เอกสารแนบ 6
ข้อเปรียบเที ยบทางกฎหมายระหว่างประเทศญี่ปนุ่ และประเทศไทย

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างประเทศญี่ปนุ่ และประเทศไทย
ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยนี้ รวบรวมจากข้อมูลสาธารณะโดย Nishimura & Asahi (Thailand) Co., Ltd. และบริษทั วีระวงค์,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ตามลาดับ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของนักลงทุนซึง่ ไม่คนุ้ เคยกับข้อกฎหมายของต่างประเทศ โดยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการทาความ
เข้าใจถึงหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนพยายามอย่างเต็มทีท่ จ่ี ะสือ่ ความหมายทีถ่ ูกต้ องของข้อมูล
ลาดับ
1.

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของ
กฎเกณฑ์อนั เกีย่ วกับ
การประกอบกิจการ
ไฟฟ้า

พระราชบัญญัติการประกอบกิ จการไฟฟ้ า
(“พ.ร.บ. การประกอบกิ จการไฟฟ้ า”)
พ.ร.บ. การประกอบกิจการไฟฟ้ากาหนดหลักเกณฑ์อนั เกีย่ วกับการประกอบกิจการไฟฟ้า
ในประเทศญีป่ นุ่ ในเรือ่ งดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติการประกอบกิ จการพลังงาน พ.ศ. 2550
(“พ.ร.บ. การประกอบกิ จการพลังงาน”)
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักทีค่ วบคุมในเรือ่ ง
การกิจการพลังงาน1 โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามกฎหมายดังกล่าว
พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน กาหนดให้มคี ณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(“กกพ.”) เป็นผูก้ ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน โดยการประกอบกิจการพลังงานต้อง
ได้รบั อนุญาตจาก กกพ.

1. การผลิตไฟฟ้า (Power Generation)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป ผูผ้ ลิตไฟฟ้าทุกรายจะต้องยืน่ เอกสาร
ตามทีก่ าหนด (filing) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
(“METI”) ก่อนเริม่ ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เว้นแต่ในกรณีทก่ี ารประกอบกิจการไฟฟ้า ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานออก เป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ ใบอนุญาตการ
ดังกล่าวมีลกั ษณะตามที่ METI กาหนด เช่น กาลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของโรงไฟฟ้า ประกอบกิจการไฟฟ้า และ ใบอนุ ญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยใบอนุ ญาตการ
ต่ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
ประกอบกิจการไฟฟ้า มี 5 ประเภท คือ
2. การจัดส่งไฟฟ้า (Transmission)
ตัง้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เป็ นต้นไป บริษทั รับจัดส่งไฟฟ้าทัวไป
่ 10 แห่ง
(General Transmission Utilities Company) ซึง่ เดิมคือแผนกจัดส่งไฟฟ้าในบริษทั รับ
ซื้อและจัดจาหน่ ายไฟฟ้า และบริษทั รับจัดส่งไฟฟ้าทีท่ าหน้าทีใ่ ห้บริการจ่ายไฟฟ้า
1

1.
2.
3.
4.

ใบอนุ ญาตผลิตไฟฟ้า ออกให้แก่ผผู้ ลิตไฟฟ้า
ใบอนุ ญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
ใบอนุ ญาตระบบจาหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการระบบจาหน่ ายไฟฟ้า
ใบอนุ ญาตจาหน่ ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการจาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าซึง่

“การกิจการพลังงาน” หมายถึง กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือ กิจการโครงข่ายพลังงาน และ “กิจการไฟฟ้า” หมายถึง ผลิต การจัดให้ได้มา การจัดส่ง การจาหน่ ายไฟฟ้าหรือการควบคุมระบบไฟฟ้า

เอกสารแนบ 6 หน้า 1
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ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง
กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
(Wheeling Services) แก่บริษทั รับจัดส่งไฟฟ้าทัวไป
่ ซึง่ เดิมคือ บริษทั ค้าส่งไฟฟ้า
มิใช่ผรู้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
(Wholesale Electricity Utilities Company) ต้องได้รบั ใบอนุญาตจาก METI
5. ใบอนุ ญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ออกให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
บริษทั อื่นๆ ทีจ่ ะให้บริการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าของตนเองในบางพืน้ ทีจ่ ะต้องยืน่
เอกสารตามทีก่ าหนด (filing) ต่อ METI
โดยใบอนุ ญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าทุกประเภทดังกล่าวข้างต้นมีอายุไม่เกิน 25 ปีนบั
แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต
3. การจัดจาหน่ายไฟฟ้า (Distribution)
มาตรการส่งเสริ มการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์
ตัง้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป ผูท้ จ่ี ดั จาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ลกู ค้าผ่านสายส่ง เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในเดือนกันยายน 2549
ไฟฟ้าของตนเองจะต้องยืน่ เอกสารตามทีก่ าหนด (filing) ต่อ METI เว้นแต่กรณีเป็น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”) ได้มมี ติเห็นชอบให้มกี ารส่งเสริมการผลิต
้
้
บริษทั รับจัดส่งไฟฟาทัวไป
่ หรือบริษทั รับจัดส่งไฟฟาทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตจาก METI
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยใช้มาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
บริษทั รับจัดส่งไฟฟ้าทัวไปต้
่ องกาหนดอัตราค่าบริการจ่ายไฟฟ้า (Wheeling Service จากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (“SPP”) และผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (“VSPP”) โดยกาหนด
Tariff) และเงือ่ นไขต่างๆ เกีย่ วกับการบริการดังกล่าว และจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ ส่วนเพิม่ อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าหรือ adder (“ส่วนเพิม่ ฯ”) จากราคารับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ
จาก METI ในอัตราค่าบริการนัน้
SPP หรือ VSPP ตามประเภทเชือ้ เพลิงและเทคโนโลยี
4. การจาหน่ ายไฟฟ้า
ตัง้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป จะมีการเปิดเสรีการประกอบกิจการไฟฟ้า
แบบค้าปลีก บุคคลทุกคนสามารถประกอบกิจการค้าปลีกไฟฟ้า อันรวมถึงการจาหน่ าย
ไฟฟ้าให้แก่ผบู้ ริโภคทีใ่ ช้ไฟฟ้าแรงดันต่า (Low Voltage) ได้ หากได้ลงทะเบียนเป็น
ผูค้ า้ ปลีกไฟฟ้าแล้ว
บุคคลใดทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนเป็นผูค้ า้ ปลีกไฟฟ้าสามารถจาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ผทู้ ต่ี นมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ (เช่น บริษทั ย่อย) ได้ หากได้รบั อนุญาตจาก METI ให้จาหน่าย
ไฟฟ้าในกรณีดงั กล่าว
พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตราการพิ เศษเกี่ยวกับการจัดซื้อพลังงานทดแทนจาก
ผูป้ ระกอบการรับซื้อและจัดจาหน่ ายไฟฟ้ า (“พ.ร.บ. พลังงานทดแทน”)
ทีม่ า : ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สภาไดเอทของประเทศญีป่ นุ่ (เทียบเคียงได้กบั
รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย) ได้ตรา พ.ร.บ. พลังงานทดแทน ส่งผลให้ระบบ Feed-inเอกสารแนบ 6 หน้า 2

