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EARTH: บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิรธ์ จากัด (มหาชน)
กองทุนทีล่ งทุน
 S-PFI 18M3

ความคืบหน้าของแนวทางการชาระหนี้
 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้มีประกาศเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ลงในราชกิจจา
นุเบกษา เรื่องคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตัง้ ผูท้ าแผน โดยมี EARTH เป็ นลูกหนี ้
และ บจก. อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส (EY) เป็ นผูท้ าแผน
 บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ได้ย่ืนคาขอรับชาระหนี ้ EARTH ต่อ
สานักฟื ้ นฟูกิจการลูกหนีก้ รมบังคับคดีแล้ว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 ที่ประชุมเจ้าหนีเ้ มื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเสียงส่วนใหญ่ยอมรับแผน
ฟื ้ นฟูกิจการ และยอมรับแผนฯ ที่แก้ไขตามคาร้อง รวมถึงได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการเจ้าหนีแ้ ล้ว ทั้งนี ้ ศาลได้กาหนดวันนัดพิจารณาแผนฯ ในวันที่ 1
ตุลาคม 2561
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณา ปรากฏว่ามีเจ้าหนีย้ ่ืน
ค าคัด ค้า น ขอเพิ ก ถอนค าสั่ง ให้จ ดทะเบี ย นหลัก ประกัน ทางธุ ร กิ จ ให้แ ก่
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เนื่องจากคาสั่งกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบ
ต่อแผนฟื นฟูของลูกหนี ้ จึงเลื่อนพิจารณาไปเป็ นวันที่ 17 ตุลาคม 2561
 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศาลล้มละลายกลาง มีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งให้จด
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ตาม
คาคัดค้าน วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาแผนฟื ้ นฟู
กิจการ โดยได้สอบถามผูท้ าแผน และผูค้ ดั ค้านแล้ว จึงนัดฟั งคาสั่งในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและมีคาสั่ง
ไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท ส่งผลให้บริษัทกลับสูส่ ถานะการ
ดาเนินการตามปรกติ

ความคืบหน้าในการดาเนินคดี

ความคิดเห็น

 ตามที่ ก องทุ น S-PFI 18M3 ได้ย่ื น ค าขอรับ ช าระหนี ้  บลจ. จะดาเนินการตาม
EARTH ต่อสานักฟื ้ นฟูกิจการลูกหนีก้ รมบังคับคดีแ ล้ว
กระบวนการทางกฎหมาย
และได้ปรากฎอยู่ในรายชื่ อเจ้าหนี ท้ ่ีย่ื นขอรับชาระหนี ้
ต่อไปโดยยึดถือประโยชน์
แล้ว
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ
 กองทุน S-PFI 18M3 โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์อยู่ระหว่าง
การยื่นขอรับชาระหนีจ้ าก EARTH เนื่องจาก EARTH ไม่
อยู่ในสถานะฟื ้ นฟูกิจการแล้ว ซึ่งหาก EARTH ไม่ทาการ
ชาระหนี ้ กองทุนจะดาเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งเพื่อชาระ
หนีต้ อ่ ไป
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผูด้ ูแลผลประโยชน์แจ้งต่อ
บลจ. ว่ า EARTH ไม่ ไ ด้ช าระหนี ้ภ ายในก าหนดเวลา
ตามที่ทวงถาม และในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บลจ. ได้
ดาเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว และปั จจุบนั กองทุน
อยู่ระหว่างดาเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งเพื่อเรียกรับชาระ
หนีต้ อ่ ไป
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กองทุนและบริษัทจัดการได้
ยื่นฟ้อง EARTH เป็ นคดีตอ่ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาล
นัดชีส้ องสถาน/สืบพยานโจทก์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562
 เดื อ นมี น าคม 2562 ไม่ มี ค วามคื บ หน้า เนื่ อ งจากอยู่
ระหว่างศาลนัดชี ส้ องสถาน/สืบพยานโจทก์ ในวันที่ 5
เมษายน 2562
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ความคืบหน้าในการดาเนินคดี

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ EARTH ครัง้ ที่ 1/2562
มีมติในวาระอื่นๆ (วาระพิเศษที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า) อนุมตั ิให้กรรมการชุดเดิม
จานวน 11 คน กลับมาเป็ นกรรมการและบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ดี
สานักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งข่าวว่า บุคคลทัง้ 11 ราย เป็ นบุคคลที่ถกู สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษและ
โดยผลของกฎหมายบุคคลที่ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจใน
การเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท ซึ่งขณะนีก้ รมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนรับบุคคลดังกล่าวเข้าเป็ นกรรมการ
ทั้ง นี ้ส านัก งานได้แ จ้ง การมี ลัก ษณะต้อ งห้า มของบุค คลดัง กล่ า วต่ อ กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แ ล้ว การใดที่ บุคคลที่ ถูกสานักงาน
กล่าวโทษและต้องพ้นจากตาแหน่งข้างต้นกระทาไปย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัท
แต่อย่างใด
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อ บริษัทจดทะเบียนที่ยงั มิได้
นาส่งข้อมูล ตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีราย บริษัท
เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ จากัด (มหาชน) ในรายการดังกล่าว
 ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ จากัด (มหาชน) “EARTH” ได้มีหนังสือขอขยาย
การนาส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560 และงบการเงินสาหรับปี 2560 โดยจะ
ดาเนินการส่งงบการเงินดังกล่าว ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นัน้ ปรากฏ
ว่า EARTH ยังมิได้ส่งงบการเงิน ภายในวันดังกล่าว

 เดื อ นเมษายน 2562 ทนายจ าเลยยื่ น ค าร้อ งขอให้
ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีนีเ้ ป็ นคดีผบู้ ริโภค (คดี
ผบ) หรือไม่ ศาลจึงเลื่อนคดีไ ปนัดพร้อมเพื่อรอฟั งคา
วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม
2562 เวลา 10.00 นาฬิกา
 เดื อ นพฤษภาคม 2562 ไม่ มี ค วามคื บ หน้า เนื่ อ งจาก
อยู่ระหว่างนัดพร้อมเพื่ อรอฟั งค าวินิ จฉัยของประธาน
ศาลอุทธรณ์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
 เดือนมิถนุ ายน 2562 ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วว่า
คดีนีไ้ ม่เป็ นคดีผบู้ ริโภค และนัดสืบพยานโจทก์และพยาน
จ าเลยในวัน ที่ 1 ตุล าคม 2562 เวลา 9.00 ถึ ง 16.30
นาฬิกา
 เดือนกรกฎาคม 2562 ไม่มีความคืบหน้า เนื่องจาก อยู่
ระหว่างรอนัดสืบพยานโจทก์และพยานจาเลยในวันที่ 1
ตุลาคม 2562
 เดือนสิงหาคม 2562 ไม่มีความคืบหน้า เนื่องจาก อยู่
ระหว่างรอนัดสืบพยานโจทก์และพยานจาเลยในวันที่ 1
ตุลาคม 2562
 เดือนกันยายน 2562 ศาลแพ่งนัดฟั งคาพิพากษา ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

