
ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของSPP และ VSPP จนกว่าจะมีการออกประกาศรับซื้อ
ไฟฟ้าสาหรับโครงการใหม่
2.

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะดาเนินการภายใต้ระบบ FiT นั้น จะต้องได้รับใบอนุญาต โดยทั่วไป ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มี
กับการประกอบ
จาก METI โดยผู้ผลิตฯ จะต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดเพื่อขอ และคงสถานะการเป็นผู้ ดังต่อไปนี้
กิจการไฟฟ้า
ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ตัวอย่างเงื่อนไขที่กาหนดโดย METI ในใบอนุญาต มีดังต่อไปนี้
1. ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
(1) ผู้ผลิตฯ ต้องจัดให้มีระบบการบารุงรักษาโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นตลอดระยะเวลา FiT
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าออกตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าที่มี
(2) การซ่อมแซมใดๆ นั้นต้องทาให้เสร็จ หรือสามารถเริ่มทาการซ่อมแซมได้ภายใน 3
กาลังการผลิตรวมตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปต้องได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
เดือนหลังจากที่มีความจาเป็นต้องทาการซ่อมแซมดังกล่าว
จาก กกพ. โดยใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 25 ปีนับแต่วันทีอ่ อกใบอนุญาต
นอกจากนี้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผู้ผลิตฯ จาต้องขออนุญาตเชือ่ มต่อกับระบบ
สายส่ง และก่อสร้างระบบเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Connection) จากบริษัทรับจัดส่งไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้อง
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โวลต์แอมแปร์ ต้องขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจาก กกพ. (กรณีผลิตไฟฟ้า
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พลังงาน (กรณีผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์แต่ต่ากว่า 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์) โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเป็นการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ลาดับที่ 88
(โรงงานผลิตไฟฟ้า) ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกาลังการผลิตตอดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ไม่ถอื เป็นการประกอบกิจการโรงงาน โดย
ใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้ถึงวันสิ้นปีปฏิทินปีที่ 5 นับแต่ปีที่เริ่มประกอบกิจการ
4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ. 6)
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ใดจะก่อสร้าง
อาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มการก่อสร้าง นอกจากนั้น
เนื่องจากโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นอาคารควบคุมการใช้ ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้ว
เสร็จจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อทาการตรวจสอบการ
ก่อสร้างและออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ. 6) ก่อนการใช้อาคาร

3.

ลักษณะของโครงสร้าง
การลงทุนแบบ จีเคทีเค และประเด็น
สาคัญทางกฎหมายที่
ต้องพิจารณา

ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทของประเทศญี่ปุ่น จีเค หมายถึงนิติบุคคลในรูปแบบ เนื่องจากโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เป็นการจัดโครงสร้างตามสัญญา ซึ่งตาม
ของบริษัทจากัดประเภทหนึ่ง ในขณะที่ ทีเค นั้นหมายถึง รูปแบบของสัญญาประเภทหนึ่งที่ กฎหมายไทยและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (“ป.พ.พ.”) ไม่ได้มีการกาหนดไว้เป็น
เรียกว่า สัญญาการลงทุนทีเค ซึ่งทาขึ้นระหว่าง นักลงทุนทีเคกับ บริษัทจีเค ที่ทาหน้าที่
การเฉพาะ
เป็นผู้บริหารจัดการการลงทุนแบบทีเค เรียกว่า ผู้ดาเนินกิจการ (Operator) ด้วยเหตุนี้
รูปแบบการจัดการการลงทุนภายใต้สัญญาการลงทุนทีเค จึงมักถูกเรียกว่า โครงสร้างการ
ลงทุนแบบ จีเค-ทีเค
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค นักลงทุนทีเคจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (“โครงการฯ”) โดยจะได้รับส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากการลงทุนนั้นเป็นการ
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ตอบแทน แต่หากการบริหารจัดการการลงทุนประสบผลขาดทุน นักลงทุนทีเคก็จาต้องรับ
ผลขาดทุนนั้นไปด้วยเช่นกัน
ในการนี้ บริษัทจีเค จะเป็นผู้บริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯ โดยที่นกั ลงทุนทีเคจะถูก
จากัดบทบาทให้เป็นเพียงผู้ลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Passive Investor)
เท่านั้น
บริษัทจีเค มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของนักลงทุนทีเค ภายใต้สัญญาการลงทุนทีเค และ
บริษัทจีเค จะเป็นผู้รับสิทธิและภาระต่างๆ ภายใต้กฎหมายอันเกี่ยวแก่การบริหารจัดการ
การลงทุนในโครงการฯ หากมีผลกาไรเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการนั้น ส่วนแบ่งกาไรนี้จะ
ถูกจัดสรรให้แก่นักลงทุนทีเค ในกรณีที่เงินที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนทีเคเป็นจานวนที่เกินกว่า
จานวนผลกาไรที่เกิดจากการบริหารจัดการโครงการฯ การจัดสรรเงินส่วนทีเ่ กินนั้นให้ถอื ว่า
เป็นการคืนเงินลงทุนให้แก่นักลงทุนทีเค
ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการลงทุนโดยทั่วไปแบบ จีเค-ทีเค ปรากฏตามแผนภูมิ
โครงสร้างดังแนบท้ายในเอกสารฉบับนี้
3.1

การลงทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุน
แบบ จีเค-ทีเค

เงินลงทุนส่วนใหญ่ในโครงการฯภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค นั้นจะมาจากการ
ลงทุนแบบทีเค เงินลงทุนบางส่วนอันเป็นส่วนน้อยจะมาจากผู้ถือหุ้นใน(Membership
Interest Holders) ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับผู้ถือหุน้ ในบริษัทจากัดทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใน
บริษัทจีเค สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุน้ สามัญ (Normal Membership Interest)
(2) ผูถ้ ือหุน้ ส่วนผู้จัดการซึ่งมีอานาจบริหารจัดการ (Managing Membership Interest)

2

สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป
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ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ออกภายใต้ พ.ร.บ.
การประกอบกิจการพลังงาน (“ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน”)2 ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจากัดเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุน
(contribution) ว่าต้องมาจากแหล่งใด โดยระเบียบดังกล่าวเพียงแต่กาหนดคุณสมบัติของผู้
ที่ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานว่าต้องมีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคที่เพียง
พอที่จะก่อสร้างและดาเนินกิจการพลังงานได้

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

(3) ผู้ถือหุน้ บุริมสิทธิซึ่งไม่มีมีอานาจบริหารจัดการและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถอื หุน้ แต่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกาไรก่อนผู้ถอื หุ้นประเภทอื่น
เนื่องจาก ISH หรือ Ippan Shadan Houjin (ดังจะอธิบายในข้อ 3.2 ด้านล่าง) จะเป็นผู้ถือ
หุ้นประเภทที่ (1) และ/หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น แต่โครงสร้างของ ISH นั้นเป็นองค์กรที่ไม่มี
ผู้ถือหุน้ ISH จึงไม่อาจรับจัดสรรผลกาไรจากการบริหารจัดการโครงการฯได้ หากบริษัทจีเค
จะจัดสรรผลกาไรให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของตน บริษัทจีเค จึงต้องออกหุน้ บุริมสิทธิตามประเภทที่
(3) ทั้งนี้ ทุนที่จะนามาลงหุ้นของผู้ถอื หุ้นประเภทที่ (3) นั้น อาจมีจานวนมากกว่าทุนที่จะ
นามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นประเภทที่ (1) และ (2) ก็ได้
3.2