ในเดือนธันวาคม 2549 กพช. ได้มมี ติเห็นชอบการกาหนดอัตราส่วนเพิม่ ฯ สาหรับผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าทีม่ ปี ริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึง่ ขายไฟฟ้าเข้าระบบตาม
ระเบียบ VSPP โดยกาหนดระยะเวลาสนับสนุน 7 ปี นับจากวันเริม่ ต้นซือ้ ขายไฟฟ้าตาม
สัญญา และกาหนดส่วนเพิม่ ฯ แยกตามประเภทเชือ้ เพลิง โดยพลังงานแสงอาทิตย์ กาหนด
ที่ 8 บาทต่อหน่วย
ในเดือนเมษายน 2550 กพช. ได้มมี ติเห็นชอบการกาหนดส่วนเพิม่ ฯ สาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าที่
มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ซึง่ ขายไฟฟ้าเข้าระบบตามระเบียบ
SPP โดยกาหนดส่วนเพิม่ ฯ ในอัตราคงทีส่ าหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ 8 บาทต่อหน่วย
เป็นระยะเวลา 7 ปี และกาหนดปริมาณพลังไฟฟ้าที่ 15 เมกะวัตต์
ภายหลังการออกมาตรการให้สว่ นเพิม่ ฯ สาหรับโครงการ SPP และ VSPP ปรากฏว่ายังไม่
มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใดเสนอขายไฟฟ้า เนื่องจากการส่งเสริมสาหรับพลังงาน

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
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หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง
Tariff (“FiT”) มีผลบังคับใช้ในประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
ทัง้ นี้ ระบบ FiT ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปกป้อง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดสาหรับ
ไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน (“ไฟฟ้าพลังงานทดแทน”) ซึง่ รวมถึงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานความร้อนใต้พภิ พ พลังงานชีวภาพ และ
พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ และยังมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ การลงทุนใหม่ๆ อันจะ
ส่งผลให้มกี ารผลิตและใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศญีป่ นุ่ เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย
ภายใต้ระบบ FiT นัน้ เมือ่ ผูผ้ ลิตพลังงานทดแทนได้รบั ใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจาก METI
หากผูผ้ ลิตดังกล่าวร้องขอให้บริษทั รับซื้อและจัดจาหน่ ายไฟฟ้า เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าใน
อัตราราคาและระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั รับซื้อและจัดจาหน่ ายไฟฟ้ามีหน้าทีจ่ าต้องตอบ
รับคาร้องขอดังกล่าว

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
แสงอาทิตย์ยงั ไม่คมุ้ ค่าการลงทุน ดังนัน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 กพช. จึงมีมติเห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาการสนับสนุ นสาหรับโครงการไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์จาก 7 ปี เป็น 10
ปี นับจากวันเริม่ ต้นจาหน่ ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ในเดือนมกราคม 2552 กพช. ได้มมี ติเห็นชอบกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
(พ.ศ. 2551 - 2565) โดยมีการกาหนดเป้าหมายของแต่ละเชือ้ เพลิงในแต่ละช่วงปี และใน
เดือน มีนาคม 2553 กพช. ได้มมี ติเห็นควรให้สานักงาน นโยบายและแผนพลังงานศึกษา
ทบทวนส่วนเพิม่ ฯ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้

ในเดือนมิถุนายน 2553 กพช. มีมติให้การไฟฟ้าหยุดการรับคาร้องขอขายไฟฟ้าจาก
ในแต่ละปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (“รัฐมนตรีฯ”) จะ
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วหรือได้รบั การตอบ
กาหนดราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึง่ เรียกว่า “ราคา FiT” โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ รับซื้อไฟฟ้าแล้ว ให้มสี ่วนเพิม่ ฯ 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี เช่นเดิม ส่วน
คณะกรรมการอันประกอบด้วยบุคคลภายนอกทีเ่ ป็นกลาง ทัง้ นี้ การกาหนดราคา FiT นัน้ จะ ผูป้ ระกอบการทีย่ น่ื คาร้องขายไฟฟ้าและยังอยูร่ ะหว่างรอการพิจารณาอนุมตั ิ ให้เปลีย่ นส่วน
พิจารณาจากต้นทุนตามปกติทใ่ี ช้ในการผลิตไฟฟ้า และอัตรากาไรทีเ่ ป็ นธรรมซึง่ ผูผ้ ลิต
เพิม่ ฯ เป็น 6.50 บาทต่อหน่วยแทน โดยมีระยะเวลาสนับสนุนเช่นเดิมที่ 10 ปี และได้
พลังงานทดแทน (“ผูผ้ ลิตฯ”) ควรจะได้รบั โดยราคา FiT นัน้ อาจมีความแตกต่างกันตาม
เห็นชอบให้ปรับเปลีย่ นมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากระบบ
ประเภทของพลังงานทดแทน รูปแบบการติดตัง้ อุปกรณ์ และขนาดของโรงผลิตไฟฟ้า
Adder เป็นระบบ Feed-in Tariff (“FiT”) โดยให้ทบทวนรูปแบบและอัตราการส่งเสริมฯ ทุก
พลังงานทดแทน
ปี และประกาศรับซื้อเป็นรอบๆ
นอกจากนี้ ในแต่ละปี รัฐมนตรีฯ จะกาหนดระยะเวลาของการรับซือ้ ไฟฟ้าภายใต้ระบบ FiT
(“ระยะเวลา FiT”) อันมีวธิ กี ารในการกาหนด และเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับกรณี
ของราคา FiT ข้างต้น และมีขอ้ ทีต่ อ้ งพิจารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งของระยะเวลาตามมาตรฐาน
นับแต่วนั ทีโ่ รงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเริม่ ทาการจนถึงวันทีโ่ รงผลิตไฟฟ้านัน้ ต้องเปลีย่ น
เครือ่ งจักร หรือได้รบั การซ่อมแซม

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 กพช. เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT ประกอบด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน แบบติดตัง้ บนหลังคาบ้าน และแบบติดตัง้ บนพื้นดินสาหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร โดย กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับซื้อ
ไฟฟ้าสาหรับกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ ดังต่อไปนี้

