
 

ขา่วประชาสมัพนัธ์                    วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 

“ขจรพงศ์” เหลืออดออกมาพูดความจริงเร่ือง EARTH ให้สังคมรู้ 

ยืนยันไม่ได้ล้มบนฟูก-ถูกต้อนให้จนมุม-ตกเป็นจ าเลยสังคม 

EARTH ย่ืนศาลฯ ฟ้องแบงก์ธนชาต 60,000 ลบ. 

ฐานเอาข้อมูลบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

ท าให้ถูกอายัดเงนิในบัญชี มัดมือเท้าไม่ให้ท าธุรกจิที่จีน 

 

บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ (EARTH) ย่ืนต่อศาลฟ้อง “บมจ.ธนาคารธนชาต” เรียก

ค่าเสียหายมูลค่า 60,000 ล้านบาท เหตุกระท าผิด โดยการน าข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรม

ทางการเงนิของ EARTH ไปเปิดเผยต่อ “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” จนเป็นเหตุให้ถูก

อายัดเงนิ ล่าสุดศาลประทบัรับฟ้องเป็นคดีด าหมายเลข พ.1552/2560 “ขจรพงศ์ ค าด”ี

สุดจะทน! ระบุหมดทางเลือกแล้ว เพราะถกูตัดช่องทางท ามาหากนิ โดยเฉพาะการ

ขายถ่านหนิในประเทศจีน ซึ่งเป็นความหวังที่เหลืออยู่ในการฟ้ืนฟูกจิการให้กลับมา

แข็งแกร่งได้เช่นเดมิ ท าให้วันนีธุ้รกจิเดนิต่อไม่ได้และผู้บริหารมีสิทธิโดนฟ้อง

คดีอาญาเพราะเช็คเด้งจากการถูกอายัดเงนิ ขอเรียกร้องผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี ้ EARTH 

ทกุรายมาร่วมมือกัน หากประสงค์จะฟ้องร่วมยนิดีเป็นตัวกลางให้ ระบผุิดหวังกับการ

กระท าของสถาบันการเงนิดังกล่าวเพราะควรเกบ็ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ แต่

กลับกระท าผิดเสียเอง จนท าให้ EARTH มาถงึทางตัน พร้อมยืนยันผู้บริหาร “EARTH” 

ไม่มีใครล้มบนฟูก เดนิมาถงึทางตันเพราะเกดิปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ย า้!

ไม่ได้ใช้เงนิผิดวัตถุประสงค์ ทกุบาทที่ได้มาเอามาท าธุรกจิขายถ่านหนิอย่างเดียว ส่วน

การขอมาร์จิน้น ามาซือ้หุ้น เพราะต้องการรักษาสถานภาพการเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ เพื่อให้การบริหารกจิการมีเสถียรภาพ แต่ถูกฟอร์ซเซลจากราคาหุ้นดิ่งหนักท าให้

มีหนีส้ินส่วนตัวหลายร้อยล้านที่อยู่ระหว่างการเจรจาและขอผ่อนช าระหนีกั้บโบรก



 

เกอร์ ชีท้างออกเดียวที่มองเหน็ว่าจะแก้ไขปัญหาและท าให้บริษัทฯ รอดได้ คือ การย่ืน

ขอฟ้ืนฟูกจิการ ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาหนีไ้ด้อย่างเป็นระบบ ที่ส าคัญเจ้าหนีท้ี่

ไม่มีหลักประกันกมี็สิทธิได้รับหนีคื้นเท่าเทียมกับเจ้าหนีท้ี่มีหลักประกัน และไม่เคยคิด

ขอแฮร์คัทหนี ้ขอเพียงแค่โอกาสและเวลาในการท าธุรกจิต่อไป เพื่อให้สามารถด าเนิน

ธุรกจิได้ตามปกต ิ เช่ือใช้เวลาไม่นาน EARTH จะกลับมายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งอีก

ครัง้ 

 

นายขจรพงศ์ ค าดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ จ ากดั (มหาชน) (EARTH) เปิดเผยวา่ 

บริษัทฯ ได้ตดัสินใจฟ้องร้องด าเนินคดี ข้อหาละเมิดตอ่ บมจ.ธนาคารธนชาต  เรียกร้องคา่เสียหายเป็นเงิน

จ านวน 60,000 ล้านบาท  โดยศาลแพง่ได้ประทบัรับฟ้องเป็นคดีด า เลขท่ี พ.1552/2560 สืบเน่ืองมาจาก 

บมจ.ธนาคารธนชาต ได้น าข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ไปเปิดเผยกบั บมจ.

