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วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ กรมการพัฒนาชุมชน

“บรรยายพิเศษ”
โดย พลตํารวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั

วนัพฤหสับดี ท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ อาคารชาเลนเจอร ์ฮอลล1์
ศนูยแ์สดงสินค้าและการประชมุอิมแพค็เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ

ประชมุใหญ่สามญั ประจาํปี 2563
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มีสหกรณ์สมาชิกจํานวน 1,099 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม 

153,781 ล้านบาท เพ่ิมมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาถึง 20,492 ล้านบาท 

คิดเป็น 15.37% กําไรสุทธิ 1,966 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลได้ใน

อตัรา 5.30% และเงินเฉล่ียคืนในอตัรา 4.00%  

โดย บริษทั ทริสเรตต้ิง จาํกดั ประกาศอนัดบัเครดิตองคก์ร

ของ ชสอ. คงเดิมท่ีระดบั“A-” แนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” แสดง

ให้เหน็ถึงความมัน่คงปลอดภยัทางการเงิน

ณ วันสิ้นปบัญชี ชสอ. 31 มีนาคม 2563
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วนัพฤหสับดี ท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ อาคารชาเลนเจอร ์ฮอลล1์

ศนูยแ์สดงสินค้าและการประชมุอิมแพค็เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ

นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานพิธีเปิด

http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/moac-news-menu/20189-headmoac-25621003-1


ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อมิแพค็ เมืองทองธานี 

IMPACT Challenger Hall 1

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1



ท่ีพกัสาํหรบัผูแ้ทนสหกรณ์ ณ โรงแรมไอบิส

IBIS BANGKOK IMPACT HOTEL
WITH 587 ROOMS
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รายช่ือและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลือกตัง้

ประจาํปี 2563

ชสอ. ประกาศรบัสมคัรเลือกตัง้

กรรมการดาํเนินการนอกเขตพืน้ท่ี

เมื่อวนัท่ี 14-18 มิถนุายน 2563
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หมายเลข ช่ือ - นามสกลุ
สหกรณ์ต้นสงักดั

สหกรณ์ออมทรพัย.์....จาํกดั

1 ขาดคณุสมบติัตามข้อบงัคบั ชสอ. ข้อ 39 (8)

2 นายพิทยา  ทิพยโสตถิ พนักงานบริษทัการบินไทย

3 พลเอก จาํนงค์ จนัพร กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 102 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 2 รกัษาพระองค์

4 นายนพดล อินปา ครลูาํปาง

5 ดาบตาํรวจ เดชาวตัร  อุ่นสอน ตาํรวจภเูกต็

6 นายวิทยา  ประเทศ กรมอนามยั

7 นายกิตต์ิ เกิดโสภา สยามนิสสนั

8 นายธงชยั  พทุธมอญ ครรู้อยเอด็

9 นายศิริวฒัน์ อินทรมงคล กรมปศสุตัว์

10 นายสามคัคี  เดชกล้า สาธารณสขุอทุุมพรพิสยั

11 นายชยัยทุธ ์ มาศสพุงศ์ ครนูครศรีธรรมราช

12 นายพรศกัด์ิ  คณุวฒิุมโนธรรม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13 นายสรุศกัด์ิ  วาดเขียน ครสูระบุรี

14 นาวาเอก ธิติ  นาวานุเคราะห์ กรมอู่ทหารเรือ

15 นายชวลิต  ขาวปลอด ผู้ปฏิบติังานองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

16 นางสาวศศิมาศ  พรรณรตัน์ องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ

17 นายแพทยวิ์ษณุกร  อ่อนประสงค์ สาธารณสขุกาฬสินธุ์



คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทาง

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพย

และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

กรมสงเสริมสหกรณจึงไดจัดทํารางกฎกระทรวงฯ จํานวน 13 

ฉบับ ดังนี้ 
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การผลกัดนั เร่ือง การแกไ้ขกฎกระทรวงฯ