โดยปกติแล้ว ระบบ FiT จะกาหนดให้บริษทั รับซือ้ และจัดจาหน่ ายไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้าทีผ่ ลิต 1. โครงการของ SPP และ VSPP ทีย่ น่ื ขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิม่ ฯ เดิมแต่ยงั ได้รบั
เอกสารแนบ 6 หน้า 3
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จากพลังงานทดแทนโดยผูผ้ ลิตฯ ทัง้ หมด หรือแต่บางส่วนตามทีผ่ ผู้ ลิตฯ เลือก ภายใน
การตอบรับซือ้ ไฟฟ้า โดยได้รบั FiT ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี
ระยะเวลา FiT และในราคา FiT ทีก่ าหนดไว้ หรือสูงกว่านัน้ เว้นแต่ในกรณีของผูผ้ ลิตไฟฟ้า 2. โครงการของผูผ้ ลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา ประเภทบ้านอยู่
พลังแสงอาทิตย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัย (Residential Solar Power Producers) ซึง่ สามารถ
อาศัย (โครงการทีก่ าลังการผลิตต่ากว่า 10 กิโลวัตต์) โดยได้รบั FiT ที่ 6.85 บาทต่อ
้
จาหน่ายไฟฟาได้เฉพาะปริมาณส่วนทีเ่ กิน (Surplus) จากการผลิต และใช้ในครัวเรือน
หน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี
ในเดือนมีนาคม 2558 กกพ. ได้ประกาศระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโครงการทีม่ ขี นาดไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ และ ใช้สาหรับ
หน่วยงานราชการหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร ในอัตรา FiT ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็น
ระยะเวลา 25 ปี

2.

ั บนั ยังไม่มกี ารพิจารณาคาขอ
นอกเหนือจากการสนับสนุนประเภททีก่ ล่าวข้างต้น ในปจจุ
ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของSPP และ VSPP จนกว่าจะมีการออกประกาศรับซื้อ
ไฟฟ้าสาหรับโครงการใหม่
ใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทจ่ี ะดาเนินการภายใต้ระบบ FiT นัน้ จะต้องได้รบั ใบอนุญาต โดยทัวไป
่ ใบอนุ ญาตทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มี
กับการประกอบ
จาก METI โดยผูผ้ ลิตฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ าหนดเพือ่ ขอ และคงสถานะการเป็นผู้ ดังต่อไปนี้
กิจการไฟฟ้า
ได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าว ตัวอย่างเงือ่ นไขทีก่ าหนดโดย METI ในใบอนุญาต มีดงั ต่อไปนี้
1. ใบอนุ ญาตผลิตไฟฟ้า
้
่
(1) ผูผ้ ลิตฯ ต้องจัดให้มรี ะบบการบารุงรักษาโรงไฟฟาในประเทศญีป่ นุ ตลอดระยะเวลา FiT
ใบอนุ ญาตผลิตไฟฟ้าออกตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน ซึง่ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าทีม่ ี
(2) การซ่อมแซมใดๆ นัน้ ต้องทาให้เสร็จ หรือสามารถเริม่ ทาการซ่อมแซมได้ภายใน 3
กาลังการผลิตรวมตัง้ แต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขน้ึ ไปต้องได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าว
เดือนหลังจากทีม่ คี วามจาเป็นต้องทาการซ่อมแซมดังกล่าว
จาก กกพ. โดยใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 25 ปีนบั แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต
นอกจากนี้ ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผูผ้ ลิตฯ จาต้องขออนุญาตเชือ่ มต่อกับระบบ
สายส่ง และก่อสร้างระบบเชือ่ มต่อสายส่ง (Grid Connection) จากบริษทั รับจัดส่งไฟฟ้าที่
เกีย่ วข้อง

เอกสารแนบ 6 หน้า 4

2. ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมออกภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน พ.ศ. 2535 (รวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) โดยผลิตไฟฟ้าทีม่ ขี นาดตัง้ แต่ 200 กิโล
โวลต์แอมแปร์ ต้องขอรับใบอนุ ญาตผลิตพลังงานควบคุมจาก กกพ. (กรณีผลิตไฟฟ้า
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ตัง้ แต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขน้ึ ไป) หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน (กรณีผลิตไฟฟ้าตัง้ แต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์แต่ต่ากว่า 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์) โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 4 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเป็ นการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ลาดับที่ 88
(โรงงานผลิตไฟฟ้า) ภายใต้พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา ดาดฟ้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึง่
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกาลังการผลิตตอดตัง้ สูงสุดรวมกันของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ไม่ถอื เป็นการประกอบกิจการโรงงาน โดย
ใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้ถงึ วันสิน้ ปีปฏิทนิ ปีท่ี 5 นับแต่ปีทเ่ี ริม่ ประกอบกิจการ
4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ. 6)
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) ผูใ้ ดจะก่อสร้าง
อาคารต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนเริม่ การก่อสร้าง นอกจากนัน้
เนื่องจากโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็ นอาคารควบคุมการใช้ ดังนัน้ เมือ่ การก่อสร้างอาคารแล้ว
เสร็จจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบเพือ่ ทาการตรวจสอบการ
ก่อสร้างและออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ. 6) ก่อนการใช้อาคาร

3.

ลักษณะของโครงสร้าง
การลงทุนแบบ จีเคทีเค และประเด็น
สาคัญทางกฎหมายที่
ต้องพิจารณา

ภายใต้พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยบริษทั ของประเทศญีป่ นุ่ จีเค หมายถึงนิตบิ ุคคลในรูปแบบ เนื่องจากโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค เป็นการจัดโครงสร้างตามสัญญา ซึง่ ตาม
ของบริษทั จากัดประเภทหนึ่ง ในขณะที่ ทีเค นัน้ หมายถึง รูปแบบของสัญญาประเภทหนึ่งที่ กฎหมายไทยและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (“ป.พ.พ.”) ไม่ได้มกี ารกาหนดไว้เป็น
เรียกว่า สัญญาการลงทุนทีเค ซึง่ ทาขึน้ ระหว่าง นักลงทุนทีเคกับ บริษทั จีเค ทีท่ าหน้าที่
การเฉพาะ
เป็นผูบ้ ริหารจัดการการลงทุนแบบทีเค เรียกว่า ผูด้ าเนินกิจการ (Operator) ด้วยเหตุน้ี
รูปแบบการจัดการการลงทุนภายใต้สญ
ั ญาการลงทุนทีเค จึงมักถูกเรียกว่า โครงสร้างการ
ลงทุนแบบ จีเค-ทีเค
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค นักลงทุนทีเคจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
เอกสารแนบ 6 หน้า 5
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พลังงานแสงอาทิตย์ (“โครงการฯ”) โดยจะได้รบั ส่วนแบ่งกาไรทีไ่ ด้จากการลงทุนนัน้ เป็นการ
ตอบแทน แต่หากการบริหารจัดการการลงทุนประสบผลขาดทุน นักลงทุนทีเคก็จาต้องรับ
ผลขาดทุนนัน้ ไปด้วยเช่นกัน
ในการนี้ บริษทั จีเค จะเป็นผูบ้ ริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯ โดยทีน่ กั ลงทุนทีเคจะถูก
จากัดบทบาทให้เป็นเพียงผูล้ งทุนทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Passive Investor)
เท่านัน้
บริษทั จีเค มีหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ของนักลงทุนทีเค ภายใต้สญ
ั ญาการลงทุนทีเค และ
บริษทั จีเค จะเป็นผูร้ บั สิทธิและภาระต่างๆ ภายใต้กฎหมายอันเกีย่ วแก่การบริหารจัดการ
การลงทุนในโครงการฯ หากมีผลกาไรเกิดขึน้ จากการบริหารจัดการนัน้ ส่วนแบ่งกาไรนี้จะ
ถูกจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนทีเค ในกรณีทเ่ี งินทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนทีเคเป็นจานวนทีเ่ กินกว่า
จานวนผลกาไรทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการโครงการฯ การจัดสรรเงินส่วนทีเ่ กินนัน้ ให้ถอื ว่า
เป็นการคืนเงินลงทุนให้แก่นกั ลงทุนทีเค
ทัง้ นี้ รายละเอียดโครงสร้างการลงทุนโดยทัวไปแบบ
่
จีเค-ทีเค ปรากฏตามแผนภูม ิ
โครงสร้างดังแนบท้ายในเอกสารฉบับนี้
3.1

การลงทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุน
แบบ จีเค-ทีเค

เงินลงทุนส่วนใหญ่ในโครงการฯภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค นัน้ จะมาจากการ
ลงทุนแบบทีเค เงินลงทุนบางส่วนอันเป็นส่วนน้อยจะมาจากผูถ้ อื หุน้ ใน(Membership
Interest Holders) ซึง่ สามารถเทียบเคียงได้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จากัดทัวไป
่ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ใน
บริษทั จีเค สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ สามัญ (Normal Membership Interest)

2

สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำตังแต่
้ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ ้นไป
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ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ออกภายใต้ พ.ร.บ.
การประกอบกิจการพลังงาน (“ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน”)2 ไม่มขี อ้ ห้ามหรือข้อจากัดเรือ่ งแหล่งทีม่ าของเงินทุน
(contribution) ว่าต้องมาจากแหล่งใด โดยระเบียบดังกล่าวเพียงแต่กาหนดคุณสมบัตขิ องผู้
ทีป่ ระสงค์จะประกอบกิจการพลังงานว่าต้องมีศกั ยภาพทางการเงินและทางเทคนิคทีเ่ พียง

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง
(2) ผูถ้ อื หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การซึง่ มีอานาจบริหารจัดการ (Managing Membership Interest)
(3) ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิซง่ึ ไม่มมี อี านาจบริหารจัดการและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่มสี ทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งกาไรก่อนผูถ้ อื หุน้ ประเภทอื่น

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
พอทีจ่ ะก่อสร้างและดาเนินกิจการพลังงานได้

เนื่องจาก ISH หรือ Ippan Shadan Houjin (ดังจะอธิบายในข้อ 3.2 ด้านล่าง) จะเป็นผูถ้ อื
หุน้ ประเภทที่ (1) และ/หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น แต่โครงสร้างของ ISH นัน้ เป็นองค์กรทีไ่ ม่ม ี
ผูถ้ อื หุน้ ISH จึงไม่อาจรับจัดสรรผลกาไรจากการบริหารจัดการโครงการฯได้ หากบริษทั จีเค
จะจัดสรรผลกาไรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของตน บริษทั จีเค จึงต้องออกหุน้ บุรมิ สิทธิตามประเภทที่
(3) ทัง้ นี้ ทุนทีจ่ ะนามาลงหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ประเภทที่ (3) นัน้ อาจมีจานวนมากกว่าทุนทีจ่ ะ
นามาลงหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ประเภทที่ (1) และ (2) ก็ได้
3.2

3

โครงสร้างการถือหุน้
ในบริษทั จีเค

โดยทัวไปภายใต้
่
โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค นัน้ ISH จะเป็นผูถ้ อื หุน้ สามัญ และผูถ้ อื  ตามกฎหมายไทยและ ป.พ.พ. ไม่มลี กั ษณะของนิตบิ ุคคลทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ISH
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การในบริษทั จีเค
 ในกรณีทวไป
ั ่ ป.พ.พ. ไม่ได้กาหนดเรือ่ งคุณสมบัตหิ รือสัญชาติของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็
ตาม หากโครงสร้างการถือหุน้ ทาให้นติ บิ ุคคลดังกล่าวเข้าลักษณะของ “คนต่างด้าว” 3
ISH เป็นนิตบิ ุคคลประเภทหนึ่งซึง่ ตัง้ ขึน้ ภายใต้พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการประกอบกิจการ
ตามนิยามของพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (รวมทัง้ ที่

คนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หมายถึง
(1) บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
(2) นิตบิ ุคคลซึง่ ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(3) นิตบิ คุ คลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) นิตบิ ุคคลซึง่ มีหุน้ อันเป็นทุนตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของนิตบิ ุคคลนัน้ ถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิตบิ ุคคลซึง่ มีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมลู ค่าตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของทุนทัง้ หมดในนิตบิ ุคคลนัน้
(ข) ห้างหุน้ ส่วนจากัดหรือห้างหุน้ ส่วนสามัญทีจ่ ดทะเบียน ซึง่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การหรือผูจ้ ดั การเป็นบุคคลตาม (1)
(4) นิตบิ ุคคลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย ซึง่ มีหุน้ อันเป็นทุนตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของนิตบิ ุคคลนัน้ ถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิตบิ ุคคลซึง่ มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมลู ค่าตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของทุน
ทัง้ หมดในนิตบิ ุคคลนัน้
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

สมาคม และมูลนิธิ เนื่องจาก ISH ไม่มผี ถู้ อื หุน้ จึงอาจถือได้ว่า ISH เป็นองค์กรทีไ่ ม่ม ี
มีการแก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) นิตบิ ุคคลดังกล่าว
เจ้าของ (Orphaned Entity) ซึง่ ไม่มเี งินทุน หรือความเกีย่ วของโดยการถือหุน้ กับบุคคลใด
อาจถูกห้ามหรือกาหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุญาตในการประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. การ
ด้วยลักษณะของ ISH ดังกล่าวนี้เอง ISH จึงมีความเหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนแบบ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทัง้ นี้การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จีเค-ทีเค ซึง่ กาหนดให้นกั ลงทุนทีเคต้องเป็นผูล้ งทุนทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการ
มิใช่ธุรกิจทีถ่ ูกห้ามหรือกาหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุญาตในการประกอบธุรกิจภายใต้พ.ร.บ.
ทัง้ นี้ ไม่ว่าผูใ้ ดจะเป็นนักลงทุนทีเคหาก ISH เป็นผูถ้ อื หุน้ สามัญ และผูถ้ อื หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังนัน้ คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้เลยทันที
ั ยหนึ่งทีท่ าให้นกั ลงทุนทีเคมีคุณสมบัตเิ ป็นนักลงทุนทีไ่ ม่มสี ่วน
ในบริษทั จีเค ก็จะเป็นปจจั
โดยไม่จาเป็นต้องได้รบั อนุญาตก่อน
ร่วมในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
 อย่างไรก็ดี การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นนั ้ จาเป็ นต้องใช้ทด่ี นิ
ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุทโ่ี ครงสร้างของ ISH นัน้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ จึงไม่อาจรับจัดสรรผลกาไร
ทัง้ นี้ หากเป็นกรณีการใช้ทด่ี นิ โดยการเข้าถือกรรมสิทธิ ์ โดยทัวไปแล้
่
วประมวล
4
ทีไ่ ด้จากการประกอบกิจการของ บริษทั จีเค ได้ ในกรณีท่ี บริษทั จีเค ต้องการจัดสรรผล
กฎหมายทีด่ นิ ห้ามคนต่างด้าว ถือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ เว้นแต่จะได้มาซึง่ ทีด่ นิ โดยอาศัย
กาไรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของตน บริษทั จีเค จึงต้องออกหุน้ บุรมิ สิทธิเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ประเภท
บทสนธิสญ
ั ญาของแต่ละประเทศ ซึง่ บัญญัตใิ ห้มกี รรมสิทธิ ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ และ
ดังกล่าวเข้ามารับจัดสรรผลกาไรนี้
อยูใ่ นบังคับบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ โดยต้องได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย5
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
กาหนดคุณสมบัติ มิได้กาหนดสัญชาติของผูป้ ระกอบการไว้อย่างไรก็ดใี นกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบ
4
5

