
ศาลพจิารณารบัแผนฟ้ืนฟูกจิการ บมจ.การบนิไทย

นายสัมฤทธ์ิ ส าเนียง ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. จ ากดั (สอ.ปตท.) ในฐานะผูแ้ทน 
สอ.ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบักลุ่มเจา้หน้ีสหกรณ์ดว้ยกนัทั้งหมด น าโดย ชสอ. ในฐานะผูแ้ทนกลุ่มเจา้หน้ีสหกรณ์ ซ่ึง
ท่ีประชุมมีความเห็นร่วมกันในทิศทางเดียวกันว่าเพื่อให้ บมจ.การบินไทย สามารถบริหารตามแผนฟ้ืนฟูให้เกิด
ความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน จึงเห็นชอบร่วมกันสนับสนุนแผนฟ้ืนฟูตามท่ี ชสอ. น าเสนอ และในวนัท่ีโหวตแผนฯ 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโหวตรับแผนฯ ท่ีแก้ไขจ านวน 3 ฉบับ ท่ีเสนอโดย บมจ.             
การบินไทย เจา้หน้ีธนาคารกรุงเทพฯ และ ชสอ. ดว้ยเสียงสนบัสนุน 91.56% ของเจา้หน้ีท่ีออกเสียงซ่ึงมีสาระส าคญัสรุป
ไดด้งัน้ี

1. เจา้หน้ีหุน้กูไ้ดรั้บช าระหน้ีเงินตน้เตม็จ านวน 100% (No Haircut) เหมือนเดิม
2. มีการขยายช าระหน้ีออกไปเป็น 8 ปี (จากเดิม 6 ปี) และเม่ือรวมกบัอายคุงเหลือของหุน้กูแ้ต่ละรุ่นแลว้ตอ้ง        

ไม่เกิน 16 ปี (จากเดิมไม่เกิน 14 ปี)
3. ไม่มีการแปลงหน้ีเงินตน้เป็นทุน
4. ก าหนดอตัราดอกเบ้ียหุน้กูใ้หม่ท่ีร้อยละ 1.50 เร่ิมจ่ายในปีท่ี 4 ส าหรับดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 จะตั้งเป็นดอกเบ้ีย

คา้งจ่ายและใหน้ าไปจ่ายในวนัครบก าหนดของหุน้กูแ้ต่ละรุ่น (คงไวเ้หมือนเดิม)
5. ดอกเบ้ียคา้งจ่ายในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ตามขอ้ 4 เจา้หน้ีหุ้นกูทุ้กกลุ่มมีทางเลือกท่ีจะสามารถเลือกช าระดว้ยวิธีแปลง

ดอกเบ้ียเป็นทุนก็ไดใ้นราคา 2.5452 บาท โดยใหแ้สดงเจตนาเป็นหนงัสือต่อผูท้  าแผนไดใ้นปี 2571 เป็นตน้ไป จนกวา่จะ
ครบก าหนดไถ่ถอนใหม่ในแต่ละรุ่น

6. หาก บมจ.การบินไทย ผดินดัช าระหน้ี เจา้หน้ีมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียผดินดัในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี 
7. ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ ให้ผูบ้ริหารแผนศึกษาความเหมาะสม ความคุม้ค่า ความจ าเป็น และความเป็น       

ไปไดใ้นการแยกหน่วยธุรกิจ และใหร้ายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการเจา้หน้ี คณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือใหม่
ภายใน 1 ปี 

8. มีการแต่งตั้ งผู ้บริหารแผนฯ จ านวน 5 คน ได้แก่  นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ ,นายพรชัย ฐีระเวช , 
นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์, นายไกรสร บารมีอวยชยั, และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จ ากดั (สอ.ปตท.) มีการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.     
การบินไทย เป็นเงิน 1,920 ลา้นบาท ไดย้ืน่เอกสารขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ซ่ึงต่อมาผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย 
ได้ส่งแผนฟ้ืนฟู เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 และมีก าหนดให้โหวตแผนฯ ในวนัท่ี 
12 พฤษภาคม 2564 นั้น

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ไดมี้การขอแกไ้ขแผนฯ เพิ่มเติม จากผูท้  าแผนฯ ของ 
บมจ.การบินไทย เจ้าหน้ีต่างๆ และเจ้าหน้ีหุ้นกู้สหกรณ์ น าโดย ชุมนุมสหกรณ์         
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ชสอ.) รวมทั้งส้ิน 15 ฉบบั พร้อมทั้งมีการขอเล่ือนโหวต
แผนฯ จากเดิมเป็นวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564
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9. มีการแต่งตั้งกรรมการเจา้หน้ี จ  านวน 7 คน ไดแ้ก่
1. ธนาคารกรุงเทพ 
2. กระทรวงการคลงั 
3. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร (สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากดั) 
4. พล.ต.ท.วโิรจน์ สัตยสัณห์สกุล (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั) 
5. ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี (สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั) 
6. นางนุสรา บญัญติัปิยพจน์ (บมจ.ไทยสมุทรประกนัชีวติ) 
7. ธนาคารออมสิน

10. แผนฟ้ืนฟูท่ีผา่นการโหวตในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ดงักล่าว มีขั้นตอนเสนอใหศ้าลพิจารณา ในวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงต่อมาศาลไดเ้ล่ือนการพิจารณาออกไปเป็น วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และศาลไดพ้ิจารณาแลว้
มีค าสั่งอนุมติัเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูดงักล่าว

อน่ึง ในการระดมสินเช่ือของ บมจ .การบินไทย คาดว่า บมจ.การบินไทย จะมีการระดมสินเช่ือจากเจ้าหน้ี
ธนาคารและกระทรวงการคลงั โดยในส่วนน้ีเจา้หน้ีหุ้นกูก้ลุ่มสหกรณ์ รวมถึง สอ.ปตท. ไม่มีนโยบายท่ีจะให้สินเช่ือ 
หรือลงทุน หรือเพิ่มทุนแต่อยา่งใด

สอ.ปตท. ขอเรียนว่าในการโหวตรับแผนฯ ของกลุ่มเจา้หน้ีสหกรณ์ร่วมกนั น าโดย ชสอ. เป็นการสนบัสนุน
แผนฯ อนัเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสหกรณ์เจา้หน้ี ซ่ึงรวมถึง สอ.ปตท. และสมาชิกทุกท่าน นอกจากน้ีในคณะกรรมการ
เจา้หน้ีมีผูแ้ทนจากกลุ่มสหกรณ์ จ านวน 3 คน ท่ีจะท าหน้าท่ีสอดส่อง ติดตาม ดูแล ปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริหารแผน 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บมจ.การบินไทย สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ ท่ีวางไว้