โดย ชสอ. และขบวนการสหกรณ์



(ราง) กฎกระทรวง จํานวน 13 ฉบับ  ประกอบดวย 

1. รางกฎกระทรวง กําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณนอย

2. รางกฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของ

กรรมการดําเนินการสหกรณและผูจัดการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณนอย

3. รางกฎกระทรวง กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณ

นอย

4. รางกฎกระทรวง การดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพย

และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณนอย
10



5. รางกฎกระทรวง ธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 

.... ผลกระทบสหกรณนอย

6. รางกฎกระทรวง การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี 

และการแตงตัง้ผูสอบบัญชี พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณนอย

7. รางกฎกระทรวง การจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณนอย

8. รางกฎกระทรวง การกําหนดอัตราเงินปนผลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต

ยูเนี่ยน พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณนอย

9. รางกฎกระทรวง การรับฝากเงิน การกอหนี้  การสรางภาระผูกพนั  การกูยืมเงินหรือ

การคํ้าประกันของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยเูนีย่น พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณ

ปานกลาง
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(ราง) กฎกระทรวง จํานวน 13 ฉบับ  ประกอบดวย 



10. รางกฎกระทรวง การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....ผลกระทบสหกรณปานกลาง

11. รางกฎกระทรวง การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ  ออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ผลกระทบสหกรณปานกลาง

12. รางกฎกระทรวง การจัดช้ันสินทรัพยและการกันเงินสํารอง พ.ศ. 

.... ผลกระทบสหกรณปานกลาง

13. กฎกระทรวง การใหกูและการใหสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย

และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2562 ผลกระทบสหกรณมาก
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(ราง) กฎกระทรวง จํานวน 13 ฉบับ  ประกอบดวย 



คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติหลักการราง

กฎกระทรวงฯ จํานวน 7 ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือเชิญผูแทน ชสอ. รวมช้ีแจงรายละเอียดในราง

กฎกระทรวงออกตามความพระราชบัญญัติสหกรณ พ .ศ. 2542  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  จํานวน 7 ฉบับ  

โดยท่ีประชุมไดพิจารณาไปแลว 4 คร้ัง 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี วันท่ี 30  เมษายน  2563  

คร้ังท่ี 2  วันท่ี 21  พฤษภาคม  2563  

คร้ังท่ี 3  วันท่ี 4  มิถุนายน  2563 

คร้ังท่ี 4 วันท่ี 11 มิถุนายน 2563
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การชี้แจงตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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การชี้แจงตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รางกฏกระทรวง 7 ฉบับท่ีมีผลกระทบนอย



1. รางกฎกระทรวงกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยฯ

การประกาศรายชื่อสหกรณเปนสหกรณขนาดใหญ  

ที่ประชุมมีมติ เห็นควรใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด

ขนาดของสหกรณ  โดยสหกรณไมตองแจงตอนายทะเบียนสหกรณ 
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2.1 ลักษณะตองหามของกรรมการและผูจัดการของสหกรณขนาด

ใหญ ที่กําหนดหามเปนที่ปรึกษาของสหกรณ หรือชุมนุมสหกรณแหงอ่ืน

รวมถึงสหกรณและชุมนุมสหกรณประเภทอ่ืน 

ที่ประชุมมีมติ เห็นควร ตัดคําวา “ที่ปรึกษา” ออก  เนื่องจาก

ตําแหนงที่ปรึกษาไมมีอํานาจในการบริหารงานของสหกรณอยางแทจริง 

ไมมีสวนไดเสียนอกจากการใหคําปรึกษา ดังนั้น ในสวนของที่ปรึกษาให

นําไปพิจารณาในรางกฎกระทรวงธรรมาภิบาลฯ 
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2.  รางกฎกระทรวงการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามอ่ืนของกรรมการฯ



2.2  การใหผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการและไดรับแตงต้ังเปน

