
 

รายงานสถานการณค์วามคืบหน้าของตราสารหนีท้ีผิ่ดนัดช าระ ประจ าเดอืน กันยายน 2562 

EARTH: บริษัท เอ็นเนอรย์ี ่เอิรธ์ จ ากัด (มหาชน) 

กองทุนทีล่งทนุ ความคืบหน้าของแนวทางการช าระหนี ้ ความคืบหน้าในการด าเนินคดี ความคิดเหน็ 

 S-PFI 18M3  วนัที่ 24 ตลุาคม 2560 ไดมี้ประกาศเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยล์งในราชกิจจา
นเุบกษา เรื่องค าสั่งใหฟ้ื้นฟกิูจการและตัง้ผูท้  าแผน โดยมี EARTH เป็นลกูหนี้
และ บจก. อีวาย คอรป์อเรท แอดไวซอรี่ เซอรว์ิสเซส (EY) เป็นผูท้  าแผน 

 บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนี ้EARTH ต่อ
ส านกัฟ้ืนฟกิูจการลกูหนีก้รมบงัคบัคดีแลว้ ในวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

 ที่ประชมุเจา้หนีเ้ม่ือวนัที่ 2 สิงหาคม 2561 ไดมี้มติเสียงส่วนใหญ่ยอมรบัแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ และยอมรบัแผนฯ ที่แก้ไขตามค ารอ้ง รวมถึงไดมี้การแต่งตั้ง
กรรมการเจา้หนีแ้ลว้ ทั้งนี ้ศาลไดก้ าหนดวันนัดพิจารณาแผนฯ ในวันที่ 1 
ตลุาคม 2561 

 วนัที่ 1 ตลุาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางนดัพิจารณา ปรากฏวา่มีเจา้หนีย่ื้น
ค าคัดค้าน ขอเพิกถอนค าสั่งให้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้แก่
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากค าสั่งกรณีดงักล่าวมีผลกระทบ
ตอ่แผนฟืนฟขูองลกูหนี ้จงึเลื่อนพิจารณาไปเป็นวนัที่ 17 ตลุาคม 2561 

 เม่ือวนัที่ 17 ตลุาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลาง มีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งใหจ้ด
ทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใหแ้ก่ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ตาม
ค าคดัคา้น วนัที่ 18 ตลุาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางนดัพิจารณาแผนฟ้ืนฟู
กิจการ โดยไดส้อบถามผูท้  าแผน และผูค้ดัคา้นแลว้ จงึนดัฟังค าสั่งในวนัที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 

 เม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิจารณาและมีค าสั่ง
ไม่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบรษิัท ส่งผลใหบ้รษิัทกลบัสูส่ถานะการ
ด าเนินการตามปรกติ 

 ตามที่กองทุน S-PFI 18M3 ได้ย่ืนค าขอรับช าระหนี้ 
EARTH ต่อส านักฟ้ืนฟูกิจการลูกหนีก้รมบังคับคดีแลว้ 
และไดป้รากฎอยู่ในรายช่ือเจ้าหนีท้ี่ ย่ืนขอรับช าระหนี้
แลว้ 

 กองทนุ S-PFI 18M3 โดยผูด้แูลผลประโยชนอ์ยู่ระหว่าง
การย่ืนขอรบัช าระหนีจ้าก EARTH เน่ืองจาก EARTH ไม่
อยู่ในสถานะฟ้ืนฟกิูจการแลว้ ซึ่งหาก EARTH ไม่ท าการ
ช าระหนี ้กองทนุจะด าเนินการฟ้องรอ้งคดีแพ่งเพื่อช าระ
หนีต้อ่ไป 

 เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 ผูดู้แลผลประโยชนแ์จง้ต่อ 
บลจ. ว่า EARTH ไม่ได้ช าระหนี้ภายในก าหนดเวลา
ตามที่ทวงถาม และในวนัที่ 25 ธันวาคม 2561 บลจ. ได้
ด าเนินการแจง้ความเรียบรอ้ยแลว้ และปัจจุบนักองทุน
อยู่ระหว่างด าเนินการฟ้องรอ้งคดีแพ่งเพื่อเรียกรบัช าระ
หนีต้อ่ไป 

 เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2562 กองทนุและบรษิัทจดัการได้
ย่ืนฟ้อง EARTH เป็นคดีตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้และศาล
นดัชีส้องสถาน/สืบพยานโจทก ์ในวนัที่ 5 เมษายน 2562 

 เดือนมีนาคม 2562 ไม่มีความคืบหน้าเน่ืองจากอยู่
ระหว่างศาลนัดชีส้องสถาน/สืบพยานโจทก์ ในวันที่ 5 
เมษายน 2562 

 บลจ. จะด าเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมาย
ตอ่ไปโดยยดึถือประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญั 
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กองทุนทีล่งทนุ ความคืบหน้าของแนวทางการช าระหนี ้ ความคืบหน้าในการด าเนินคดี ความคิดเหน็ 

 เม่ือวนัที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ EARTH ครัง้ที่ 1/2562 
มีมติในวาระอื่นๆ (วาระพิเศษที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้) อนมุตัิใหก้รรมการชดุเดิม 
จ านวน 11 คน กลบัมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ดี 
ส  านกังาน ก.ล.ต. ไดแ้จง้ข่าวว่า บุคคลทัง้ 11 ราย เป็นบุคคลที่ถกูส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) กล่าวโทษและ
โดยผลของกฎหมายบุคคลที่ถูกกล่าวโทษเขา้ข่ายขาดความน่าไวว้างใจใน
การเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท ซึ่งขณะนีก้รมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ก็ยังไม่ไดจ้ดทะเบียนรบับุคคลดงักล่าวเขา้เป็นกรรมการ 
ทั้งนี ้ส  านักงานได้แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ การใดที่บุคคลที่ถูกส านักงาน
กล่าวโทษและตอ้งพน้จากต าแหน่งขา้งตน้กระท าไปย่อมไม่มีผลผกูพนับริษัท
แตอ่ย่างใด 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศรายช่ือ บรษัิทจดทะเบียนที่ยงัมิได้
น าส่งขอ้มูล ตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีราย บริษัท 
เอ็นเนอรย่ี์ เอิรธ์ จ ากดั (มหาชน) ในรายการดงักลา่ว 

 ตามที่บรษิัท เอ็นเนอรย่ี์ เอิรธ์ จ ากดั (มหาชน) “EARTH” ไดมี้หนงัสือขอขยาย
การน าส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560 และงบการเงินส าหรบัปี 2560 โดยจะ
ด าเนินการส่งงบการเงินดงักล่าว ภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 นัน้ ปรากฏ
วา่ EARTH ยงัมิไดส้่งงบการเงิน ภายในวนัดงักล่าว 

 เดือนเมษายน 2562 ทนายจ าเลยย่ืนค าร้องขอให้
ประธานศาลอทุธรณว์ินิจฉยัว่าคดีนีเ้ป็นคดีผูบ้รโิภค (คดี 
ผบ)  หรือไม่ ศาลจึงเลื่อนคดีไปนัดพรอ้มเพื่อรอฟังค า
วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ ์ในวนัที่ 10 กรกฎาคม 
2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 

 เดือนพฤษภาคม 2562 ไม่มีความคืบหน้าเน่ืองจาก       
อยู่ระหว่างนัดพรอ้มเพื่อรอฟังค าวินิจฉัยของประธาน
ศาลอทุธรณ ์ในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562  

 เดือนมิถนุายน 2562 ประธานศาลอทุธรณว์ินิจฉยัแลว้ว่า 
คดีนีไ้ม่เป็นคดีผูบ้รโิภค และนดัสืบพยานโจทกแ์ละพยาน
จ าเลยในวันที่  1 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 ถึง 16.30 
นาฬิกา 

 เดือนกรกฎาคม 2562 ไม่มีความคืบหนา้ เน่ืองจาก อยู่
ระหว่างรอนดัสืบพยานโจทกแ์ละพยานจ าเลยในวนัที่ 1 
ตลุาคม 2562 

 เดือนสิงหาคม 2562 ไม่มีความคืบหน้า เน่ืองจาก อยู่
ระหว่างรอนดัสืบพยานโจทกแ์ละพยานจ าเลยในวนัที่ 1 
ตลุาคม 2562 

 เดือนกนัยายน 2562 ศาลแพ่งนดัฟังค าพิพากษา ในวนัที่ 
25 พฤศจิกายน 2562 

 


