
 
รายงานสถานการณค์วามคืบหน้าของตราสารหนีทผีิดนัดชาํระ ประจาํเดือน ตุลาคม  

EARTH: บริษัท เอ็นเนอรย์ ีเอิรธ์ จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนทลีงทนุ ความคืบหน้าของแนวทางการชาํระหน ี ความคืบหน้าในการดาํเนินคด ี ความคดิเหน็ 

 S-PFI 18M3  วนัที  ตุลาคม  ไดมี้ประกาศเจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยล์งในราชกิจจา

นเุบกษา เรอืงคาํสงัใหฟื้นฟกูิจการและตงัผูท้าํแผน โดยมี EARTH เป็นลกูหนี

และ บจก. อีวาย คอรป์อเรท แอดไวซอรี เซอรว์ิสเซส (EY) เป็นผูท้าํแผน 

 บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ไดย้ืนคาํขอรบัชาํระหนี EARTH ต่อ

สาํนกัฟืนฟกูิจการลกูหนกีรมบงัคบัคดีแลว้ ในวนัที  พฤศจิกายน  

 ทปีระชุมเจา้หนเีมอืวนัท ี  สงิหาคม  ไดม้ีมตเิสยีงส่วนใหญ่ยอมรบัแผน

ฟืนฟูกิจการ และยอมรับแผนฯ ทีแก้ไขตามคาํรอ้ง รวมถึงไดม้ีการแต่งตัง

กรรมการเจ้าหนีแล้ว ทังนี ศาลไดก้าํหนดวันนัดพิจารณาแผนฯ ในวันที 1 

ตลุาคม 2561 

 วนัท ี  ตลุาคม  ศาลลม้ละลายกลางนดัพิจารณา ปรากฏว่ามเีจา้หนยีนื

คําคัดค้าน ขอเพิกถอนคําสังให้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้แก่

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) เนอืงจากคาํสงักรณีดงักล่าวมีผลกระทบ

ต่อแผนฟืนฟขูองลกูหน ีจึงเลอืนพิจารณาไปเป็นวนัท ี1  ตลุาคม 2561 

 เมอืวนัท ี  ตลุาคม  ศาลลม้ละลายกลาง มีคาํสงัเพิกถอนคาํสงัใหจ้ด

ทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใหแ้ก่ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ตาม