ผู จัดการสหกรณขนาดใหญ จัดทําหนังสือพรอมลงลายมือชื่อย่ืนตอ

สหกรณเพื่อรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณฯ 

ที่ประชุมมีมติ เห็นควรใหผูไดรับเลือกต้ังและไดรับแตงต้ัง จัดทํา

หนังสือรับรองตนเองพรอมลงลายมือชื่อย่ืนตอนายทะเบียนสหกรณดวย 

เพื่อใหการตรวจสอบในหนวยงานอ่ืนๆ  นอกเหนือจากที่สหกรณจะ

สามารถตรวจสอบได 
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2.  รางกฎกระทรวงการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามอ่ืนของกรรมการฯ (ตอ)



2.3  การกําหนดหามกรรมการและผูจัดการสหกรณขนาดใหญเปน

กรรมการและผูจัดการในสหกรณและในชุมนุมสหกรณประเภทอ่ืน  

ที่ประชุมมีมติ กําหนดบทเฉพาะกาลไวไมใหมีผลยอนหลังแก ผูที่

ดํารงตําแหนงอยูกอนแลว  โดยใหดํารงตําแหนงจนครบวาระ 

2.4  การกําหนดใหกรรมการหรือผูจัดการ  ตองพนจากตําแหนงไม

เกิน 1 ป  เปนผูตองหามนั้น

ที่ประชุมมีมติ ไดกําหนดบทเฉพาะกาลไวไมมีผลยอนหลังแกบุคคลที่

ดํารงตําแหนงอยูกอนที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
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2.  รางกฎกระทรวงการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามอ่ืนของกรรมการฯ (ตอ)



ที่ประชุมมีมติ เห็นดวยตามรางฯ ที่เสนอโดยไมมีการแกไข 
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3.  รางกฎกระทรวงการกําหนดอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ 



การเปดเผยขอมูลตอที่ประชุมใหญ  ในเรื่ องผลประโยชน

คาตอบแทนสวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจ

ในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณไดรับจากสหกรณในรอบบัญชีที่

ผานมา โดยใหสหกรณแจงในรายงานประจําปเปนรายบุคคล  

ที่ประชุมมีมติ ใหสหกรณแจงในรายงานประจําปเปนภาพรวม  

สวนการรายงานเปนรายบุคคลนั้นใหปดประกาศไว ณ  ที่ทําการสหกรณ

และชองทางสื่อสารอ่ืนๆ  เพื่อใหสมาชิกทราบหลังประชุมใหญพรอมทั้ง

แจงใหนายทะเบียนสหกรณรับทราบตอไป 

ขอ 10 (เดิมตามราง) 
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4. รางกฎกระทรวงธรรมาภิบาลฯ 



หามมิใหสหกรณแจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดตางๆ

หรือใหผลตอบแทนอ่ืนใดนอกจากดอกเบี้ย เวนแตเปนของกํานันแก

สมาชิกฯ หากเปนผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะ

ไมไดรับผลประโยชนในกิจกรรมดังกลาว

แกไขในหลักการ 

โดยขอใหกฤษฎีกาแกไขขอความใหเปนไปตามหลักการ ดังนี้

(1) ใหสหกรณสามารถกระทําได ตามปกติ

(2) ผลประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมตางๆ ตามขอ 10 ตองใหกับ

สมาชิกสหกรณเทานั้น
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4. รางกฎกระทรวงธรรมาภิบาลฯ (ตอ) 



การใหสหกรณเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจหรือ

กิจกรรมอ่ืนที่ไมเปนไปตามกฎหมายสหกรณ กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

รวมทั้งระเบียบและขอบังคับของสหกรณ  

ที่ประชุมมีมติ ใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

22

5.  รางกฎกระทรวงการจัดทําบัญชี การจัดทําและการ

เปดเผยงบการเงินฯ 



23

6.  รางกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานขอมูลฯ

ท่ีประชุมมีมติ  เห็นดวยตามรางฯ ท่ีเสนอโดยไมมีการแกไข



ที่ประชุมมีมติ 

ขอ 4 เดิมตามรางฯ  เงินกองทุนของชมุนุมสหกรณประกอบดวย 

(1) รอยละ 80 ของทุนเรือนหุนที่ชาํระแลว  

(2) ทุนสํารอง

แกไขเปน

(1)เปนรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนที่ชาํระแลว

(2) ทุนสํารอง

24

7.  รางกฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ  

ออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... 