นิตบิ ุคคลดังต่อไปนี้ให้มสี ทิ ธิในทีด่ นิ ได้เสมือนกับคนต่างด้าว
(1) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดทีม่ หี ุน้ อันเป็นทุนจดทะเบียน ถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสีส่ บิ เก้าของทุนจดทะเบียน หรือผูถ้ ื อหุน้ เป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึง่ จานวนผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี.......
จานวนทีด่ นิ ทีค่ นต่างด้าวสามารถถือครองกรรมสิทธิได้
์ เป็ นดังนี้
(1) ทีอ่ ยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่
(2) ทีใ่ ช้เพือ่ พาณิชยกรรม ไม่เกิน 1 ไร่
(3) ทีใ่ ช้เพือ่ อุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร่
(4) ทีใ่ ช้เพือ่ เกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่
คนต่างด้าวผูใ้ ดต้องการมีสทิ ธิในทีด่ นิ เพือ่ การอุตสาหกรรมเกินกว่าทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ตอ้ งขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

3.3

หัวข้อ

โครงสร้างของการ
บริหารโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง

ในการบริหารจัดการโครงการฯ บริษทั จีเค อาจพิจารณาเข้าทาสัญญากับคู่สญ
ั ญาต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(1) สัญญาบริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset Management Agreement) ซึง่ มีค่สู ญ
ั ญาคือ
ผูบ้ ริหารจัดการทรัพย์สนิ
(2) สัญญาสาหรับโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (EPC Agreement) ซึง่ มี
คู่สญ
ั ญาคือผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงการฯ
(3) สัญญาดาเนินการ และบารุงรักษา (O&M Agreement) ซึง่ มีค่สู ญ
ั ญาคือผูบ้ ริหารจัดการ
โครงการฯ

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
กิจการไฟฟ้าเป็ นบุคคลต่างด้าว ผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าต้องมีผมู้ อี านาจทาการแทน ผูแ้ ทน
นิตบิ ุคคล หรือผูจ้ ดั การนิตบิ ุคคล ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย
 กฎหมายไทยไม่มขี อ้ กาหนดในเรือ่ ง Asset Management Company ไว้เป็นการเฉพาะ
โดย Asset Management Company ทีเ่ ป็นบริษทั จากัดต้องปฏิบตั ติ าม ป.พ.พ.
 กฎหมายไทยไม่มขี อ้ กาหนดในเรือ่ งของสัญญารับก่อสร้าง (EPC) และสัญญา
บารุงรักษา (O&M) ไว้เป็นการเฉพาะ โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัตใิ น ป.พ.พ.

ทัง้ นี้ หากกาหนดไว้ในสัญญาบริหารจัดการทรัพย์สนิ ผูบ้ ริหารจัดการทรัพย์สนิ อาจมีอานาจ
กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงการฯ และผูบ้ ริหารจัดการโครงการฯ
3.4

อานาจควบคุม

สัญญาการลงทุนทีเค อยู่ภายใต้บงั คับของมาตรา 536 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง  เนื่องจากโครงสร้าง จีเค-ทีเค เป็นการจัดโครงสร้างตามสัญญา ซึง่ ตามกฎหมายไทย
และพาณิชย์ของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ได้วางหลักไว้ว่านักลงทุนทีเคไม่สามารถมีส่วนในการ
และ ป.พ.พ. ไม่ได้มกี ารกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงไม่มลี กั ษณะของนิตบิ ุคคลที่
ดาเนินงาน หรือเป็นตัวแทนของบริษทั จีเค ได้เนื่องจากนักลงทุนทีเคนัน้ ถูกจากัดบทบาท
เทียบเคียงได้กบั ISH
ให้เป็นเพียงผูล้ งทุนทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Passive Investor) เท่านัน้ ดังทีไ่ ด้  ในส่วนของการบริหารจัดการนัน้ อาจเทียบเคียงได้กบั การทีก่ รรมการบริหารจัดการ
อธิบายในข้อ 3 ข้างต้นของตารางเปรียบเทียบนี้
บริษทั โปรดดูขอ้ 3.10 ด้านล่าง เรือ่ งความรับผิดตามกฎหมาย
ในทางปฏิบตั ิ โดยทัวไป
่ ISH มักจะไม่ดาเนินการบริหารงานเอง บริษทั จีเค จึงว่าจ้าง
ผูบ้ ริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset Manager) ซึง่ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง (Duty
of Care) ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset Management Agreement)

3.5

สิทธิของผูถ้ อื หุน้ หรือ ในทางกฎหมาย ผูถ้ อื หุน้ สามัญ และผูถ้ อื หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีอานาจตัดสินใจแทน และ
ผูล้ งทุนใน บริษทั จีเค ดาเนินกิจการของ บริษทั จีเค
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นอกจากทีก่ าหนดไว้ในสัญญาและข้อบังคับของบริษทั สิทธิของผูถ้ อื หุน้ เป็นไปตาม ป.พ.พ.
ั : สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปนั ผลนัน้ ต้องพิจารณาตามข้อบังคับของ
 สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปนผล

