ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื อง ข้ อกําหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอืนของ
สหกรณ์ พ.ศ.2558
ข้ อ 3 (6) หุ้นกู้ทีมีหลักประกัน หรื อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือตังแต่
5 ระดับ
A- ขึ 5นไป
จากบริ ษัทจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์การพิจารณาของสหกรณ์ออมทรัพย์
บวท.
1. ดอกเบี 5ยต้ องมากกว่าต้ นทุน
2. ไม่ผิดกฎหมาย /พรบ.
3. ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง
4. เป็ นการลงทุนเผือขาย

รายละเอียดหุ้นกู้ฯ
1. หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2
ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564
(THAI21DA) อายุ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย 4.04%
ครบกําหนด 26 ธันวาคม 2564
2. หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4
ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ.2570
(THAI276A) อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย 4.04%
ครบกําหนด 23 มิถุนายน 2570
3. หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5
ครบกําหนดไถ่ถอน พ.ศ.2571
(THAI288A) อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย 4.04%
ครบกําหนด 16 สิงหาคม 2571
รวม

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
40

ดอกเบี้ยที่ได้รับมาแล้ว
(ล้านบาท)
9.52

30

3.03

80

4.86

150

17.41

การฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย

วัตถุประสงค์
1.รักษามูลค่าองค์กร
2.ชําระหนี้เจ้าหนี้อย่าง
ยุติธรรมและเสมอภาค
3.ลูกหนี้ดําเนินธุรกิจต่อได้

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

ผลเมื่อศาลสั่งรับคําร้องขอ
-ห้ามฟ้อง/ร้องให้ศาลสั่งเลิกนิติบุคคลเป็นลูกหนี้
- ห้ามมิให้นายทะเบียนสั่งให้เลิกกิจการ
-ห้ามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

1 . กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (หลังศาลมีคําสั่งให้ฟนื้ ฟูกิจการ)
เจ้ าหนี 5ยืน “คําขอรับชําระหนี 5” พร้ อมสําเนาต่อ
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

1

5

ลูกหนี 5ยืนคําร้ องขอฟื น5 ฟูกิจการ

2

ศาลมีคําสัง รับคําร้ องขอ
3
ฟื น5 ฟูกิจการ

ผู้ทําแผนส่งแผนต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์

ศาลมีคําสัง ให้ ฟืน5 ฟูกิจการและ
มีคําสัง ตังผู
5 ้ ทําแผนของลูกหนี 5

4

6

เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์นดั
ประชุมเจ้ าหนี 5มีสทิ ธิออกเสียงเพือ
พิจารณาแผนฟื น5 ฟูและลงมติ

7

9

เจ้ าหนี 5มีมติเห็นขอบด้ วยแผนฯ

โฆษณาคําสัง แต่งตังผู
5 ้ ทํา
แผนลงราชกิจจานุเบกษา

ศาลพิจารณาและ
เห็นชอบด้ วยแผนฯ

การฟื น5 ฟูกิจการดําเนินการ
สําเร็จตามแผน

10

ศาลมีคําสัง ยกเลิก
การพื 5นฟูกิจการ

กระบวนการฟื น5 ฟูกิจการ
ไต่สวนคําร้ อง

ระยะเวลา 3 – 5 เดือน

1เดือน

ระยะเวลา 5 – 7 ปี

ผู้บริ หารแผนมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพย์สนิ ของการบินไทยตามแผนฯ

ผู้มีอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของการบินไทย
การพักชําระหนี 5
หมายเหตุ การประชุมเจ้ าหนี 5เพือลงมติเห็นชอบแผนฟื น5 ฟูกิจการคาดว่าจะจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แผนการชําระหนีของเจ้ าหนีหุ้นกู้
หัวข้ อ
รายละเอียดแผนการชําระ
หนี 5

รายละเอียด
-

-

เงินต้ น ได้ รับชําระ 100% โดยยืดระยะเวลาการชําระออกไป 6 ปี จากวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนสําหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ทังนี
5 5 หุ้นกู้ทงหมดจะได้
ั5
รับชําระ
ภายใน 14 ปี
ดอกเบี 5ยใหม่ 1.5% ต่อปี เริ มจ่ายในปี ที 4 (2024)
ดอกเบี 5ยของปี ที 1-3 จะได้ รับชําระ ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน
ดอกเบี 5ยคงค้ าง ถูกลดหนี 5ทังจํ
5 านวน
ตัวอย่าง สําหรับเจ้ าหนี 5ผู้ถือหุ้นกู้ทีเดิมครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2022 จะ
ได้ รับชําระเงินต้ นในปี 2028

ช่ องทางการฟื  นฟู






ปรั บโครงสร้ างหนี 
ต้ องเปลียนการบริหารจัดการองค์ กร (ลดต้ นทุน)
ปรั บปรุ งเครือข่ ายเส้ นทางการบิน
ปรั บปรุ งหน่ วยธุรกิจทีเกียวข้ อง
ปรั บปรุ งการหารายได้

แหล่ งลงทุน
 กู้เจ้ าหนีร ายใหม่ หรื อรายเดิม
 แปลงหนีเ ป็ นทุน: เปลียนจากหุ้นกู้เป็ นหุ้นทุน
และระดมเงินโดยขายหุ้นทุนเพิมในตลาด
หลักทรั พย์ เพือขยายกิจการ

ปรั บปรุ งการหารายได้
คําถาม : จะเพิม รายได้ ให้ บริษัท THAI อย่างไร ?
แนวทาง :
ธุรกิจ (เดิม) เงินหมุนเวียนในการดําเนินงานมาจากไหน ?
- กู้เจ้ าหนี 5รายใหม่ หรื อรายเดิม
- ขายบริษัทเครื อข่าย
- ขายทรัพย์สินเช่น สํานักงาน ทีดิน เครื องบิน
-แปลงหนี 5เป็ นทุน เช่น เปลียนจากหุ้นกู้เป็ นหุ้นทุน ระดม
เงินโดยขายหุ้นทุนเพิมในตลาดหลักทรัพย์เพือขยายกิจการ
ธุรกิจ (ใหม่)
ลงทุนเปิ ดธุรกิจอู่ซอ่ มเครื องบินนานาชาติทีสนามบินอู่
ตะเภา

วิธีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับหุน้ กู้การบินไทย
1. ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ จนกว่าชําระจริง
2. เงินลงทุนในหุ้นกู้ถือจนครบกําหนดตีราคาทุน
3. ทยอยรับรู้ การด้อยค่าหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตรา
ไว้ในหุ้นกู้