3

โครงสร้างการถือหุน้
ในบริษัทจีเค

โดยทั่วไปภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค นั้น ISH จะเป็นผู้ถือหุน้ สามัญ และผู้ถือ  ตามกฎหมายไทยและ ป.พ.พ. ไม่มีลักษณะของนิติบุคคลที่เทียบเคียงได้กับ ISH
หุ้นส่วนผู้จัดการในบริษัทจีเค
 ในกรณีทั่วไป ป.พ.พ. ไม่ได้กาหนดเรือ่ งคุณสมบัติหรือสัญชาติของผู้ถอื หุ้น อย่างไรก็
ตาม หากโครงสร้างการถือหุ้นทาให้นติ ิบุคคลดังกล่าวเข้าลักษณะของ “คนต่างด้าว” 3
ISH เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบกิจการ
ตามนิยามของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (รวมทั้งที่
สมาคม และมูลนิธิ เนื่องจาก ISH ไม่มีผู้ถือหุ้น จึงอาจถือได้ว่า ISH เป็นองค์กรที่ไม่มี
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) นิติบุคคลดังกล่าว
เจ้าของ (Orphaned Entity) ซึ่งไม่มีเงินทุน หรือความเกี่ยวของโดยการถือหุ้นกับบุคคลใด
อาจถูกห้ามหรือกาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. การ

คนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หมายถึง
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(2) นิตบิ ุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(3) นิตบิ ุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
(ข) ห้างหุ้นส่วนจากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1)
(4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของทุน
ทั้งหมดในนิติบุคคลนัน้
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ด้วยลักษณะของ ISH ดังกล่าวนี้เอง ISH จึงมีความเหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนแบบ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จีเค-ทีเค ซึ่งกาหนดให้นักลงทุนทีเคต้องเป็นผู้ลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
มิใช่ธุรกิจที่ถูกห้ามหรือกาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจภายใต้พ.ร.บ.
ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นนักลงทุนทีเคหาก ISH เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ และผูถ้ ือหุน้ ส่วนผู้จัดการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังนั้น คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้เลยทันที
ในบริษัทจีเค ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้นักลงทุนทีเคมีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วน
โดยไม่จาเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อน
ร่วมในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
 อย่างไรก็ดี การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจาเป็นต้องใช้ที่ดิน
ดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุที่โครงสร้างของ ISH นั้นไม่มีผู้ถอื หุ้น จึงไม่อาจรับจัดสรรผลกาไร
ทั้งนี้ หากเป็นกรณีการใช้ที่ดินโดยการเข้าถือกรรมสิทธิ์ โดยทั่วไปแล้วประมวล
ที่ได้จากการประกอบกิจการของ บริษัทจีเค ได้ ในกรณีที่ บริษัทจีเค ต้องการจัดสรรผล
กฎหมายที่ดินห้ามคนต่างด้าว4 ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เว้นแต่จะได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัย
กาไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน บริษัทจีเค จึงต้องออกหุ้นบุริมสิทธิเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ประเภท
บทสนธิสัญญาของแต่ละประเทศ ซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ และ
ดังกล่าวเข้ามารับจัดสรรผลกาไรนี้
อยูใ่ นบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย5
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
กาหนดคุณสมบัติ มิได้กาหนดสัญชาติของผู้ประกอบการไว้อย่างไรก็ดีในกรณีที่ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเป็นบุคคลต่างด้าว ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องมีผู้มีอานาจทาการแทน ผู้แทน
นิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย
4
5

นิติบุคคลดังต่อไปนี้ให้มีสิทธิในที่ดินได้เสมือนกับคนต่างด้าว
(1) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่มีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน ถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสีส่ ิบเก้าของทุนจดทะเบียน หรือผูถ้ ื อหุน้ เป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจานวนผู้ถือหุน้ แล้วแต่กรณี.......
จานวนที่ดินที่คนต่างด้าวสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ เป็นดังนี้
(1) ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่
(2) ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน 1 ไร่
(3) ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร่
(4) ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่
คนต่างด้าวผู้ใดต้องการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกว่าที่บัญญัติไว้ต้องขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
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ลาดับ
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หัวข้อ
โครงสร้างของการ
บริหารโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการโครงการฯ บริษทั จีเค อาจพิจารณาเข้าทาสัญญากับคู่สัญญาต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(1) สัญญาบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) ซึ่งมีคู่สัญญาคือ
ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน
(2) สัญญาสาหรับโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (EPC Agreement) ซึ่งมี
คู่สัญญาคือผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ
(3) สัญญาดาเนินการ และบารุงรักษา (O&M Agreement) ซึ่งมีคู่สัญญาคือผู้บริหารจัดการ
โครงการฯ

