รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนีทีผิดนัดชําระ ประจําเดือน สิงหาคม
EARTH: บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิรธ์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนทีลงทุน
 S-PFI 18M3

ความคืบหน้าของแนวทางการชําระหนี
 วันที ตุลาคม
ได้มีประกาศเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ลงในราชกิจจา
นุเบกษา เรืองคําสังให้ฟืนฟูกิจการและตังผูท้ าํ แผน โดยมี EARTH เป็ นลูกหนี
และ บจก. อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิสเซส (EY) เป็ นผูท้ าํ แผน
 บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ได้ยืนคําขอรับชําระหนี EARTH ต่อ
สํานักฟื นฟูกิจการลูกหนีกรมบังคับคดีแล้ว ในวันที พฤศจิกายน
 ทีประชุมเจ้าหนีเมือวันที สิงหาคม
ได้มีมติเสียงส่วนใหญ่ยอมรับแผน
ฟื นฟูกิ จการ และยอมรับแผนฯ ทีแก้ไขตามคํา ร้อง รวมถึงได้มีก ารแต่งตัง
กรรมการเจ้า หนีแล้ว ทังนี ศาลได้ก าํ หนดวัน นัด พิ จารณาแผนฯ ในวันที 1
ตุลาคม 2561
 วันที ตุลาคม
ศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณา ปรากฏว่ามีเจ้าหนียืน
คํา คั ด ค้า น ขอเพิ ก ถอนคํา สังให้จ ดทะเบี ย นหลัก ประกั น ทางธุ รกิ จ ให้แ ก่
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เนืองจากคําสังกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบ
ต่อแผนฟื นฟูของลูกหนี จึงเลือนพิจารณาไปเป็ นวันที 1 ตุลาคม 2561
 เมือวันที ตุลาคม
ศาลล้มละลายกลาง มีคาํ สังเพิกถอนคําสังให้จด
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ตาม
คําคัดค้าน วันที ตุลาคม
ศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาแผนฟื นฟู
กิจการ โดยได้สอบถามผูท้ าํ แผน และผูค้ ดั ค้านแล้ว จึงนัดฟังคําสังในวันที
พฤศจิกายน
 เมือวันที พฤศจิกายน
ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและมีคาํ สัง
ไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื นฟูกิจการของบริษทั ส่งผลให้บริษัทกลับสู่สถานะการ
ดําเนินการตามปรกติ

ความคืบหน้าในการดําเนินคดี

ความคิดเห็น

 ตามที กองทุ น S-PFI 18M3 ได้ยื นคํา ขอรั บ ชํ า ระหนี  บลจ. จะดําเนินการตาม
EARTH ต่อสํา นักฟื นฟูกิ จการลูกหนีกรมบังคับคดีแล้ว
กระบวนการทางกฎหมาย
และได้ปรากฎอยู่ในรายชือเจ้าหนี ทียืนขอรับชํา ระหนี
ต่อไปโดยยึดถือประโยชน์
แล้ว
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
 กองทุน S-PFI 18M3 โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์อยู่ระหว่าง
สําคัญ
การยืนขอรับชําระหนีจาก EARTH เนืองจาก EARTH ไม่
อยู่ในสถานะฟื นฟูกิจการแล้ว ซึงหาก EARTH ไม่ทาํ การ
ชําระหนี กองทุนจะดําเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งเพือชําระ
หนีต่อไป
 เมือวันที 24 ธันวาคม 2561 ผูด้ ูแลผลประโยชน์แจ้งต่อ
บลจ. ว่ า EARTH ไม่ ไ ด้ช ํา ระหนี ภายในกํา หนดเวลา
ตามทีทวงถาม และในวันที 25 ธันวาคม 2561 บลจ. ได้
ดําเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว และปั จจุบนั กองทุน
อยู่ระหว่างดําเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งเพือเรียกรับชําระ
หนีต่อไป
 เมือวันที มกราคม
กองทุนและบริษัทจัดการได้
ยืนฟ้อง EARTH เป็ นคดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาล
นัดชีสองสถาน/สืบพยานโจทก์ ในวันที เมษายน
 เดื อ นมี น าคม
ไม่ มี ค วามคื บ หน้า เนื องจากอยู่
ระหว่า งศาลนัดชีสองสถาน/สืบพยานโจทก์ ในวันที
เมษายน

