
ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื�อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทนุอย่างอื�นของ
สหกรณ์ พ.ศ.2558

  ข้อ 3 (6) หุ้นกู้ ที�มีหลกัประกนั หรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ 
  ที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตั 5งแตร่ะดบั 
 A- ขึ 5นไป
  จากบริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้รับความ
เห็นชอบจาก
  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

เกณฑ์การพิจารณาของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
บวท.

       1. ดอกเบี 5ยต้องมากกว่าต้นทนุ
       2. ไมผ่ิดกฎหมาย /พรบ.
       3. ไมม่ีผลกระทบต่อสภาพคลอ่ง
       4. เป็นการลงทนุเผื�อขาย



รายละเอียดหุ้นกู้ฯ จํานวนเงิน
(ล้านบาท)

ดอกเบี้ยที่ได้รับมาแล้ว 
(ล้านบาท)

1. หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 
ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564

40 9.52

(THAI21DA) อายุ 7 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 4.04%
ครบกําหนด 26 ธันวาคม 2564
2. หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 
ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ.2570

30 3.03

(THAI276A) อายุ 10 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 4.04%
ครบกําหนด 23 มิถุนายน 2570
3. หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 
ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ.2571

80 4.86

(THAI288A) อายุ 10 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 4.04%
ครบกําหนด 16 สิงหาคม 2571

รวม 150 17.41



การฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย

วัตถุประสงค์
1.รักษามูลค่าองค์กร
2.ชําระหนี้เจ้าหนี้อย่าง
ยุติธรรมและเสมอภาค
3.ลูกหนี้ดําเนินธุรกิจต่อได้

ผลเมื่อศาลสั่งรับคําร้องขอ
-ห้ามฟ้อง/ร้องให้ศาลสั่งเลิกนิติบุคคลเป็นลูกหนี้
- ห้ามมิให้นายทะเบียนสั่งให้เลิกกิจการ
-ห้ามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

หลักเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
1 ลูกหนี้ต้องเป็น บริษัท/ บริษัท
มหาชน / นิติบุคคล
2.มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้
3.ไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด



กระบวนการฟื5นฟกูิจการ

ไต่สวนคําร้อง ระยะเวลา 3 – 5 เดือน 1เดือน ระยะเวลา 5 – 7 ปี

ผู้ มีอํานาจในการจดัการกิจการและทรัพย์สินของการบินไทย

การพกัชําระหนี 5

1 ลกูหนี 5ยื�นคําร้องขอฟื5นฟกูิจการ

2 ศาลมีคําสั�งรับคําร้องขอ
ฟื5นฟกูิจการ

3 ศาลมีคําสั�งให้ฟื5นฟกูิจการและ
มีคําสั�งตั 5งผู้ ทําแผนของลกูหนี 5

4 โฆษณาคําสั�งแตง่ตั 5งผู้ ทํา
แผนลงราชกิจจานเุบกษา

5
ผู้ ทําแผนสง่แผนตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์

9

ผู้บริหารแผนมีอํานาจจดัการกิจการและทรัพย์สนิของการบินไทยตามแผนฯ

7

6

10

เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์นดั
ประชมุเจ้าหนี 5มีสทิธิออกเสยีงเพื�อ
พิจารณาแผนฟื5นฟแูละลงมติ

เจ้าหนี 5มีมติเห็นขอบด้วยแผนฯ

ศาลพิจารณาและ
เห็นชอบด้วยแผนฯ

การฟื5นฟกูิจการดําเนินการ
สําเร็จตามแผน

ศาลมีคําสั�งยกเลกิ
การพื 5นฟกูิจการ

หมายเหต ุ การประชมุเจ้าหนี 5เพื�อลงมตเิห็นชอบแผนฟื5นฟกูิจการคาดวา่จะจดัประชมุ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต

1 . กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หลงัศาลมีคําสั่งให้ฟืน้ฟกูิจการ)
เจ้าหนี 5ยื�น “คําขอรับชําระหนี 5” พร้อมสําเนาตอ่

เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์



แผนการชําระหนี�ของเจ้าหนี�หุ้นกู้

หวัข้อ รายละเอียด

รายละเอียดแผนการชําระ

หนี 5

- เงินต้น ได้รับชําระ 100% โดยยืดระยะเวลาการชําระออกไป 6 ปี จากวนั
ครบกําหนดไถ่ถอนสําหรับหุ้นกู้แตล่ะชดุ ทั 5งนี 5 หุ้นกู้ทั 5งหมดจะได้รับชําระ

ภายใน 14 ปี
- ดอกเบี 5ยใหม่  1.5% ตอ่ปี เริ�มจ่ายในปีที� 4 (2024)
- ดอกเบี 5ยของปีที� 1-3 จะได้รับชําระ ณ วนัครบกําหนดไถ่ถอน
- ดอกเบี 5ยคงค้าง ถกูลดหนี 5ทั 5งจํานวน
- ตวัอย่าง สําหรับเจ้าหนี 5ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�เดิมครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2022 จะ

ได้รับชําระเงินต้นในปี 2028



ช่องทางการฟื�นฟู
� ปรับโครงสร้างหนี �
� ต้องเปลี�ยนการบริหารจดัการองค์กร (ลดต้นทุน)
� ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางการบนิ
� ปรับปรุงหน่วยธุรกจิที�เกี�ยวข้อง
� ปรับปรุงการหารายได้

แหล่งลงทุน

� กู้เจ้าหนี �รายใหม่หรือรายเดมิ

� แปลงหนี �เป็นทุน: เปลี�ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นทุน
และระดมเงนิโดยขายหุ้นทุนเพิ�มในตลาด 
หลักทรัพย์เพื�อขยายกิจการ

ปรับปรุงการหารายได้

คําถาม : จะเพิ�มรายได้ให้ บริษัท THAI อย่างไร ?

แนวทาง : 
�ธุรกิจ (เดิม) เงินหมนุเวียนในการดําเนินงานมาจากไหน ?

- กู้ เจ้าหนี 5รายใหม่ หรือรายเดิม
- ขายบริษัทเครือข่าย
- ขายทรัพย์สินเช่น สํานกังาน ที�ดิน เครื�องบิน
-แปลงหนี 5เป็นทนุ เช่น เปลี�ยนจากหุ้นกู้ เป็นหุ้นทนุ ระดม

เงินโดยขายหุ้นทนุเพิ�มในตลาดหลกัทรัพย์เพื�อขยายกิจการ
�ธุรกิจ (ใหม่)

ลงทนุเปิดธุรกิจอู่ซอ่มเครื�องบินนานาชาติที�สนามบินอู่
ตะเภา



วิธีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับหุน้กู้การบนิไทย

 1. ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ จนกว่าชําระจริง

2. เงินลงทุนในหุ้นกู้ถือจนครบกําหนดตีราคาทุน

3. ทยอยรับรู้ การด้อยค่าหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตรา
ไว้ในหุ้นกู้


