
 
 

รายงานสถานการณค์วามคืบหน้าของตราสารหนทีผีิดนัดชาํระ ประจาํเดือนธันวาคม 2563 

EARTH: บริษัท เอ็นเนอรย์ ีเอิรธ์ จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนทลีงทนุ ความคืบหนา้ของแนวทางการชาํระหน ี ความคืบหน้าในการดาํเนินคด ี ความคดิเหน็ 

 S-PFI 18M3  วนัท ี  ตุลาคม  ไดม้ีประกาศเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยล์งในราชกิจจา

นเุบกษา เรอืงคาํสังใหฟื้นฟูกิจการและตงัผูท้าํแผน โดยมี EARTH เป็นลกูหนี

และ บจก. อีวาย คอรป์อเรท แอดไวซอรี เซอรว์ิสเซส (EY) เป็นผูท้าํแผน 

 บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ไดย้ืนคาํขอรบัชาํระหนี EARTH ต่อ

สาํนกัฟืนฟกูิจการลกูหนกีรมบงัคบัคดีแลว้ ในวนัที  พฤศจิกายน  

 ทปีระชุมเจา้หนีเมอืวนัที  สิงหาคม  ไดม้ีมตเิสยีงสว่นใหญ่ยอมรบัแผน

ฟืนฟูกิจการ และยอมรบัแผนฯ ทีแก้ไขตามคาํรอ้ง รวมถึงได้มีการแต่งตัง

กรรมการเจ้าหนีแล้ว ทังนี ศาลไดก้ําหนดวันนัดพิจารณาแผนฯ ในวันที 1

ตลุาคม2561 

 วนัท ี  ตลุาคม  ศาลลม้ละลายกลางนดัพจิารณา ปรากฏว่ามีเจา้หนยีนื

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 จงึนดัฟังคาํสงัในวนัท ี  

พฤศจิกายน  

 เมอืวนัท ี  พฤศจิกายน  ศาลลม้ละลายกลางไดพิ้จารณาและมีคาํสงั

ไม่เห็นชอบดว้ยแผนฟืนฟกูิจการของบรษิทั สง่ผลใหบ้ริษัทกลบัสู่สถานะการ

ดาํเนินการตามปรกต ิ

 ตามทีกองทุน S-PFI 18M3 ได้ยืนคําขอรับชําระหนี 

EARTH ต่อสาํนักฟืนฟูกิจการลูกหนีกรมบังคับคดีแล้ว 

และไดป้รากฎอยู่ในรายชือเจ้าหนีทียืนขอรับชําระหนี

แลว้ 

 กองทุน S-PFI 18M3 โดยผูดู้แลผลประโยชนอ์ยู่ระหว่าง

การยนืขอรบัชาํระหนจีาก EARTH เนืองจาก EARTH ไม่

อยู่ในสถานะฟืนฟกูิจการแลว้ ซงึหาก EARTH ไม่ทาํการ

ชาํระหนี กองทุนจะดาํเนินการฟ้องรอ้งคดีแพ่งเพือชาํระ

หนีต่อไป 

 เมือวันที 24 ธันวาคม 2561 ผูดู้แลผลประโยชนแ์จ้งต่อ 

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 
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กองทุนทลีงทนุ ความคืบหนา้ของแนวทางการชาํระหน ี ความคืบหน้าในการดาํเนินคด ี ความคดิเหน็ 

 เมือวันที 13 มีนาคม 2562 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ EARTH ครงัที 1/2562 

มีมติในวาระอืนๆ (วาระพิเศษทีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้) อนมุตัิใหก้รรมการชดุเดิม 

จาํนวน 11 คน กลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ดี 

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

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) กลา่วโทษและ

โดยผลของกฎหมายบุคคลทีถูกกล่าวโทษเขา้ข่ายขาดความน่าไวว้างใจใน

การเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท ซึงขณะนีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ก็ยังไม่ไดจ้ดทะเบียนรบับุคคลดังกล่าวเขา้เป็นกรรมการ 

ทังนีสํานักงานได้แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ การใดทีบุคคลทีถูกสาํนักงาน

กล่าวโทษและตอ้งพน้จากตาํแหน่งขา้งตน้กระทาํไปย่อมไม่มผีลผกูพนับริษัท

แต่อย่างใด 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศรายชอื บรษิัทจดทะเบียนทียงัมไิด้