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนีทีผิดนัดชําระ ประจําเดือน สิงหาคม
กองทุนทีลงทุน

ความคืบหน้าของแนวทางการชําระหนี

ความคืบหน้าในการดําเนินคดี

 เมือวันที 13 มีนาคม 2562 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ EARTH ครังที 1/2562
มีมติในวาระอืนๆ (วาระพิเศษทีไม่ได้แจ้งล่วงหน้า) อนุมตั ิให้กรรมการชุดเดิม
จํานวน 11 คน กลับมาเป็ นกรรมการและบริหารงานของบริษัท อย่า งไรก็ดี
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งข่าวว่า บุคคลทัง 11 ราย เป็ นบุคคลทีถูกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษและ
โดยผลของกฎหมายบุคคลทีถูกกล่าวโทษเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจใน
การเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท ซึงขณะนีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนรับบุคคลดังกล่าวเข้าเป็ นกรรมการ
ทั งนี สํา นัก งานได้แ จ้ง การมี ลัก ษณะต้อ งห้า มของบุค คลดังกล่ า วต่ อ กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว การใดทีบุ คคลทีถูกสํานัก งาน
กล่าวโทษและต้องพ้นจากตําแหน่งข้างต้นกระทําไปย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัท
แต่อย่างใด
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชือ บริษัทจดทะเบียนทียังมิได้
นําส่งข้อมูล ตามมาตรา ณ วันที พฤษภาคม
ซึงมีราย บริษัท
เอ็นเนอร์ยี เอิรธ์ จํากัด (มหาชน) ในรายการดังกล่าว
 ตามทีบริษทั เอ็นเนอร์ยี เอิรธ์ จํากัด (มหาชน) “EARTH” ได้มีหนังสือขอขยาย
การนําส่งงบการเงินไตรมาส ปี
และงบการเงินสําหรับปี
โดยจะ
ดําเนินการส่งงบการเงินดังกล่าว ภายในวันที กรกฎาคม
นัน ปรากฏ
ว่า EARTH ยังมิได้ส่งงบการเงิน ภายในวันดังกล่าว

 เดื อ นเมษายน
ทนายจํา เลยยื นคํา ร้อ งขอให้
ประธานศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยว่าคดีนเป็
ี นคดีผบู้ ริโภค (คดี
ผบ) หรื อไม่ ศาลจึงเลือนคดีไปนัดพร้อมเพือรอฟั ง คํา
วิ นิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ในวันที 10 กรกฎาคม
2562 เวลา 10.00 นาฬิกา
 เดื อ นพฤษภาคม
ไม่ มี ค วามคื บ หน้า เนื องจาก
อยู่ ร ะหว่ า งนัดพร้อมเพือรอฟั งคํา วิ นิ จฉัย ของประธาน
ศาลอุทธรณ์ ในวันที 10 กรกฎาคม 2562
 เดือนมิถนุ ายน
ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วว่า
คดีนไม่
ี เป็ นคดีผบู้ ริโภค และนัดสืบพยานโจทก์และพยาน
จํา เลยในวัน ที ตุลาคม
เวลา . ถึ ง .
นาฬิกา
 เดือนกรกฎาคม
ไม่มีความคืบหน้า เนืองจาก อยู่
ระหว่างรอนัดสืบพยานโจทก์และพยานจําเลยในวันที
ตุลาคม
 เดื อนสิงหาคม
ไม่มีความคื บหน้า เนืองจาก อยู่
ระหว่างรอนัดสืบพยานโจทก์และพยานจําเลยในวันที
ตุลาคม

ความคิดเห็น

