
 

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี �ที�ผิดนัดชาํระ ประจาํเดือน มิถุนายน 2562 

EARTH: บริษัท เอ็นเนอร์ยี� เอิร์ธ จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนที�ลงทุน ความคืบหน้าของแนวทางการชาํระหนี � ความคืบหน้าในการดาํเนินคด ี ความคดิเห็น 

� S-PFI 18M3 � วนัที� 24 ตลุาคม 2560 ได้มีประกาศเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ลงในราชกิจจา
นเุบกษา เรื�องคําสั�งให้ฟื5นฟกูิจการและตั 5งผู้ ทําแผน โดยมี EARTH เป็นลกูหนี 5
และ บจก. อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี� เซอร์วิสเซส (EY) เป็นผู้ ทําแผน 

� บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ได้ยื�นคําขอรับชําระหนี 5 EARTH ต่อ
สาํนกัฟื5นฟกูิจการลกูหนี 5กรมบงัคบัคดีแล้ว ในวนัที� 16 พฤศจิกายน 2560 

� ที�ประชมุเจ้าหนี 5เมื�อวนัที� 2 สงิหาคม 2561 ได้มีมตเิสยีงสว่นใหญ่ยอมรับแผน
ฟื5นฟูกิจการ และยอมรับแผนฯ ที�แก้ไขตามคําร้อง รวมถึงได้มีการแต่งตั 5ง
กรรมการเจ้าหนี 5แล้ว ทั 5งนี 5 ศาลได้กําหนดวันนัดพิจารณาแผนฯ ในวันที� 1 
ตลุาคม 2561 

� วนัที� 1 ตลุาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางนดัพิจารณา ปรากฏวา่มีเจ้าหนี 5ยื�น
คําคัดค้าน ขอเพิกถอนคําสั�งให้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้แก่
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) เนื�องจากคําสั�งกรณีดงักลา่วมีผลกระทบ
ตอ่แผนฟืนฟขูองลกูหนี 5 จึงเลื�อนพิจารณาไปเป็นวนัที� 17 ตลุาคม 2561 

� เมื�อวนัที� 17 ตลุาคม 2561 ศาลล้มละลายกลาง มีคาํสั�งเพิกถอนคาํสั�งให้จด
ทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจให้แก่ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ตาม
คําคดัค้าน วนัที� 18 ตลุาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางนดัพิจารณาแผนฟื5นฟู
กิจการ โดยได้สอบถามผู้ ทําแผน และผู้คดัค้านแล้ว จึงนดัฟังคาํสั�งในวนัที� 15 
พฤศจิกายน 2561 

� เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2561 ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและมีคําสั�ง
ไมเ่ห็นชอบด้วยแผนฟื5นฟกูิจการของบริษัท สง่ผลให้บริษัทกลบัสูส่ถานะการ
ดําเนินการตามปรกต ิ

� ตามที�กองทุน S-PFI 18M3 ได้ยื�นคําขอรับชําระหนี 5 
EARTH ต่อสํานักฟื5นฟูกิจการลูกหนี 5กรมบังคบัคดีแล้ว 
และได้ปรากฎอยู่ในรายชื�อเจ้าหนี 5ที�ยื�นขอรับชําระหนี 5
แล้ว 

� กองทนุ S-PFI 18M3 โดยผู้ดแูลผลประโยชน์อยู่ระหว่าง
การยื�นขอรับชําระหนี 5จาก EARTH เนื�องจาก EARTH ไม่
อยูใ่นสถานะฟื5นฟกูิจการแล้ว ซึ�งหาก EARTH ไมท่ําการ
ชําระหนี 5 กองทนุจะดําเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งเพื�อชําระ
หนี 5ตอ่ไป 

� เมื�อวนัที� 24 ธันวาคม 2561 ผู้ดูแลผลประโยชน์แจ้งต่อ 
บลจ. ว่า EARTH ไม่ได้ชําระหนี 5ภายในกําหนดเวลา
ตามที�ทวงถาม และในวนัที� 25 ธนัวาคม 2561 บลจ. ได้
ดําเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบนักองทนุ
อยู่ระหว่างดําเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งเพื�อเรียกรับชําระ
หนี 5ตอ่ไป 

� เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2562 กองทนุและบริษัทจดัการได้
ยื�นฟ้อง EARTH เป็นคดีตอ่ศาลแพง่กรุงเทพใต้ และศาล
นดัชี 5สองสถาน/สบืพยานโจทก์ ในวนัที� 5 เมษายน 2562 

� เดือนมีนาคม 2562 ไม่มีความคืบหน้าเนื�องจากอยู่
ระหว่างศาลนัดชี 5สองสถาน/สืบพยานโจทก์ ในวันที� 5 
เมษายน 2562 

� บลจ. จะดําเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมาย
ตอ่ไปโดยยดึถือประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็น
สาํคญั 



 

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี �ที�ผิดนัดชาํระ ประจาํเดือน มิถุนายน 2562 

กองทุนที�ลงทุน ความคืบหน้าของแนวทางการชาํระหนี � ความคืบหน้าในการดาํเนินคด ี ความคดิเห็น 

� เมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2562 ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น EARTH ครั 5งที� 1/2562 
มีมติในวาระอื�นๆ (วาระพิเศษที�ไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้า) อนมุตัิให้กรรมการชดุเดิม 
จํานวน 11 คน กลบัมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ดี 
สํานกังาน ก.ล.ต. ได้แจ้งข่าวว่า บคุคลทั 5ง 11 ราย เป็นบคุคลที�ถกูสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กลา่วโทษและ
โดยผลของกฎหมายบุคคลที�ถกูกล่าวโทษเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจใน
การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซึ�งขณะนี 5กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ก็ยงัไม่ได้จดทะเบียนรับบุคคลดงักล่าวเข้าเป็นกรรมการ 
ทั 5งนี 5สํานักงานได้แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว การใดที�บุคคลที�ถูกสํานักงาน
กลา่วโทษและต้องพ้นจากตําแหน่งข้างต้นกระทําไปยอ่มไมม่ีผลผกูพนับริษัท
แตอ่ยา่งใด 

� ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกาศรายชื�อ บริษัทจดทะเบียนที�ยงัมิได้
นําสง่ข้อมูล ตามมาตรา 56 ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2562 ซึ�งมีราย บริษัท 
เอ็นเนอร์ยี� เอิร์ธ จํากดั (มหาชน) ในรายการดงักลา่ว 

� เดือนเมษายน 2562 ทนายจําเลยยื�นคําร้องขอให้
ประธานศาลอทุธรณ์วินิจฉยัวา่คดีนี 5เป็นคดีผู้บริโภค (คดี 
ผบ)  หรือไม่ ศาลจึงเลื�อนคดีไปนัดพร้อมเพื�อรอฟังคํา
วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ในวนัที� 10 กรกฎาคม 
2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 

� เดือนพฤษภาคม 2562 ไม่มีความคืบหน้าเนื�องจาก       
อยู่ระหว่างนัดพร้อมเพื�อรอฟังคําวินิจฉัยของประธาน
ศาลอทุธรณ์ ในวนัที� 10 กรกฎาคม 2562  

� เดือนมิถนุายน 2562 ประธานศาลอทุธรณ์วินิจฉยัแล้ววา่ 
คดีนี 5ไมเ่ป็นคดีผู้บริโภค และนดัสบืพยานโจทก์และพยาน
จําเลยในวันที� 1 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 ถึง 16.30 
นาฬิกา 

 