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายไทยไม่มีข้อกาหนดในเรื่อง Asset Management Company ไว้เป็นการเฉพาะ
โดย Asset Management Company ที่เป็นบริษัทจากัดต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ.
 กฎหมายไทยไม่มีข้อกาหนดในเรื่องของสัญญารับก่อสร้าง (EPC) และสัญญา
บารุงรักษา (O&M) ไว้เป็นการเฉพาะ โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติใน ป.พ.พ.

ทั้งนี้ หากกาหนดไว้ในสัญญาบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้บริหารจัดการทรัพย์สินอาจมีอานาจ
กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ และผู้บริหารจัดการโครงการฯ
3.4

อานาจควบคุม

สัญญาการลงทุนทีเค อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 536 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง  เนื่องจากโครงสร้าง จีเค-ทีเค เป็นการจัดโครงสร้างตามสัญญา ซึ่งตามกฎหมายไทย
และพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้วางหลักไว้ว่านักลงทุนทีเคไม่สามารถมีส่วนในการ
และ ป.พ.พ. ไม่ได้มีการกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงไม่มีลักษณะของนิติบุคคลที่
ดาเนินงาน หรือเป็นตัวแทนของบริษทั จีเค ได้เนื่องจากนักลงทุนทีเคนั้น ถูกจากัดบทบาท
เทียบเคียงได้กับ ISH
ให้เป็นเพียงผู้ลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Passive Investor) เท่านั้น ดังที่ได้  ในส่วนของการบริหารจัดการนัน้ อาจเทียบเคียงได้กับการที่กรรมการบริหารจัดการ
อธิบายในข้อ 3 ข้างต้นของตารางเปรียบเทียบนี้
บริษัท โปรดดูข้อ 3.10 ด้านล่าง เรื่องความรับผิดตามกฎหมาย
ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไป ISH มักจะไม่ดาเนินการบริหารงานเอง บริษัทจีเค จึงว่าจ้าง
ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Manager) ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty
of Care) ภายใต้สัญญาบริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset Management Agreement)

3.5

สิทธิของผู้ถอื หุ้น หรือ ในทางกฎหมาย ผู้ถือหุน้ สามัญ และผูถ้ ือหุ้นส่วนผู้จัดการ มีอานาจตัดสินใจแทน และ
ผู้ลงทุนใน บริษัทจีเค ดาเนินกิจการของ บริษัทจีเค
นักลงทุนทีเคมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกาไรและขาดทุน จากการบริหารจัดการการลงทุนโดย
บริษัทจีเค และมีสิทธิได้รับเงินลงทุนคืนจากการลงทุนแบบทีเค
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นอกจากที่กาหนดไว้ในสัญญาและข้อบังคับของบริษัท สิทธิของผู้ถอื หุ้นเป็นไปตาม ป.พ.พ.
 สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล : สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นต้องพิจารณาตามข้อบังคับของ
บริษัทและชนิดของหุ้น และผู้ถอื หุ้นมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลก็ตอ่ เมื่อบริษทั มีกาไรและ
ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล โดยกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุน้ ได้เป็นครั้งคราวไป การแจกเงินปันผลต้องคิดตามสัดส่วนจานวนซึ่งผู้ถือ