ธนาคารกรุงไทย จนเป็นเหตใุห้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยย่ืนเร่ืองตอ่ศาลเพ่ือขออายดัเงินของ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี 

เอิร์ธ ท่ีอยู่ในบญัชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารธนชาต ซึง่เป็นเงินท่ีบริษัทเตรียมท่ีจะโอนไปยงัสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินธุรกิจซือ้ขายถ่านหินให้กบัคูค้่าในจีนและขบัเคล่ือนธุรกิจให้เดินหน้า

ตอ่ไปได้  ซึง่ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยและธนาคารแหง่ชาตขิองสาธารณรัฐประชาชนจีน

แล้วเชน่กนั 

การกระท าของ บมจ.ธนาคารธนชาต เข้าขา่ยความผิดพระราชบญัญัตธิุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.

๒๕๕๑ โดยถกูระบไุว้ในค าฟ้องของธนาคารกรุงไทย ตามคดีด าเลขท่ี กค.129/2560 และ กค.131/2560  

 

“ความนา่เช่ือถือของสถาบนัการเงินคือเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง การกระท าของบมจ.ธนาคารธนชาตครัง้นี ้

เรียกได้ว่าไมมี่จรรยาบรรณ เพราะไมย่อมเก็บรักษาความลบัของลกูค้า นัน่คือผู้บริหาร บมจ.ธนาคารธน

ชาต ได้แจ้งข้อมลูธุรกรรมทางการเงินของ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ ตอ่ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จน

น าไปสูก่ารถกูสัง่อายดัเงินฝาก บริษัทฯ รู้สกึผิดหวงัและเสียความรู้สึกตอ่การกระท าของบมจ.ธนาคารธน



 

ชาต อยา่งท่ีสดุ เพราะสง่ผลให้เกิดความเสียหายตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะ

การด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่เป็นความหวงัท่ีเหลืออยูใ่นการท่ีจะฟืน้กิจการและธุรกิจให้

กลบัมายืนหยดัได้อยา่งแข็งแกร่งอีกครัง้ ซึง่ท าให้มีสภาพคลอ่งหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ มีศกัยภาพใน

การท าก าไรและช าระหนีใ้นอนาคตได้” 

ภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่อายดัในบญัชีเทา่กบัเป็นการตดัเส้นทางท ามาหากินของ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี 

เอิร์ธ เพราะท าให้บริษัทฯ ไมมี่เงินมาใช้จา่ยหรือท าธุรกรรมใดได้เลย แม้แตก่ารจ่ายเงินเดือนของพนกังาน 

สิน้สดุเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา มีการจา่ยเงินให้กบัพนกังานเพียงบางสว่นเทา่นัน้ ขณะท่ีพนกังานในระดบั

บริหารขึน้ไปทกุคนยงัไมไ่ด้รับเงินเดือน นอกจากนีผู้้บริหารของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะถกูด าเนินคดีอาญา 

เน่ืองจากก่อนหน้านีไ้ด้มีการเซ็นเช็คไปแล้ว โดยจา่ยให้กบักรมสรรพากร จา่ยคา่ระวางเรือ เป็นต้น ซึง่เช็คท่ี

จา่ยออกไปเด้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเจรจา ดงันัน้จงึถือวา่ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ เดนิ

มาถึงทางตนัแล้วจริงๆ ไมส่ามารถด าเนินธุรกรรมใดได้เลย จงึอยากจะเรียกร้องของความเป็นธรรมจากทกุ

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้เห็นแก่พนกังานบริษัทท่ีมีจ านวนกว่า 100 คน และผู้ ถือหุ้นท่ีมีกว่า 18,000  ราย เพราะ

