
    
 
  
 
                                
 
 
 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ 

 ตามที่บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ยื ่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและ              
ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยมีกำหนดนัดไต่สวน
คำร้องฯ ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563  นั้น สอ.กฟภ. ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีลงทุนในหุ้นกู้บริษัท
การบินไทยจำกัด (มหาชน) ขอช้ีแจงให้สมาชิกรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. สอ.กฟภ. ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 จำนวน 21 
ฉบับ รวมเป็นเงินต้น 2,820 ล้านบาท ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นระหว่างปี 2563 – 2576  เมื่อบริษัท การ           
บินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ และศาลมีคำส่ังรับคำร้อง บริษัท การบินไทย จำกัด 
(มหาชน) จึงอยู่ในสภาวะพักชำระหนี้ 

2. จากข้อมูลที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยรวบรวมและเผยแพร่ มีชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์ออมทรัพย์รวม 87 แห่งที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินต้น 45,586              
ล้านบาท โดยชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์ทั้ง 87 แห่งได้รวมกันเป็นกลุ่มชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้
บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อความเป็นเอกภาพและเพิ่มน้ำหนักในการเจรจาต่อรองกับผู้ทำแผนฟื้นฟู
กิจการ โดยกลุ่มชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์ท่ีลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันแจ้งเหตุผิด
นัดไปยังบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อใช้สิทธิอัตราดอกเบ้ียผิดนัดตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แล้ว    

3. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สอ.กฟภ. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                
ได้ร่วมมือกันเป็นคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ 

   1) ประชุมหารือขั้นตอน แนวทาง วิธีปฏิบัติในการดำเนินการ และการคัดเลือกที่ปรึกษา
กฎหมาย ในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2563 
จำนวน 2 ครั้ง และเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง 

      2) ประชุมร่วมกับกลุ่มชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์รวม 87 แห่ง ท่ีลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย
จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และเดือน
สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งหมดจำนวน 3 ครั้ง 

      3) ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 

   4) ประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังแนวทางในการฟื้นฟู
กิจการ หารือและนำเสนอข้อเสนอของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด 
(มหาชน) เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

 



ผลการดำเนินการในภาพรวม กลุ่มชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด 
(มหาชน) เห็นพ้องกันว่าหากศาลล้มละลายกลางมีคำส่ังให้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ฟื้นฟูกิจการและ
ตั้งผู้ทำแผนโดยเร็วเพื่อให้มีการเริ ่มจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่กำหนดสิทธิของเจ้าหนี้ได้โดยเร็วที่สุด  จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเจ้าหนี้ทุกราย  

4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แจ้งวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ
สหกรณ์ท่ีลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) โดยให้สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยส่วนท่ียัง
ไม่ได้รับจากบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)   

ในกรณีของ สอ.กฟภ. สำหรับปี 2563 ดอกเบ้ียส่วนท่ียังไมไ่ด้รับจากบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
เป็นเงิน 72.71 ล้านบาท  เบ้ืองต้นจึงมีผลให้กำไรจากการดำเนินการปี 2563 ลดลงตามจำนวนดังกล่าวด้วย 

5. กลุ่มชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)  ได้พิจารณาให้บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ                
ยื ่นเอกสารขอรับชำระหนี ้ และเป็นตัวแทนของกลุ ่มชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์เข้าร่วมรับฟังและร ักษา
ผลประโยชน์ ในการพิจารณาคำร้องคัดค้าน/แผนฟื้นฟูกิจการจนแล้วเสร็จ เบื้องต้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์
แห่งประเทศไทยได้ให้ความอนุเคราะห์สำรองจ่ายค่าที่ปรึกษาไปก่อน โดยจะเรียกเก็บจากบริษัทการบินไทย
จำกัด (มหาชน) และขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินท่ีเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 

ทั้งนี ้ที ่ปรึกษากฎหมายและกลุ่มชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด 
(มหาชน) ได้เริ่มเตรียมการสำหรับการยื่นเอกสารการขอรับชำระหนี้ตามกระบวนการขอฟื้นฟูกิจการแล้ว 

  6. ในขั้นตอนศาลล้มละลายกลางไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) จาก
เดิมมีผู้ยื่นคำคัดค้าน 16 ราย ท้ายสุด ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ถอนคำคัดค้าน 4 ราย คงเหลือผู้คัดค้านรวม 
12 ราย ได้แก่บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอมปัง ฟอร์ม จำกัด เจ้าหนี้การค้า สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 
เจ้าหนี้ทางการเงิน และผู้คัดค้านที่เป็นลูกค้าสายการบินจำนวน 10 ราย ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคำร้อง
คัดค้านในวันท่ี 17 วันท่ี 20 และ วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 เมื่อเสร็จการไต่สวนศาลนัดฟังคำส่ังของศาลในวันท่ี 
14 กันยายน 2563  

  ท่ีปรึกษากฎหมายได้สรุปประเด็นหลักของผู้คัดค้านได้แก่ 1) คัดค้านการท่ีบริษัท อีวายฯ จะเป็นผู้ร่วม
ทำแผน เพราะค่าใช้จ่ายแพงเกินไป 2) คัดค้านการฟื้นฟู เพราะเห็นว่าไม่น่าจะทำได้ภายใน 5 ปี ธุรกิจไม่น่าจะ
เป็นไปได้เพราะไม่มีหนทางใหม่มาเสนอ ไม่นำผลประกอบการมาแสดงจนเป็นที่พอใจ ที่ผ่านมาก็ได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐมาโดยตลอดก็ยังขาดทุน ไม่มีเงื่อนไขควบคุมหรือแสดงแหล่งท่ีมาของเงินทุน เป็นต้น 

ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความเชื่อมั ่นว่าคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. และฝ่ายจัดการ               
จะติดตามและดำเนินการในเรื ่องหุ ้นกู ้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด และเต็ม
ความสามารถ เพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน โดยจะนำผลการดำเนินการมาประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกรับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

 
                             (นางชินเสณี  อุ่นจิตติ) 

                                      ประธานกรรมการ 
                                     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

                                       26 ส.ค. 63 