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นักลงทุนทีเคมีสิทธิร้องขอให้ บริษัทจีเค ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตาม
หน้าที่ที่มีต่อนักลงทุนทีเค กล่าวคือ ในกรณีที่ บริษัทจีเค กระทาการอันเป็นการผิดสัญญา
นักลงทุนทีเคมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเพื่อความเสียหายอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญานั้น 
ในการนี้ นักลงทุนทีเคมีสิทธิตรวจสอบการบริหารจัดการการลงทุนของ บริษัทจีเค ยิ่งไป
กว่านั้น นักลงทุนทีเคอาจมีสิทธิอื่นภายใต้สัญญาการลงทุนทีเค เท่าที่สิทธิดังกล่าวนั้นจะไม่
ทาให้การลงทุนแบบทีเค เสียสภาพการเป็นการลงทุนแบบไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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หุ้นได้ส่งเงินแล้วในหุน้ หนึ่งๆ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในเรือ่ งของบุริมสิทธิ
อย่างไรก็ตาม เงินปันผลดังกล่าวหากว่ามีการค้างจ่ายผู้ถือหุ้นก็ไม่สามารถคิดดอกเบี้ย
จากบริษัทได้
สิทธิในการควบคุมการดาเนินงานของบริษัท : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมการ
ดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ สิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่เพื่อ
อนุมัติในเรือ่ งต่างๆ แต่ทั้งนี้การเข้าประชุมและลงคะแนนนัน้ ผู้ถอื หุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่นนั้ ผู้ถอื หุ้นจะมีสิทธิได้ซักถาม
ความคืบหน้าการดาเนินการต่างๆ และผลประกอบของบริษัท นอกจากนี้ผถู้ ือหุ้นมีสิทธิ
ในการเรียกประชุมตามกฎหมาย กล่าวคือผูถ้ ือหุน้ รวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจานวนหุ้นของบริษัท อาจขอให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญได้ ซึ่งกรรมการ
ต้องดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นเรียกร้องภายใน 30 วัน มิฉะนั้น ผู้ถอื หุ้นจานวนดังกล่าว
อาจเรียกประชุมเองได้
สิทธิที่จะตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถอื หุน้ : โดย
กรรมการนั้นมีหน้าที่จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และข้อมติทงั้ หมดของที่
ประชุมผู้ถอื หุน้ และของที่ประชุมกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเรียกดูในเวลาทาการ
ได้
สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือกฎหมาย :
ผู้ถือหุน้ มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้นดั เรียกหรือได้
ประชุมกันหรือลงมติเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือกฎหมาย แต่ทั้งนี้ต้องกระทาภายใน
กาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันลงมตินั้น ๆ
สิทธิฟ้องกรรมการผู้ที่ทาให้เสียหายต่อบริษัท เมื่อบริษัทไม่ยอมฟ้อง และถ้าหาก
กรรมการท่านนั้นทาให้เสียหายเป็นการส่วนตัวผูถ้ ือหุน้ อาจฟ้องในนามตนเองได้ด้วย :
หากเกิดกรณีที่กรรมการทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทนัน้ บริษัทจะฟ้องร้องเรียก
เอาสินไหมทดแทนจากกรรมการนัน้ ๆ ได้ โดยทั้งนี้หากบริษัทไม่ดาเนินการฟ้องร้องผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดมีสิทธิที่จะดาเนินการฟ้องร้องกรรมการนั้น ๆ เอง ทั้งนี้หาก
กรรมการท่านนั้นทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุน้ เป็นการส่วนตัวด้วย ผูถ้ ือหุ้นราย