ขอ 5(2) เดิมตามรางฯ  

การคํานวณสนิทรัพยใหหมายความถึงสนิทรัพยทกุรายการในงบ

การเงิน... 

แกไขเปน 

การคํานวณสนิทรัพยใหหมายความถึง สินทรัพยทุกรายการในงบ

การเงิน ยกเวน เงินสด และพันธบัตรรฐับาล 

25

7.  รางกฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ  

ออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... (ตอ)



ดังนั้น เนื้อหาในการพิจารณา 7 รางกฎกระทรวงฯท่ีมี

ผลกระทบนอย ไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลวรอเสนอคณะกรรมการ

สํานักงานกฤษฎีกาพิจารณา  ซ่ึงอีก 6 รางกฎกระทรวงฯท่ีเหลือ 

อยูระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําเพื่อเสนอเขาสูการ

พิจารณาตอไป

26



ตามที่ ชสอ.และ สหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนกู บมจ. การบิน

ไทย ตามความในมาตรา 62 (3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

และศาลลมละลายกลาง ไดมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการของ บมจ.การ

บินไทย เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทําใหการรับชําระหนี้ของเจาหนี้

จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 

นั้น ชสอ.ไดดําเนินการรวมกับขบวนการสหกรณดังนี้

27

การผลักดัน เรื่อง การแกไขปญหาสหกรณผูลงทุนในหุนกู

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)

โดย ชสอ.และคณะติดตามการแกไขปญหาหุนกูฯ



28

การผลักดันการแกไขปญหาสหกรณผูลงทุน

ในหุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)



ชสอ. จัดประชุมกรณีการลงทุนในหุนกู บมจ.การบินไทยโดยเชิญ

สหกรณที่นําเงนิไปลงทุนหุนบริษัทการบนิไทยฯ เขารวมรับฟงประเด็น

ปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน  

มีผูเขารวมจํานวน 118 คน  68 สหกรณ โดยมีขอสรุป

รวมกัน ให ชสอ.จัดตั้งคณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาฯ

และเชิญสหกรณผูลงทุนฯเขารวมรับฟงแนวทางแกไขปญหา

29

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563



ชสอ. มีมติแตงต้ังคณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาหุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน)  ประกอบดวย 

1.  ผูแทนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 3 คน 

2.  ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   จํานวน 1  คน 

3.  ผูแทนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด  จํานวน 1  คน

4.  ผูแทนสหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 1  คน

5.  ผูแทนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํากัด             จํานวน 1 คน

6.  ผูแทนสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด      จํานวน 1 คน

7.  ผูแทนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด              จํานวน 1 คน

8.  ผูแทนสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด              จํานวน 1 คน

และ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด

เพื่อกําหนดทิศทางการแกไขปญหาและกําหนดกรอบการเจรจาในฐานะเจาหน้ีรวมกัน

30

วันที่ 26 พฤษภาคม  2563



จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาหุนกูบริษัทการ

บินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว  และกรอบการเจรจาในสถานะเจาหนี้  