คาํคดัคา้น วนัท ี  ตลุาคม  ศาลลม้ละลายกลางนดัพิจารณาแผนฟืนฟู

กิจการ โดยไดส้อบถามผูท้าํแผน และผูค้ดัคา้นแลว้ จึงนดัฟังคาํสงัในวนัท ี  

พฤศจิกายน  

 เมอืวนัท ี  พฤศจิกายน  ศาลลม้ละลายกลางไดพิ้จารณาและมีคาํสงั

ไม่เห็นชอบดว้ยแผนฟืนฟกูิจการของบรษิทั สง่ผลใหบ้ริษัทกลบัสู่สถานะการ

ดาํเนินการตามปรกต ิ

 ตามทีกองทุน S-PFI 18M3 ได้ยืนคําขอรับชําระหนี  

EARTH ต่อสาํนักฟืนฟูกิจการลูกหนีกรมบังคับคดีแลว้ 

และไดป้รากฎอยู่ในรายชือเจ้าหนีทียืนขอรับชาํระหนี

แลว้ 

 กองทุน S-PFI 18M3 โดยผูดู้แลผลประโยชนอ์ยู่ระหว่าง

การยนืขอรบัชาํระหนจีาก EARTH เนืองจาก EARTH ไม่

อยู่ในสถานะฟืนฟกูิจการแลว้ ซงึหาก EARTH ไม่ทาํการ

ชาํระหน ีกองทุนจะดาํเนินการฟ้องรอ้งคดีแพ่งเพือชาํระ

หนตี่อไป 

 เมือวันที 24 ธันวาคม 2561 ผูดู้แลผลประโยชนแ์จง้ต่อ 

บลจ. ว่า EARTH ไม่ได้ชําระหนีภายในกําหนดเวลา

ตามทีทวงถาม และในวนัที 25 ธันวาคม 2561 บลจ. ได้

ดาํเนินการแจง้ความเรียบรอ้ยแลว้ และปัจจุบนักองทุน

อยู่ระหว่างดาํเนินการฟ้องรอ้งคดีแพ่งเพือเรียกรบัชาํระ

หนีต่อไป 

 เมือวนัที  มกราคม  กองทุนและบรษิัทจดัการได้

ยนืฟ้อง EARTH เป็นคดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้และศาล

นดัชีสองสถาน/สืบพยานโจทก ์ในวนัท ี  เมษายน  

 เดือนมีนาคม  ไม่มีความคืบหน้าเนืองจากอยู่

ระหว่างศาลนัดชีสองสถาน/สืบพยานโจทก์ ในวันที  

เมษายน  

 บลจ. จะดาํเนินการตาม

กระบวนการทางกฎหมาย

ต่อไปโดยยึดถือประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น

สาํคญั 



 
รายงานสถานการณค์วามคืบหน้าของตราสารหนีทผีิดนัดชาํระ ประจาํเดือน ตุลาคม  

กองทุนทลีงทนุ ความคืบหน้าของแนวทางการชาํระหน ี ความคืบหน้าในการดาํเนินคด ี ความคดิเหน็ 

 เมือวันที 13 มีนาคม 2562 ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ EARTH ครงัที 1/2562 

มีมติในวาระอืนๆ (วาระพิเศษทีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้) อนุมตัิใหก้รรมการชดุเดิม 

จาํนวน 11 คน กลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ดี 

สาํนักงาน ก.ล.ต. ไดแ้จง้ข่าวว่า บุคคลทงั 11 ราย เป็นบุคคลทีถูกสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) กล่าวโทษและ

โดยผลของกฎหมายบุคคลทีถูกกล่าวโทษเขา้ข่ายขาดความน่าไวว้างใจใน

การเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท ซึงขณะนีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ก็ยังไม่ไดจ้ดทะเบียนรบับุคคลดังกล่าวเขา้เป็นกรรมการ 

ทังนีสํานักงานได้แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ การใดทีบุคคลทีถูกสาํนักงาน

กล่าวโทษและตอ้งพน้จากตาํแหน่งขา้งตน้กระทาํไปย่อมไม่มีผลผูกพนับรษิัท

แต่อย่างใด 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศรายชือ บรษิัทจดทะเบยีนทยีงัมิได้

นาํส่งขอ้มูล ตามมาตรา  ณ วนัที  พฤษภาคม  ซึงมีราย บริษัท 

เอ็นเนอรย์ ีเอิรธ์ จาํกดั (มหาชน) ในรายการดงักลา่ว 

 ตามทีบรษิทั เอ็นเนอรย์ ีเอริธ์ จาํกดั (มหาชน) “EARTH” ไดม้ีหนงัสอืขอขยาย

การนาํส่งงบการเงนิไตรมาส  ปี  และงบการเงินสาํหรบัปี  โดยจะ

ดาํเนินการส่งงบการเงินดงักล่าว ภายในวนัท ี  กรกฎาคม  นนั ปรากฏ

ว่า EARTH ยงัมิไดส่้งงบการเงิน ภายในวนัดงักลา่ว 

 เดือนเมษายน  ทนายจําเลยยืนคําร้องขอให้

ประธานศาลอทุธรณว์ินิจฉัยว่าคดีนเีป็นคดีผูบ้ริโภค (คดี 

ผบ)  หรือไม่ ศาลจึงเลือนคดีไปนัดพรอ้มเพือรอฟังคาํ

วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ ์ในวันที 10 กรกฎาคม 

2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 

 เดือนพฤษภาคม  ไม่มีความคืบหน้าเนืองจาก       

อยู่ระหว่างนัดพรอ้มเพือรอฟังคาํวินิจฉัยของประธาน

ศาลอทุธรณ ์ในวนัท ี10 กรกฎาคม 2562  

 เดือนมิถนุายน  ประธานศาลอุทธรณว์ินิจฉยัแลว้ว่า 

คดีนไีม่เป็นคดีผูบ้รโิภค และนดัสบืพยานโจทกแ์ละพยาน

จําเลยในวันที  ตุลาคม  เวลา .  ถึง .  

นาฬิกา 

 เดือนกรกฎาคม  ไม่มีความคืบหนา้ เนืองจาก อยู่

ระหว่างรอนัดสืบพยานโจทกแ์ละพยานจาํเลยในวันที  

ตลุาคม  

 เดือนสิงหาคม  ไม่มีความคืบหน้า เนืองจาก อยู่

ระหว่างรอนดัสืบพยานโจทกแ์ละพยานจาํเลยในวันที  

ตลุาคม  

 เดือนกนัยายน  ศาลแพ่งนดัฟังคาํพิพากษา ในวนัท ี

 พฤศจิกายน  

 เดือนตลุาคม  ไม่มีความคบืหนา้ เนอืงจากอยู่

ระหว่างรอฟังคาํพิพากษา ในวนัท ี  พฤศจกิายน  

 