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
นั้นก็สามารถฟ้องร้องในนามของตนเองได้เช่นกัน
 สิทธิในทางทรัพย์สินเกี่ยวกับตัวหุน้ : ผู้ถือหุน้ เป็นผู้มีส่วนหรือหุ้นในทรัพย์สนิ และ
กิจการงานของบริษัท ดังนั้น นอกจากสิทธิในเงินปันผลแล้วผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในทาง
ทรัพย์สนิ เกี่ยวกับตัวหุ้นได้แก่ (1) สิทธิที่จะจาหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือใช้เป็นหลักประกัน
ในหนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และหุน้ ย่อมโอนแก่กันได้โดยไม่จาต้อง
ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่จะเป็นหุ้นระบุชื่อที่มีขอ้ บังคับกาหนดเป็นอื่น (2)
สิทธิที่จะได้ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม โดยคาเสนอนั้น ๆ
ต้องทาเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถอื หุ้นทุกรายโดยระบุจานวนหุ้นให้ทราบว่าผู้ถือ
หุ้นรายนั้นชอบที่จะซื้อหุ้นได้กี่หนุ้ และกาหนดวันว่าหากเลยวันที่กาหนดดังกล่าวให้ถือ
ว่าไม่ประสงค์จะซือ้ หุ้นทีอ่ อกใหม่ดังกล่าว และ (3) สิทธิที่จะได้เงินค่าหุ้นและส่วนแบ่ง
ในทรัพย์สินของบริษัทหากว่ามีการเลิกกิจการ และชาระบัญชีแล้ว
 สิทธิเกี่ยวกับหุ้น : ในส่วนของสิทธิเกี่ยวกับตัวหุ้นเองนั้น ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ ได้แก่ (1)
สิทธิที่จะได้รับใบหุ้น (2) สิทธิที่จะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นจากชนิดออกให้แก่ผู้
ถือเป็นชนิดระบุชอื่ เป็นต้น

3.6

สัญญาที่เกี่ยวข้องใน
โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ประกอบด้วย
- สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)
- สัญญาสาหรับโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (EPC Agreement)
- สัญญาดาเนินการ และบารุงรักษา (O&M Agreement)
- กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policies)
- สัญญาบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Agreement)
- สัญญาบริการการบริหารจัดการ (Administration Services Agreement)
- สัญญาการลงทุนทีเค
- สัญญากู้
- สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Agreement)
- สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน
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โดยทั่วไป สัญญาที่สาคัญสาหรับการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีดังนี้
- สัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่าที่ดินสาหรับประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)
- สัญญาสาหรับโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง(EPC Agreement)
- สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ (Supply Agreement)
- สัญญาดาเนินการ และบารุงรักษา (O&M Agreement)
- กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policies)
- สัญญาบริหารโครงการ
- สัญญาบริหารจัดการทั่วไป
- สัญญาทางการเงิน เช่น
- สัญญากู้
- สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Agreement)

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

- สัญญาหลักประกันอันมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อหลักประกันสาหรับสัญญากู้ที่เกี่ยวกับ
- สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support)
กรรมสิทธิในที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน หรือสิทธิเหนือพืน้ ดิน หรือสาหรับสัญญาอื่นๆ ที่ - สัญญาหลักประกัน
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ อาทิ สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า บัญชีเงินฝาก หรือ
เพื่อก่อหลักประกันสาหรับหุ้นใน บริษทั จีเค เป็นต้น
3.7