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง
นักลงทุนทีเคมีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งกาไรและขาดทุน จากการบริหารจัดการการลงทุนโดย
บริษทั จีเค และมีสทิ ธิได้รบั เงินลงทุนคืนจากการลงทุนแบบทีเค
นอกจากนี้ นักลงทุนทีเคมีสทิ ธิรอ้ งขอให้ บริษทั จีเค ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังตาม
หน้าทีท่ ม่ี ตี ่อนักลงทุนทีเค กล่าวคือ ในกรณีท่ี บริษทั จีเค กระทาการอันเป็นการผิดสัญญา
นักลงทุนทีเคมีสทิ ธิเรียกร้องค่าชดเชยเพือ่ ความเสียหายอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญานัน้ 
ในการนี้ นักลงทุนทีเคมีสทิ ธิตรวจสอบการบริหารจัดการการลงทุนของ บริษทั จีเค ยิง่ ไป
กว่านัน้ นักลงทุนทีเคอาจมีสทิ ธิอ่นื ภายใต้สญ
ั ญาการลงทุนทีเค เท่าทีส่ ทิ ธิดงั กล่าวนัน้ จะไม่
ทาให้การลงทุนแบบทีเค เสียสภาพการเป็นการลงทุนแบบไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
บริษทั และชนิดของหุน้ และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินปนั ผลก็ต่อเมือ่ บริษทั มีกาไรและ
ั
ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผล โดยกรรมการอาจจ่ายเงินปนผลระหว่
างกาล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราวไป การแจกเงินปนั ผลต้องคิดตามสัดส่วนจานวนซึง่ ผูถ้ อื
หุน้ ได้ส่งเงินแล้วในหุน้ หนึ่งๆ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในเรือ่ งของบุรมิ สิทธิ
ั
อย่างไรก็ตาม เงินปนผลดั
งกล่าวหากว่ามีการค้างจ่ายผูถ้ อื หุน้ ก็ไม่สามารถคิดดอกเบีย้
จากบริษทั ได้
สิทธิในการควบคุมการดาเนินงานของบริษทั : ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการควบคุมการ
ดาเนินงานของบริษทั ได้แก่ สิทธิทจ่ี ะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่
อนุมตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ แต่ทงั ้ นี้การเข้าประชุมและลงคะแนนนัน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้ผอู้ ่นื มาเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึง่ ในการประชุมใหญ่นนั ้ ผูถ้ อื หุ้นจะมีสทิ ธิได้ซกั ถาม
ความคืบหน้าการดาเนินการต่างๆ และผลประกอบของบริษทั นอกจากนี้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
ในการเรียกประชุมตามกฎหมาย กล่าวคือผูถ้ อื หุน้ รวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจานวนหุน้ ของบริษทั อาจขอให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญได้ ซึง่ กรรมการ
ต้องดาเนินการตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ เรียกร้องภายใน 30 วัน มิฉะนัน้ ผูถ้ อื หุน้ จานวนดังกล่าว
อาจเรียกประชุมเองได้
สิทธิทจ่ี ะตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ : โดย
กรรมการนัน้ มีหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุม และข้อมติทงหมดของที
ั้
่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และของทีป่ ระชุมกรรมการ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกดูในเวลาทาการ
ได้
สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติของทีป่ ระชุมใหญ่ ซึง่ เป็ นการฝา่ ฝื นข้อบังคับหรือกฎหมาย :
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิฟ้องร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนมติของทีป่ ระชุมใหญ่ ซึง่ ได้นดั เรียกหรือได้
ประชุมกันหรือลงมติเป็ นการฝา่ ฝืนข้อบังคับหรือกฎหมาย แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งกระทาภายใน
กาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วนั ลงมตินนั ้ ๆ
สิทธิฟ้องกรรมการผูท้ ท่ี าให้เสียหายต่อบริษทั เมือ่ บริษทั ไม่ยอมฟ้อง และถ้าหาก
กรรมการท่านนัน้ ทาให้เสียหายเป็ นการส่วนตัวผูถ้ อื หุน้ อาจฟ้องในนามตนเองได้ดว้ ย :
หากเกิดกรณีทก่ี รรมการทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั นัน้ บริษทั จะฟ้องร้องเรียก

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

3.6

หัวข้อ

สัญญาทีเ่ กีย่ วข้องใน
โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง

สัญญาหลักทีเ่ กีย่ วข้องในโครงการฯ ประกอบด้วย
- สัญญาซื้อขายทีด่ นิ สัญญาเช่าทีด่ นิ หรือสัญญาให้ใช้สทิ ธิเหนือพืน้ ดิน
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)
- สัญญาสาหรับโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (EPC Agreement)
- สัญญาดาเนินการ และบารุงรักษา (O&M Agreement)
- กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policies)
- สัญญาบริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset Management Agreement)
- สัญญาบริการการบริหารจัดการ (Administration Services Agreement)
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กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
เอาสินไหมทดแทนจากกรรมการนัน้ ๆ ได้ โดยทัง้ นี้หากบริษทั ไม่ดาเนินการฟ้องร้องผู้
ถือหุน้ คนหนึ่งคนใดมีสทิ ธิทจ่ี ะดาเนินการฟ้องร้องกรรมการนัน้ ๆ เอง ทัง้ นี้หาก
กรรมการท่านนัน้ ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการส่วนตัวด้วย ผูถ้ อื หุน้ ราย
นัน้ ก็สามารถฟ้องร้องในนามของตนเองได้เช่นกัน
 สิทธิในทางทรัพย์สนิ เกีย่ วกับตัวหุน้ : ผูถ้ อื หุน้ เป็นผูม้ สี ่วนหรือหุน้ ในทรัพย์สนิ และ
ั
กิจการงานของบริษทั ดังนัน้ นอกจากสิทธิในเงินปนผลแล้
วผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในทาง
ทรัพย์สนิ เกีย่ วกับตัวหุน้ ได้แก่ (1) สิทธิทจ่ี ะจาหน่ายจ่ายโอนหุน้ หรือใช้เป็นหลักประกัน
ในหนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั และหุน้ ย่อมโอนแก่กนั ได้โดยไม่จาต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั เว้นแต่จะเป็นหุน้ ระบุชอ่ื ทีม่ ขี อ้ บังคับกาหนดเป็นอื่น (2)
สิทธิทจ่ี ะได้ซ้อื หุน้ ทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม โดยคาเสนอนัน้ ๆ
ต้องทาเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกรายโดยระบุจานวนหุน้ ให้ทราบว่าผูถ้ อื
หุน้ รายนัน้ ชอบทีจ่ ะซื้อหุน้ ได้กห่ี นุ้ และกาหนดวันว่าหากเลยวันทีก่ าหนดดังกล่าวให้ถอื
ว่าไม่ประสงค์จะซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ดงั กล่าว และ (3) สิทธิทจ่ี ะได้เงินค่าหุน้ และส่วนแบ่ง
ในทรัพย์สนิ ของบริษทั หากว่ามีการเลิกกิจการ และชาระบัญชีแล้ว
 สิทธิเกีย่ วกับหุน้ : ในส่วนของสิทธิเกีย่ วกับตัวหุน้ เองนัน้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิ ได้แก่ (1)
สิทธิทจ่ี ะได้รบั ใบหุน้ (2) สิทธิทจ่ี ะขอให้มกี ารเปลีย่ นแปลงใบหุน้ จากชนิดออกให้แก่ผู้
ถือเป็นชนิดระบุชอ่ื เป็นต้น
โดยทัวไป
่ สัญญาทีส่ าคัญสาหรับการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีดงั นี้
- สัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่าทีด่ นิ สาหรับประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)
- สัญญาสาหรับโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง(EPC Agreement)
- สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ (Supply Agreement)
- สัญญาดาเนินการ และบารุงรักษา (O&M Agreement)
- กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policies)
- สัญญาบริหารโครงการ