โดยมีขอสรุปรวมกันสหกรณผูลงทุนฯยืนยันแนวทางการเจรจา

ขอรับชําระหนี้เงินตนเทาเดิม และงวดชําระหนี้เทาเดิม หรือเงินตนเทาเดิม 

แตขยายงวดชําระหนี้ออกไป 

31

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563



จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาผูลงทุนในหุนกู บริษัท

การบินไทย จํากัด (มหาชน)  โดยเชิญผูแทนสหกรณและผูแทนชุมนุมสหกรณ

ที่ลงทุนในหุนกู 16 แหงเขารวมประชุม เพื่อใหขอคิดเห็นกับคณะกรรมการ

ติดตามฯ โดยเชิญบริษัทที่ป รึกษาดานกฎหมายเขามาใหคําแนะนํา

กระบวนการฟนฟูกิจการ เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมประชุมหารือ

กับกรมสงเสริมสหกรณ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตอไป

32

วันที่ 2 มิถุนายน 2563



กรมสงเสริมสหกรณ  จัดประชุมสหกรณผูลงทุนในหุนกูบริษัทการ

บินไทยฯ จัดประชุมทางไกล เพื่อใหสหกรณเจาหนี้รับทราบสิทธิและหนาที่

ที่จะตองปฏิบัติในแตละขั้นตอนของกระบวนการฟนฟูกิจการตามกฎหมาย 

และถือปฏิบัติไดถูกตอง สามารถนําไปถายทอด หรือชี้แจงกับสมาชิก

สหกรณใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน โดยมีขอสรุป ดังนี้ 

สหกรณเจาหนี้ตองรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวเพือ่สรางอํานาจในการ

ตอรองในฐานะเจาหนี ้กสส. พรอมที่จะเปนศูนยกลางในการจัดประชุมเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกสหกรณเจาหนี้ และเปนผูประสานงานให

ระหวางสหกรณเจาหนี้และกรมบังคับคดี

33

วันที่ 4 มิถุนายน 2563



ชสอ. พรอมดวยคณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาหุนกูบริษัทการบิน
ไทย จํากัด (มหาชน)  ประชุมหารือรวมกับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ถึงแนวทาง
การแกไขปญหาหุนกู  บมจ. การบินไทย  มีขอสรุปดังนี้ 

1.  กรมสงเสริมสหกรณจะประสานงานกับกรมบังคับคดีมาใหคําแนะนํากับ
สหกรณผูลงทุนในการดําเนินการตามกฎหมายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.  กรมสงเสริมสหกรณจะหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดแนวทางในการ
ต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ใหเปนประโยชนกับสหกรณผูลงทุนมากที่สุด 

3.   กรมสงเสริมสหกรณจะรวมกับ ชสอ. เชิญสหกรณผูลงทุนท้ัง 87 สหกรณ 
มาประชุมหารือรวมกันเพ่ือทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายตอไป 

34

วันที่ 16 มิถุนายน  2563



ชสอ. พรอมดวยคณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาหุนกูบริษัท

การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ประชุมหารือโดยรับทราบแนวทางการ

ดําเนินการของสหกรณในฐานะเจาหนี้หุนกู  บมจ. การบินไทย  จากบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย   

ซึ่ง ชสอ. กําหนดเชิญสหกรณผูลงทุนในหุนกูฯ มาประชุมเพื่อ

พิจารณาแนวทางการดําเนินการรวมกันในวันที่ 2 กรกฎาคม  2563       

ณ สํานักงาน ชสอ. 

35

วันที่ 23 มิถุนายน  2563



ชสอ. เชิญสหกรณผูลงทุนในหุนกูฯ มาประชุมเพื่อพิจารณาแนว

ทางการดําเนินการรวมกันในวันที่ 2 กรกฎาคม  2563 ณ สํานักงาน ชสอ. 

จํานวน 117คน 89 สหกรณโดยมีขอสรุปดังนี้

1. แนวทางเตรียมตัวเม่ือบริษัทการบินไทย จํากัดย่ืนขอฟนฟูกิจการตอ

ศาลลมละลายกลาง

2. การแจงเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิในหุนกู 

3. คณะติดตามฯจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาดาน

กฎหมายตอไป

36

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
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