เงินปันผล และส่วน
แบ่งกาไร

การจ่ายเงินปันผลจากการบริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯโดย บริษัทจีเค นั้นขึ้นอยู่กับ  การจ่ายเงินปันผล
ข้อกาหนดในสัญญาการลงทุนทีเค ซึง่ โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจีเค อาจจะได้รบั จัดสรรผลกาไร
การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทและชนิดของหุ้น และผู้ถอื
เพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น บริษัทจีเค อาจนาผลกาไรส่วนนี้ไปจัดสรรให้กับผูถ้ ือหุ้นของตน
หุ้นมีสทิ ธิที่จะได้รับเงินปันผลประจาปีก็ต่อเมื่อบริษัทมีกาไรและที่ประชุมใหญ่มีมติ
ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไป ISH มีสภาพเป็นองค์กรที่ไม่มีเจ้าของ (Orphaned Entity) จึงไม่
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล โดยกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
สามารถรับการจัดสรรผลกาไรดังกล่าวได้ บริษัทจีเค จึงต้องออกหุ้นบุริมสิทธิประเภทที่ผู้ถือ
เป็นครั้งคราวไป การแจกเงินปันผลต้องคิดตามสัดส่วนจานวนซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ส่งเงินแล้ว
ไม่มีอานาจบริหาร แต่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกาไรก่อนผูถ้ ือหุน้ ประเภทอืน่ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
ในหุ้นหนึง่ ๆ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในเรื่องของบุริมสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมี
ประเภทดังกล่าวได้รับจัดสรรผลกาไรอันเกิดจากการบริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯ
การค้างจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุน้ ไม่สามารถคิดดอกเบี้ยจากบริษัทได้
ภายใต้สัญญาการลงทุนทีเค
 การจัดสรรทุนสารอง
ตาม ป.พ.พ. ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทจากัดต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสารอง
ทั้งนี้ ผลกาไรส่วนใหญ่อันเกิดจากการบริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯ จะถูกจัดสรร
อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจานวนผลกาไรซึ่งบริษัททามาหาได้จากกิจการของ
ให้แก่นักลงทุนทีเคในรูปแบบส่วนแบ่งกาไร ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนทีเค
บริษัท จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนถึงหนึ่งในสิบของจานวนทุนของบริษัทหรือ
เป็นจานวนที่เกินกว่าจานวนผลกาไรที่เกิดจากการบริหารจัดการโครงการฯ การจัดสรรเงิน
มากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ส่วนที่เกินนัน้ ให้ถอื ว่าเป็นการคืนเงินลงทุนให้แก่นักลงทุนทีเค

3.8

การเลิกกิจการ

บริษัทจีเค ย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ถ้าในข้อบังคับของ บริษัทจีเค มีข้อกาหนดถึงเหตุแห่งการเลิกบริษัท และมีเหตุการณ์
เช่นนั้นเกิดขึ้น
(2) ถ้า บริษัทจีเค ได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกาหนดเวลาใด เมื่อสิ้นกาหนดเวลานั้น
(3) เมื่อผู้ถือหุน้ ทุกคนยินยอมให้เลิก บริษัทจีเค
(4) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
(5) เมื่อเกิดการควบรวมกิจการ
(6) เมื่อมีการเริ่มกระบวนการล้มละลายต่อ บริษัทจีเค
(7) เมื่อมีคาสั่งศาลให้เลิก บริษัทจีเค
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 เหตุแห่งการเลิกบริษัทจากัดตาม ป.พ.พ.
1. ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีกาหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน และเมื่อมีกรณีนั้น
เกิดขึ้น
2. ถ้าบริษัทได้ตั้งขึน้ ไว้เฉพาะกาหนดกาลใด เมื่อสิ้นกาหนดกาลนั้น
3. ถ้าบริษัทได้ตั้งขึน้ เฉพาะเพื่อทากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จ
การนั้น
4. เมื่อมีที่ประชุมผู้ถอื หุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทเมื่อบริษัทล้มละลาย
5. เลิกเมื่อศาลมีคาสั่ง
6. เลิกเมื่อนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

 ผลของการเลิกบริษัทจากัด
เมื่อ บริษัทจีเค เลิกกิจการ ISH จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ชาระบัญชีและดาเนินการชาระบัญชี
ตามเหตุที่อาจจะเลิกบริษัทที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผลของการเลิกบริษัทคือต้องมีการชาระ
บริษัทจีเค เว้นแต่ขอ้ บังคับของ บริษทั จีเค จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
บัญชี แต่ถ้าเป็นการเลิกเพราะล้มละลายก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลาย ทั้งนี้ การ
เลิกบริษัทไม่ได้ทาให้บริษัทสิน้ สภาพนิติบุคคลในทันทีแต่มีผลแต่เพียงให้บริษัทหยุด
ประกอบกิจการตามปกติ เพื่อให้ผชู้ าระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีที่
บริษัทล้มละลายเข้ามาจัดการงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมทรัพย์สนิ
ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท โดยบริษัทจะยังคงตั้งอยู่ในเวลาตราบเท่าที่จาเป็นสาหรับการ
ชาระบัญชี
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ผลทางภาษี