นาํสง่ขอ้มลู ตามมาตรา  ณ วนัที  พฤษภาคม  ซงึมีราย บรษิัท เอ็น

เนอรย์ี เอริธ์ จาํกัด (มหาชน) ในรายการดงักลา่ว 

 ตามทีบรษิทั เอ็นเนอรย์ี เอริธ์ จาํกัด (มหาชน) “EARTH” ไดม้ีหนงัสือขอขยาย

การนาํส่งงบการเงินไตรมาส  ปี และงบการเงินสาํหรบัปี  โดยจะ

ดาํเนินการส่งงบการเงินดงักล่าว ภายในวนัท ี  กรกฎาคม  นนั ปรากฏ

ว่า EARTH ยงัมิไดส่้งงบการเงิน ภายในวนัดงักลา่ว 

 เดือนเมษายน  ทนายจําเลยยืนคําร้องขอให้

ประธานศาลอุทธรณว์ินิจฉัยว่าคดีนเีป็นคดีผูบ้รโิภค (คดี 

ผบ)  หรือไม่ ศาลจึงเลือนคดีไปนัดพรอ้มเพือรอฟังคํา

วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ 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

ระหว่างรอนัดสืบพยานโจทก์และพยานจาํเลยในวนัที  

ตลุาคม  

 เดือนสิงหาคม  ไม่มีความคืบหน้า เนืองจาก อยู่

ระหว่างรอนัดสืบพยานโจทก์และพยานจาํเลยในวนัที  

ตลุาคม  

 เดือนกนัยายน  ศาลแพ่งนดัฟังคาํพิพากษา ในวนัที 

 พฤศจิกายน  

 เดือนตุลาคม  ไม่มีความคืบหน้า เนืองจากอยู่

ระหว่างรอฟังคาํพิพากษา ในวนัท ี  พฤศจิกายน  
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 เดือนพฤศจิกายน  ศาลชนัตน้พิพากษาใหE้ARTH 

ชาํระเงินให้กองทุน พรอ้มดอกเบียรอ้ยละ .  ต่อปี 

ของตน้เงินจาํนวน  ลา้นบาท นบัแต่วนัฟ้อง (  ม.ค. 

) เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสรจ็สิน 

 เดือนธันวาคม  ปัจจบุนัอยู่ระหว่างรอคดัคาํพิพากษา

ของศาลชนัตน้และอยู่ในช่วงเวลาทีลกูหนีตามคาํพิพากษา

สามารถอทุธรณค์ดีของลกูหนตีามคาํพิพากษา 

 เดือนมกราคม  อยู่ในช่วงเวลาทีลูกหนีตามคํา

พิพากษาขอขยายระยะเวลาอุทธรณค์ดี และอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการสืบทรพัยบ์งัคบัคดี  

 เดือนกุมภาพันธ์  อยู่ ระหว่างการอุทธรณ์คํา

พิพากษาในส่วนของดอกเบีย และดาํเนินการสืบทรพัย์

บงัคบัคดี 

 เดือนมีนาคม  อยู่ระหว่างการดาํเนินการสืบทรพัย ์

เพือแจ้งเจ้าพนักงานเข้ายึดหรืออายัดทรัพย์ ขาย

ทอดตลาดและนาํเงินมาชาํระหนกีองทนุต่อไป 

 เดือนเมษายน  อยู่ระหว่างการดาํเนินการสืบทรพัย ์

เพือแจ้งเจ้าพนักงานเข้ายึดหรืออายัดทรัพย์ ขาย

ทอดตลาดและนาํเงินมาชาํระหนกีองทนุต่อไป 
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 เดือนพฤษภาคม  อยู่ระหว่างการขอให้ศาลออก

หมายบงัคบัคด ี

 เดือนมิถนุายน  อยู่ระหว่างการสืบทรพัยบ์งัคบัคดี 

 เดือนกรกฎาคม  อยู่ระหว่างการสืบทรพัยบ์งัคบัคดี 

 เดือนสิงหาคม  อยู่ระหว่างการดาํเนินการบงัคบัคด ี

ซึงหากไดว้นัขายทอดตลาดทรพัยเ์มอืใด บรษิัทจะแจง้ให้

ผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบอีกครงั  

 เดือนกนัยายน  อยู่ระหว่างการดาํเนินการบงัคบัคด ี

ซึงหากไดว้นัขายทอดตลาดทรพัยเ์มอืใด บรษิัทจะแจง้ให้

ผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบอีกครงั 

 เดือนตุลาคม  อยู่ระหว่างการดาํเนินการบงัคับคดี 

ซึงหากไดว้นัขายทอดตลาดทรพัยเ์มอืใด บรษิัทจะแจง้ให้

ผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบอีกครงั 

 เดือนพฤศจิกายน  อยู่ระหว่างการดาํเนินการบงัคบั

คดี  ซึงหากได้วันขายทอดตลาดทรัพย์เมือใด บริษัท

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบอีกครงั 

 เดือนธันวาคม  อยู่ระหว่างการดาํเนินการบงัคบัคด ี

ซงึหากไดว้นัขายทอดตลาดทรพัยเ์มอืใด บรษิัทจะแจง้ให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบอกีครงั 