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง
-

3.7

เงินปนั ผล และส่วน
แบ่งกาไร

3.8

การเลิกกิจการ

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

สัญญาการลงทุนทีเค
สัญญากู้
สัญญาสวอปอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreement)
สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน
สัญญาหลักประกันอันมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อหลักประกันสาหรับสัญญากูท้ เ่ี กีย่ วกับ
กรรมสิทธิในทีด่ นิ สิทธิการเช่าทีด่ นิ หรือสิทธิเหนือพืน้ ดิน หรือสาหรับสัญญาอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับโครงการฯ อาทิ สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในโรงไฟฟ้า บัญชีเงินฝาก หรือ
เพือ่ ก่อหลักประกันสาหรับหุน้ ใน บริษทั จีเค เป็นต้น
ั
การจ่ายเงินปนผลจากการบริ
หารจัดการการลงทุนในโครงการฯโดย บริษทั จีเค นัน้ ขึน้ อยู่กบั
ข้อกาหนดในสัญญาการลงทุนทีเค ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
ว บริษทั จีเค อาจจะได้รบั จัดสรรผลกาไร
เพียงแค่ส่วนน้อยเท่านัน้ บริษทั จีเค อาจนาผลกาไรส่วนนี้ไปจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของตน
ในทางปฏิบตั ิ โดยทัวไป
่ ISH มีสภาพเป็นองค์กรทีไ่ ม่มเี จ้าของ (Orphaned Entity) จึงไม่
สามารถรับการจัดสรรผลกาไรดังกล่าวได้ บริษทั จีเค จึงต้องออกหุน้ บุรมิ สิทธิประเภททีผ่ ถู้ อื
ไม่มอี านาจบริหาร แต่มสี ทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งกาไรก่อนผูถ้ อื หุน้ ประเภทอืน่ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
ประเภทดังกล่าวได้รบั จัดสรรผลกาไรอันเกิดจากการบริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯ
ภายใต้สญ
ั ญาการลงทุนทีเค

-

บริษทั จีเค ย่อมเลิกกันด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ถ้าในข้อบังคับของ บริษทั จีเค มีขอ้ กาหนดถึงเหตุแห่งการเลิกบริษทั และมีเหตุการณ์
เช่นนัน้ เกิดขึน้
(2) ถ้า บริษทั จีเค ได้ตงั ้ ขึน้ ไว้เฉพาะกาหนดเวลาใด เมือ่ สิน้ กาหนดเวลานัน้

 เหตุแห่งการเลิกบริษทั จากัดตาม ป.พ.พ.
1. ถ้าในข้อบังคับของบริษทั มีกาหนดกรณีอนั ใดเป็นเหตุทจ่ี ะเลิกกัน และเมือ่ มีกรณีนนั ้
เกิดขึน้
2. ถ้าบริษทั ได้ตงั ้ ขึน้ ไว้เฉพาะกาหนดกาลใด เมือ่ สิน้ กาหนดกาลนัน้

สัญญาบริหารจัดการทัวไป
่
สัญญาทางการเงิน เช่น
สัญญากู้
สัญญาสวอปอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreement)
สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support)
สัญญาหลักประกัน

ั
 การจ่ายเงินปนผล
ั
การจ่ายเงินปนผลนั
น้ ต้องพิจารณาตามข้อบังคับของบริษทั และชนิดของหุน้ และผูถ้ อื
หุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินปนั ผลประจาปีกต็ ่อเมือ่ บริษทั มีกาไรและทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติ
ั
อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผล โดยกรรมการอาจจ่ายเงินปนผลระหว่
างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ั
เป็ นครัง้ คราวไป การแจกเงินปนผลต้องคิดตามสัดส่วนจานวนซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ได้ส่งเงินแล้ว
ในหุน้ หนึ่งๆ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในเรือ่ งของบุรมิ สิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมี
การค้างจ่ายเงินปนั ผล ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถคิดดอกเบีย้ จากบริษทั ได้
 การจัดสรรทุนสารอง
ั บริษทั จากัดต้องจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
ตาม ป.พ.พ. ทุกคราวทีแ่ จกเงินปนผล
ทัง้ นี้ ผลกาไรส่วนใหญ่อนั เกิดจากการบริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯ จะถูกจัดสรร
อย่างน้อยหนึ่งในยีส่ บิ ส่วนของจานวนผลกาไรซึง่ บริษทั ทามาหาได้จากกิจการของ
ให้แก่นกั ลงทุนทีเคในรูปแบบส่วนแบ่งกาไร ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี งินทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนทีเค
บริษทั จนกว่าทุนสารองนัน้ จะมีจานวนถึงหนึ่งในสิบของจานวนทุนของบริษัทหรือ
เป็นจานวนทีเ่ กินกว่าจานวนผลกาไรทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการโครงการฯ การจัดสรรเงิน
มากกว่านัน้ แล้วแต่จะได้ตกลงกาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั
ส่วนทีเ่ กินนัน้ ให้ถอื ว่าเป็นการคืนเงินลงทุนให้แก่นกั ลงทุนทีเค

เอกสารแนบ 6 หน้า 12

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

3. ถ้าบริษทั ได้ตงั ้ ขึน้ เฉพาะเพือ่ ทากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมือ่ เสร็จ
การนัน้
4. เมือ่ มีทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติพเิ ศษให้เลิกบริษทั เมือ่ บริษทั ล้มละลาย
5. เลิกเมือ่ ศาลมีคาสัง่
6. เลิกเมือ่ นายทะเบียนขีดชือ่ ออกจากทะเบียน
 ผลของการเลิกบริษทั จากัด
เมือ่ บริษทั จีเค เลิกกิจการ ISH จะได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูช้ าระบัญชีและดาเนินการชาระบัญชี
ตามเหตุทอ่ี าจจะเลิกบริษทั ทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น ผลของการเลิกบริษทั คือต้องมีการชาระ
บริษทั จีเค เว้นแต่ขอ้ บังคับของ บริษทั จีเค จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
บัญชี แต่ถา้ เป็นการเลิกเพราะล้มละลายก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายล้มละลาย ทัง้ นี้ การ
เลิกบริษทั ไม่ได้ทาให้บริษทั สิน้ สภาพนิตบิ ุคคลในทันทีแต่มผี ลแต่เพียงให้บริษทั หยุด
ประกอบกิจการตามปกติ เพือ่ ให้ผชู้ าระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในกรณีท่ี
บริษทั ล้มละลายเข้ามาจัดการงานของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ในการรวบรวมทรัพย์สนิ
ให้กบั เจ้าหนี้ของบริษทั โดยบริษทั จะยังคงตัง้ อยู่ในเวลาตราบเท่าทีจ่ าเป็นสาหรับการ
ชาระบัญชี
3.9