ส่วนแบ่งกาไรที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนทีเคนั้น ถือเป็นรายจ่ายที่สามารถนามาหักออกจาก  บริษัทต้องเสียภาษีโดยคานวณจากกาไรสุทธิของบริษัท ในอัตราร้อยละ 20 ของกาไร
รายได้เพื่อคานวณกาไรขาดทุนสุทธิสาหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจีเค ได้
สุทธิของบริษัท6
ดังนั้น ส่วนแบ่งกาไรที่จัดสรรโดยบริษัทจีเค ไปยังนักลงทุนทีเค จึงไม่ต้องนามาคานวณ  ผูถ้ ือหุน้ ต้องเสียภาษีสาหรับเงินปันผล ดังนี้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจีเค อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกาไรที่บริษัทจีเค ได้จัดสรรไป
- ผู้ถือหุน้ ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 107
นั้นอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ 20.42 ซึ่งในกรณีที่นัก
- ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ ให้นาเงินปันผลมารวมคานวณเป็นรายได้ เว้น
ลงทุนทีเคเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ทางด้านภาษีในประเทศญี่ปุ่น และไม่มีหน้าทีต่ ้องยื่นแบบ
แต่ นิติบุคคล ผูร้ ับเงินปันผลนั้นถือหุน้ ในบริษัทจากัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่า
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีในประเทศญี่ปุ่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นดังกล่าวก็
ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจากัด เป็นระยะเวลาตัง้ แต่ 3
จะถือเป็นภาษีที่สุดท้ายที่ตอ้ งชาระ (final tax) ในประเทศญี่ปุ่น
เดือนก่อนและหลังจากวันที่ได้รับเงินปันผล8
- นิติบุคคลต่างประเทศจะเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตาม
ประมวลรัษฎากร9 ทั้งนี้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อนุสัญญาภาษีซ้อนต่างๆ

บัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยมีสิทธิได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร เช่น การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและเงินปันผล การยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร การอนุญาตให้นา
ช่างฝีมือและผูช้ านาญการเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน การอนุญาต
ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการอนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

3.10

ความรับผิดตาม
กฎหมาย

ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 3 ข้างต้น สิทธิและภาระต่างๆภายใต้กฎหมายอันเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯ นั้นจะตกอยู่กับผู้ดาเนินกิจการ (Operator)
ดังนั้น ความรับผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่มีบริษัทจีเค เป็นคู่สัญญา หรือที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของ บริษัทจีเค ในฐานะผู้ดาเนินกิจการ (Operator) ให้ตกอยู่แก่ บริษัทจีเค

ความรับผิดตามกฎหมาย
ตาม ป.พ.พ. ความเกี่ยวพันกันระหว่างกรรมการ บริษัทและบุคคลภายนอกเป็นไป
ตามหลักกฎหมายเรื่องตัวการตัวแทน ดังนั้นบริษัทจึงต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หากกรรมการทาไปในนามของบริษัทและอยู่ภายใต้กรอบอานาจของกรรมการ
อย่างไรก็ตาม ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนัน้ กรรมการต้องใช้ความเอื้อเฟื้อ
สอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง นอกจากนั้น กรรมการถูก
ห้ามมิให้ประกอบการค้าขายใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับการค้าขายของบริษัทได้ ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ของกรรมการเองหรือเพือ่ ประโยชน์
ผู้อื่น เว้นแต่จะความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่กรรมการทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถฟ้องร้องเรียกเอา
สินไหมทดแทนจากกรรมการได้ โดยทั้งนี้หากบริษัทไม่ดาเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุน้ คน
หนึ่งคนใดมีสิทธิที่จะดาเนินการฟ้องร้องกรรมการได้เอง
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ความรับผิดตามสัญญา
ความรับผิดของบริษัทภายใต้สัญญาต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปตามสัญญาที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยทั่วไปไปหากบริษัทผิดสัญญา คู่สัญญาสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ได้ โดยเป็นความรับผิดทางแพ่ง

