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EARTH: บริษัท เอ็นเนอร์ ย ี เอิร์ธ จํากัด (มหาชน)
กองทุนทีลงทุน
à S-PFI 18M3

ความคืบหน้ าของแนวทางการชําระหนี 
à วันที  ตุลาคม  ได้ มีประกาศเจ้ าพนักงาน
พิทกั ษ์ ทรัพย์ลงในราชกิจจานุเบกษา เรื องคําสัง ให้
ฟื น. ฟูกิจการและตังผู
. ้ ทําแผน โดยมี EARTH เป็ น
ลูกหนี .และ บจก. อีวาย คอร์ ปอเรท แอดไวซอรี
เซอร์ วิสเซส (EY) เป็ นผู้ทําแผน
à บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ได้ ยืนคํา
ขอรับชําระหนี . EARTH ต่อสํานักฟื น. ฟูกิจการลูกหนี .
กรมบังคับคดีแล้ ว ในวันที = พฤศจิกายน 
à ทีป
 ระชุมเจ้ าหนี .เมือวันที  สิงหาคม = ได้ มมี ติ
เสียงส่วนใหญ่ยอมรับแผนฟื น. ฟูกิจการ และยอมรับ
แผนฯ ทีแก้ ไขตามคําร้ อง รวมถึงได้ มีการแต่งตัง.
กรรมการเจ้ าหนี .แล้ ว ทังนี
. . ศาลได้ กําหนดวันนัด
พิจารณาแผนฯ ในวันที 1 ตุลาคม 2561
à วันที = ตุลาคม = ศาลล้ มละลายกลางนัด
พิจารณา ปรากฏว่ามีเจ้ าหนี .ยืนคําคัดค้ าน ขอเพิก
ถอนคําสัง ให้ จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
ให้ แก่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เนืองจาก
คําสัง กรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อแผนฟื นฟูของ
ลูกหนี . จึงเลือ นพิจารณาไปเป็ นวันที 1O ตุลาคม
2561
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à ตามทีก องทุน S-PFI 18M3 ได้ ยนื คําขอรับชําระหนี . EARTH ต่อ à บลจ. จะดําเนินการตามกระบวนการทาง
สํานักฟื น. ฟูกิจการลูกหนี .กรมบังคับคดีแล้ ว และได้ ปรากฎอยูใ่ น
กฎหมายต่อไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือ
รายชือเจ้ าหนี .ทียืนขอรับชําระหนี .แล้ ว
หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
à กองทุน S-PFI 18M3 โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์อยูร่ ะหว่างการยืน
ขอรับชําระหนี .จาก EARTH เนืองจาก EARTH ไม่อยูใ่ นสถานะ
ฟื น. ฟูกิจการแล้ ว ซึง หาก EARTH ไม่ทําการชําระหนี . กองทุนจะ
ดําเนินการฟ้องร้ องคดีแพ่งเพือชําระหนี .ต่อไป
à เมือวันที 24 ธันวาคม 2561 ผู้ดแู ลผลประโยชน์แจ้ งต่อ บลจ. ว่า
EARTH ไม่ได้ ชําระหนี .ภายในกําหนดเวลาตามทีทวงถาม และใน
วันที 25 ธันวาคม 2561 บลจ. ได้ ดําเนินการแจ้ งความเรี ยบร้ อย
แล้ ว และปั จจุบนั กองทุนอยูร่ ะหว่างดําเนินการฟ้องร้ องคดีแพ่ง
เพือเรี ยกรับชําระหนี .ต่อไป
à เมือวันที =V มกราคม  กองทุนและบริ ษัทจัดการได้ ยืนฟ้ อง
EARTH เป็ นคดีตอ่ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลนัดชี .สองสถาน/
สืบพยานโจทก์ ในวันที  เมษายน 

รายงานสถานการณ์ ความคืบหน้ าของตราสารหนีท  ีผิดนัดชําระ ประจําเดือน มกราคม %&'%
กองทุนทีลงทุน

ความคืบหน้ าของแนวทางการชําระหนี 
à เมือวันที =O ตุลาคม = ศาลล้ มละลายกลาง มี
คําสัง เพิกถอนคําสัง ให้ จดทะเบียนหลักประกันทาง
ธุรกิจให้ แก่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ตาม
คําคัดค้ าน วันที =V ตุลาคม = ศาลล้ มละลาย
กลางนัดพิจารณาแผนฟื น. ฟูกิจการ โดยได้
สอบถามผู้ทําแผน และผู้คดั ค้ านแล้ ว จึงนัดฟั ง
คําสัง ในวันที = พฤศจิกายน =
à เมือวันที = พฤศจิกายน = ศาลล้ มละลาย
กลางได้ พจิ ารณาและมีคาํ สัง ไม่เห็นชอบด้ วยแผน
ฟื น. ฟูกิจการของบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทกลับสู่
สถานะการดําเนินการตามปรกติ
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