6
7

ผลทางภาษี

เมือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนยินยอมให้เลิก บริษทั จีเค
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้
เมือ่ เกิดการควบรวมกิจการ
เมือ่ มีการเริม่ กระบวนการล้มละลายต่อ บริษทั จีเค
เมือ่ มีคาสังศาลให้
่
เลิก บริษทั จีเค

ส่วนแบ่งกาไรทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนทีเคนัน้ ถือเป็นรายจ่ายทีส่ ามารถนามาหักออกจาก  บริษทั ต้องเสียภาษีโดยคานวณจากกาไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 20 ของกาไร
รายได้เพือ่ คานวณกาไรขาดทุนสุทธิสาหรับการเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั จีเค ได้
สุทธิของบริษทั 6
ั ดังนี้
ดังนัน้ ส่วนแบ่งกาไรทีจ่ ดั สรรโดยบริษทั จีเค ไปยังนักลงทุนทีเค จึงไม่ตอ้ งนามาคานวณ  ผูถ้ อื หุน้ ต้องเสียภาษีสาหรับเงินปนผล
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั จีเค อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกาไรทีบ่ ริษทั จีเค ได้จดั สรรไป
- ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา จะเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ 107
นัน้ อาจถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามกฎหมายญีป่ นุ่ ในอัตราร้อยละ 20.42 ซึง่ ในกรณีทน่ี กั
ั
- ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคลในประเทศ ให้นาเงินปนผลมารวมค
านวณเป็ นรายได้ เว้น
ลงทุนทีเคเป็นผูไ้ ม่มถี นิ่ ทีอ่ ยู่ทางด้านภาษีในประเทศญีป่ นุ่ และไม่มหี น้าทีต่ อ้ งยืน่ แบบ
ั
แต่ นิตบิ ุคคล ผูร้ บั เงินปนผลนัน้ ถือหุน้ ในบริษทั จากัดผูจ้ ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่า
แสดงรายการเพือ่ เสียภาษีในประเทศญีป่ นุ่ ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายตามกฎหมายญีป่ นุ่ ดังกล่าวก็

บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ทา้ ยหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

3.10

หัวข้อ

ความรับผิดตาม
กฎหมาย

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง
จะถือเป็นภาษีทส่ี ุดท้ายทีต่ อ้ งชาระ (final tax) ในประเทศญีป่ นุ่

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในบริษทั จากัด เป็นระยะเวลาตัง้ แต่ 3
ั 8
เดือนก่อนและหลังจากวันทีไ่ ด้รบั เงินปนผล
- นิตบิ ุคคลต่างประเทศจะเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตาม
ประมวลรัษฎากร9 ทัง้ นี้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นต่างๆ
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยมีสทิ ธิได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (รวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ จะได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ทไ่ี ม่เกีย่ วกับภาษีอากร เช่น การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลและเงินปนั ผล การยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครือ่ งจักร การอนุ ญาตให้นา
ช่างฝีมอื และผูช้ านาญการเข้ามาทางานในกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน การอนุญาต
ให้ถอื กรรมสิทธิที์ ด่ นิ และการอนุญาตให้ส่งออกซึง่ เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

ดังทีก่ ล่าวมาแล้วในข้อ 3 ข้างต้น สิทธิและภาระต่างๆภายใต้กฎหมายอันเกีย่ วกับการ

บริหารจัดการการลงทุนในโครงการฯ นัน้ จะตกอยู่กบั ผูด้ าเนินกิจการ (Operator)
ดังนัน้ ความรับผิดทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาทีม่ บี ริษทั จีเค เป็นคู่สญ
ั ญา หรือทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั งิ านของ บริษทั จีเค ในฐานะผูด้ าเนินกิจการ (Operator) ให้ตกอยู่แก่ บริษทั จีเค

ความรับผิดตามกฎหมาย
ตาม ป.พ.พ. ความเกีย่ วพันกันระหว่างกรรมการ บริษทั และบุคคลภายนอกเป็นไป
ตามหลักกฎหมายเรือ่ งตัวการตัวแทน ดังนัน้ บริษทั จึงต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หากกรรมการทาไปในนามของบริษทั และอยู่ภายใต้กรอบอานาจของกรรมการ
อย่างไรก็ตาม ในอันทีจ่ ะประกอบกิจการของบริษทั นัน้ กรรมการต้องใช้ความเอื้อเฟื้อ
สอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผูป้ ระกอบด้วยความระมัดระวัง นอกจากนัน้ กรรมการถูก
ห้ามมิให้ประกอบการค้าขายใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับการค้าขายของบริษทั ได้ ไม่ว่าทาเพือ่ ประโยชน์ของกรรมการเองหรือเพือ่ ประโยชน์
ผูอ้ ่นื เว้นแต่จะความยินยอมของทีป่ ระชุมใหญ่ของผูถ้ ือหุน้

8
9

มาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และ บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ทา้ ยหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

หัวข้อ

กฎหมายในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง

กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีทก่ี รรมการทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทั สามารถฟ้องร้องเรียกเอา
สินไหมทดแทนจากกรรมการได้ โดยทัง้ นี้หากบริษทั ไม่ดาเนินการฟ้องร้องผูถ้ อื หุน้ คน
หนึ่งคนใดมีสทิ ธิทจ่ี ะดาเนินการฟ้องร้องกรรมการได้เอง
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ความรับผิดตามสัญญา
ความรับผิดของบริษทั ภายใต้สญ
ั ญาต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปตามสัญญาที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ โดยทัวไปไปหากบริ
่
ษทั ผิดสัญญา คู่สญ
ั ญาสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ได้ โดยเป็นความรับผิดทางแพ่ง

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการลงทุนโดยทัวไปแบบ
่
จีเค-ทีเค
แต่งตัง้ ตัวแทน
ให้บริการด้านการทาบัญชี การ
บริหารจัดการภาษีและเงินสด
สานักบัญชี

ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ
ในบริษทั จีเค

ISH
ผูถ้ อื หุน้ สามัญ และ/
หรือ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ

ผูใ้ ห้กู้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

สัญญาบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ

เงินกู้
บริษทั จีเค
(ผูด้ าเนินกิจการ (Operator))

นักลงทุนทีเค

การลงทุนแบบทีเค

เจ้าของทีด่ นิ
โรงไฟฟ้า

สัญญำจ้ ำงบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์
ผูบ้ ริหารจัดการ
โครงการฯ

สัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ สัญญา
เช่าทีด่ นิ หรือสัญญาให้ใช้
สิทธิเหนือพืน้ ดิน

ผูบ้ ริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ

ไฟฟ้า

ราคา

สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
เอกสารแนบ 6 หน้า 16

สัญญารับเหมาก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
โครงการฯ