หากธุรกิจไมส่ามารถเดนิหน้าตอ่ไปได้จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายอยา่งร้ายแรงกบัทกุ

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีห้ากว่าผู้ ถือหุ้นและเจ้าหนีร้ายใดอยากจะฟ้องร่วม บมจ.ธนาคารธนชาต บริษัทฯ 

พร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการประสานงานและด าเนินการให้ 

นายขจรพงศ์ กลา่วตอ่ถึงประเดน็ท่ีวา่ผู้บริหารของ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ ล้มบนฟกูนัน้ ขอยืนยนั

วา่ไมมี่ผู้บริหารบริษัทฯ รายใดล้มบนฟกูเลย แตส่าเหตท่ีุท าให้เดนิมาถึงทางตนัในวนันีเ้พราะเกิดจาก

ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เน่ืองจากถกูระงบัวงเงินแบบทนัทีทนัใด ท าให้ไมส่ามารถช าระหนี ้

ได้และสดุท้ายอนัดบัเครดติเรทติง้ท่ีเคยอยูใ่นระดบั BBB- ซึง่เป็น Investment Grade ร่วงลงสูร่ะดบั D 

ทนัทีท าให้บริษัทฯ ไมมี่ชอ่งทางในการหาเงินเพ่ือมาช าระหนีท่ี้เหลือ ทัง้นีข้อยืนยนัวา่  บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ 

ไมไ่ด้ใช้เงินผิดวตัถปุระสงค์ โดยเงินทกุบาททกุสตางค์ท่ีได้รับมาจากสถาบนัการเงินน าไปลงทนุท าธุรกิจ

ถ่านหินอยา่งเดียวเท่านัน้ ไม่เคยเอาไปใช้เพ่ือการลงทนุในรูปแบบอ่ืนใดเลย 

สว่นประเด็นการขอมาร์จิน้เพ่ือน ามาซือ้หุ้น EARTH นัน้ มีเปา้หมายเพ่ือจะด ารงสถานะการเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เอาไว้ เพ่ือให้การบริหารกิจการเป็นไปอยา่งมีเสถียรภาพ โดยท่ีผา่นมาสามารถ



 

ท่ีจะไปค้นข้อมลูย้อนหลงัได้เลยวา่ผู้บริหารของ EARTH ไมมี่พฤตกิรรมการเลน่หุ้นแบบเทรดดิง้หรือเก็ง

ก าไรเลย แตเ่น่ืองจากราคาหุ้นท่ีรูดลงอยา่งรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา และปรากฎรายช่ือ

ผู้บริหารโดนฟอร์ซเซล สง่ผลให้ทกุคนท่ีมีรายช่ือเหลา่นัน้ต้องตกเป็นลกูหนีข้องโบรกเกอร์คดิเป็นมลูคา่กวา่

ร้อยล้านบาท และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเจรจาเพ่ือขอผ่อนช าระหนี ้ และท่ีส าคญัผู้บริหาร EARTH ได้

เสียสละน าหุ้นสว่นตวัไปเป็นหลกัประกนัให้แก่บริษัทและค า้ประกนัสว่นตวัเตม็วงเงินให้กบัสถาบนัการเงิน 

เม่ือหุ้นราคาตก ผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องจดัหาหุ้นมาเพิ่มเตมิให้กบัสถาบนัการเงิน จึงไมมี่เหตผุลท่ีจะล้มบน

ฟกู 

 

เขากลา่วตอ่ในชว่งท้ายวา่ ท่ีสดุแล้วคณะกรรมการบริหารของ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ ได้ตดัสินใจ เข้าสู่

กระบวนการปรับโครงสร้างหนีโ้ดยอาศยัวิธีการฟืน้ฟกิูจการ โดยได้ย่ืนค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการของบริษัทตอ่

ศาลล้มละลายกลางในวนัท่ี  24 กรกฎาคม 2560 และขออนมุตัใิห้บริษัทเป็นผู้ท าแผนฟืน้ฟกิูจการ โดยมี

เปา้ประสงค์เพ่ือเป็นการรักษาธุรกิจของบริษัทให้สามารถด าเนินการตอ่เน่ืองได้ตามปกต ิ และเพ่ือรักษา

