
 

 

       14 กนัยายน 2563 

 

เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุ    

เร่ือง เรียนแจ้งความคืบหน้าในการติดตามการช าระหนีหุ้้นกู้  บมจ. การบินไทย 
 

ตามที่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะผู้จดัการกองทุนได้พิจารณา
ด าเนินการแยกส่วนการลงทุนท่ีเป็นหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออกจากการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สิน
อื่นๆ ของกองทนุรวมไว้ต่างหาก (Set Aside) และจะไม่น าไปค านวณ NAV ของกองทนุ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 
ความทราบแล้วนัน้  

บริษัทจดัการขอเรียนแจ้งความคืบหน้าการติดตามช าระหนีหุ้้นกู้  บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีรายละอียด ดงันี ้

 

เดือนมิถุนายน 2563 
❖ บมจ.การบินไทย ออกหนงัสือชีแ้จงใน Website ของ ThaiBMA เหตผิุดนดัช าระหนีหุ้้นกู้จากที่ บมจ.การบินไทยอยู่ระหว่าง

การยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกูิจการ (Automatic stay) บริษัทจดัการจึงได้ติดตามสถานการณ์และมีการท าหนงัสือไปที่การบิน
ไทยจากเหตุผิดนัด Cross default พร้อมกับติดตามและปรึกษาไปยังผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ของหุ้ นกู้  บมจ.การบินไทย 
ThaiBMA ตลอดจน ธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็นผู้จดัการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  รุ่นท่ีกองทนุของบริษัทจดัการถือลงทนุอยู่  

 

❖ บมจ. การบินไทยจดัประชมุเพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ เมื่อวนัท่ี 8 มิ.ย. 63 ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ถึงกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการฟื้นฟูกิจการและชีแ้จงเบือ้งต้นถึงกระบวนการท าแผนโดยสังเขป อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี ้
สามารถยื่นค าคดัค้านฟืน้ฟกูิจการก่อนศาลจะมีการเปิดนดัไต่สวนค าร้องขอฟืน้ฟกูิจการในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  

 

❖ บริษัทจัดการได้รับเอกสารประกาศของศาลล้มละลายกลาง เร่ือง ขอฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
พร้อมกับส าเนาค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ฉบับสมบูรณ์ การนีท้างบริษัทจัดการ ได้แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางกฏหมาย เพื่อให้
ความเห็นและด าเนินการทางกฏหมายกบั บมจ. การบินไทย 

เดือนกรกฎาคม 2563  

❖ บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมพบปะกับผู้ ถือหุ้นกู้ที่ยงัไม่ครบก าหนด
ช าระ เฉพาะรายที่ไม่ใช่สหกรณ์และบุคคลธรรมดา โดยมี คณุชาญศิลป์ ตรีนชุกร กรรมการบริษัทและรักษาการผู้อ านวยการ
ใหญ่ เป็นประธานการประชุม โดย บมจ. การบินไทยได้ชีแ้จงถึงการยื่นขอฟืน้ฟตู่อศาลและกลไกการพิจารณาของศาล ดงันี ้
การบินไทย ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกูิจการนัน้ศาลจะพิจารณาครอบคลมุใน 2 ประการ ได้แก่ การเห็นควรและจะมีค าสัง่ให้   บมจ.
การบินไทย มีการฟืน้ฟูกิจการหรือไม่ และศาลจะเห็นควรต่อการแต่งตัง้ผู้ท าแผนหรือไม่  รวมถึงได้ชีแ้จงว่าการยื่นขอฟืน้ฟู
กิจการในขัน้ตอนนี ้ยงัไม่ใช่ขัน้ตอนที่ลงรายละเอียดเร่ืองการช าระหนี ้ทัง้นี ้กรณีที่ไม่มีผู้คดัค้านการยื่นขอฟืน้ฟูฯ คาดหมาย
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กรอบระยะเวลาที่ศาลอาจมีค าสัง่แต่งตัง้ผู้ท าแผน และสามารถร่างแผนแล้วเสร็จได้ภายในสิน้เดือน สิงหาคม 2563 แต่ใน
กรณีที่มีผู้คดัค้านการยื่นขอฟืน้ฟฯู กรอบระยะเวลาการร่างแผนแล้วเสร็จจะล่าช้าออกไป 

เดือนสิงหาคม 2563 

❖ บริษัทจดัการมีมติยื่นค าร้องต่อการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย ภายใต้การค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย 
ด้วยการแสดงเจตน์จ านงใช้สิทธิขอเข้ามีส่วนร่วมรับรู้ความเป็นไปของการคดัค้านและค าชีแ้จงของ บมจ. การบินไทยด้วย หาก
ทราบว่ามีเจ้าหนีร้ายอื่นเข้ายื่นคดัค้านต่อศาล ซึ่งจะด าเนินการแจ้งผ่านไปยงัที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเตรียมการทางกฎหมาย
ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเจตนาของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จากรายละเอียดสาระการประชุมร่วมกับบริษัทการบินไทย
ข้างต้น พร้อมด้วยข้อมูลตามเอกสารค าร้องที่ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคณะผู้ ท าแผนนัน้มีความเป็นมืออาชีพและมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ แต่จากการที่ยงัไม่มีรายละเอียดของแผนการฟื้นฟู และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มี
รวมถึงคณะผู้ท าแผนฯ ไปถึงภาพของแผนหรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ จึงไม่อาจกล่าวว่าได้ยอมรับต่อการยื่นค าร้องฯ ของการบิน
ไทย ทัง้นี ้บลจ. ได้ติดตามผ่านที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมและทราบว่าศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ให้เล่ือนการนดัไต่สวนค า
ร้องจาก 17 สิงหาคม 2563 เป็น 20 สิงหาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563 

 

เดือนกันยายน 2563 

❖ ศาลล้มละลายกลางนดัอ่านค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย ในวนัท่ี 14 กันยายน 2563 พร้อมทัง้มีค าสั่งให้ 

บมจ.การบินไทย ฟื้นฟูกิจการ โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซ์เซอร์วิสเซส จ ากัด ร่วมกับพลอากาศเอกชยัพฤกษ์     

ดิษยะศริน นายพีระพนัธ์ุ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทกัษ์ หวงัเจริญ นายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกุล

และนายชาญศิลป์ ตรีนชุกร เป็นผู้ท าแผน 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการยงัคงด าเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดตามความคืบหน้าเงินลงทนุส่วนนีค้ืนแก่ผู้ ถือหน่วยที่
มสิทธิดงักล่าว และบริษัทใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างยิ่ง ท่ีให้การสนบัสนนุและไว้วางใจด้วยดตีลอดมา หาก
ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2286-3484 กด 7 หรือ e-mail : 
marketing@lhfund.co.th  หรือ ติดตามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
         ขอแสดงความนบัถือ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั  
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