มลูคา่ทางธุรกิจของบริษัทไว้และเพ่ือปอ้งกนัให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนีหุ้้นกู้  เจ้าหนีต้ัว๋

แลกเงิน เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เจ้าหนีอ่ื้น บรรดาพนกังาน ลกูค้าและคูค้่า ของบริษัท 

 

ส าหรับการเลือกเข้าสูก่ระบวนการศาลเพ่ือฟืน้ฟูกิจการ น่าจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุในเวลานี ้เพราะหลงัจาก

ท่ีถกูระงบัสินเช่ือจากสถาบนัเงินท่ีใช้อยูท่ัง้หมด ท าให้การประกอบธุรกิจของ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ ชะลอ

ตวัอยา่งมาก ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้รับหนงัสือทวงถามจากเจ้าหนีห้ลายราย และได้รับแจ้งจากคูค้่าของ

บริษัทฯ วา่ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศาลท่ีมีเขตอ านาจเป็นยอดหนีร้วมกวา่ 26,000 ล้านบาท ซึง่หนีด้งักลา่วเป็นหนีท่ี้

ไมป่รากฎในงบเฉพาะกิจการของ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ ในไตรมาส 1 ปี 2560  แตจ่ดัไว้เป็นประมาณการ

หนีส้ินท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต ขณะท่ีหนีใ้นบญัชีสิน้สดุไตรมาส 1/2560 อยูท่ี่ 21,480 ล้าน เม่ือน า

ยอดหนีท้ัง้สองรวมกนัจะเทา่กบั 47,480.01 ล้านบาท 

 



 

“การเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟูจะท าให้ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ มีเวลาส าหรับการเจรจากบัเจ้าหนี ้  เพ่ือท าให้

ธุรกิจด าเนินตอ่ไปได้ และเช่ือวา่จะเกิดผลดีกบัทกุฝ่าย อาทิ เจ้าหนีท่ี้ไมมี่หลกัประกนัก็มีสิทธิได้รับหนีคื้น

เทา่เทียมกบัเจ้าหนีท่ี้มีหลกัประกนั ทัง้นีเ้ราไมเ่คยคดิท่ีจะแฮร์คทัเจ้าหนีร้ายใด แตท่ี่ต้องการคือขอเวลาและ

โอกาสเทา่นัน้ เพราะเช่ือมัน่วา่ด้วยศกัยภาพ ประสบการการณ์ท างาน ความเช่ียวชาญและคอนเน็คชัน่ท่ีมี

ในการท าธุรกิจถ่านหินเพราะคลกุคลีอยู่วงการนีม้ามากกวา่ 10 ปี จะท าให้ บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ ฟืน้ธุรกิจ

กลบัมาได้ในระยะเวลาท่ีไม่นานเกินไปนกั จะสามารถสร้างผลประกอบการท่ีดีได้อีกครัง้และมีเงินมาช าระ

หนีก้บัเจ้าหนีท้กุราย” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ กลา่วในท่ีสดุ 

 

อนึง่ บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ จ ากดั (มหาชน) ในอดีตท่ีผ่านมา  มีก าไรมาโดยตลอด ปันผลตอ่เน่ือง ไมเ่คยมี

ปัญหาผิดนดัช าระหนีแ้ม้แตค่รัง้เดียว บริษัทฯ เคยได้รับการจดัอนัดบัเครดิต BBB-  เคยได้รับรางวลับริษัท 

MAI ยอดเย่ียมแหง่ปี 2556 และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต 

แตจ่ากปัญหาท่ีเกิดขึน้ท าให้ปัจจบุนั EARTH กลายเป็นบริษัทฯ ท่ีต้องเข้าแผนฟืน้ฟกิูจการ 

 

****************************** 

ข้อมลูเพิ่มเตมิกรุณาตดิตอ่ : IR network   

คณุภสัร์นลิน  ใจดี (นลิน)   Mobile  099-3955-162    e-mail : phastnalin.j@irnetwork.co.th 

คณุณฐัสินี ระเบียบนาวีนรัุกษ์ (เก๋)   Mobile  080-999-8028    e-mail : natsinee@irnetwork.co.th 
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