ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2560

“ขจรพงศ์ ” เหลืออดออกมาพูดความจริงเรื่ อง EARTH ให้ สังคมรู้
ยืนยันไม่ ได้ ล้มบนฟูก-ถูกต้ อนให้ จนมุม-ตกเป็ นจาเลยสังคม
EARTH ยื่นศาลฯ ฟ้ องแบงก์ ธนชาต 60,000 ลบ.
ฐานเอาข้ อมูลบริษัทเปิ ดเผยต่ อบุคคลอื่น
ทาให้ ถูกอายัดเงินในบัญชี มัดมือเท้ าไม่ ให้ ทาธุรกิจที่จีน

บมจ.เอ็นเนอร์ ย่ ี เอิร์ธ (EARTH) ยื่นต่ อศาลฟ้ อง “บมจ.ธนาคารธนชาต” เรี ยก
ค่ าเสียหายมูลค่ า 60,000 ล้ านบาท เหตุกระทาผิด โดยการนาข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางการเงินของ EARTH ไปเปิ ดเผยต่ อ “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” จนเป็ นเหตุให้ ถูก
อายัดเงิน ล่ าสุดศาลประทับรั บฟ้ องเป็ นคดีดาหมายเลข พ.1552/2560 “ขจรพงศ์ คาดี”
สุดจะทน! ระบุหมดทางเลือกแล้ ว เพราะถูกตัดช่ องทางทามาหากิน โดยเฉพาะการ
ขายถ่ านหินในประเทศจีน ซึ่งเป็ นความหวังที่เหลืออยู่ในการฟื ้ นฟูกจิ การให้ กลับมา
แข็งแกร่ งได้ เช่ นเดิม
ทาให้ วันนีธ้ ุรกิจเดินต่ อไม่ ได้ และผู้บริหารมีสิทธิโดนฟ้ อง
คดีอาญาเพราะเช็คเด้ งจากการถูกอายัดเงิน ขอเรี ยกร้ องผู้ถือหุ้นและเจ้ าหนี ้ EARTH
ทุกรายมาร่ วมมือกัน หากประสงค์ จะฟ้ องร่ วมยินดีเป็ นตัวกลางให้ ระบุผิดหวังกับการ
กระทาของสถาบันการเงินดังกล่ าวเพราะควรเก็บข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ แต่
กลับกระทาผิดเสียเอง จนทาให้ EARTH มาถึงทางตัน พร้ อมยืนยันผู้บริหาร “EARTH”
ไม่ มีใครล้ มบนฟูก เดินมาถึงทางตันเพราะเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่ องทางการเงิน ยา้ !
ไม่ ได้ ใช้ เงินผิดวัตถุประสงค์ ทุกบาทที่ได้ มาเอามาทาธุรกิจขายถ่ านหินอย่ างเดียว ส่ วน
การขอมาร์ จนิ ้ นามาซือ้ หุ้น เพราะต้ องการรั กษาสถานภาพการเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ เพื่อให้ การบริ หารกิจการมีเสถียรภาพ แต่ ถูกฟอร์ ซเซลจากราคาหุ้นดิ่งหนักทาให้
มีหนีส้ ินส่ วนตัวหลายร้ อยล้ านที่อยู่ระหว่ างการเจรจาและขอผ่ อนชาระหนีก้ ับโบรก

เกอร์ ชีท้ างออกเดียวที่มองเห็นว่ าจะแก้ ไขปั ญหาและทาให้ บริษัทฯ รอดได้ คือ การยื่น
ขอฟื ้ นฟูกจิ การ ซึ่งจะเข้ าสู่กระบวนการเจรจาหนีไ้ ด้ อย่ างเป็ นระบบ ที่สาคัญเจ้ าหนีท้ ่ ี
ไม่ มีหลักประกันก็มีสิทธิได้ รับหนีค้ ืนเท่ าเทียมกับเจ้ าหนีท้ ่ มี ีหลักประกัน และไม่ เคยคิด
ขอแฮร์ คัทหนี ้ ขอเพียงแค่ โอกาสและเวลาในการทาธุรกิจต่ อไป เพื่อให้ สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้ ตามปกติ เชื่อใช้ เวลาไม่ นาน EARTH จะกลับมายืนหยัดได้ อย่ างแข็งแกร่ งอีก
ครั ง้

นายขจรพงศ์ คาดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ จากัด (มหาชน) (EARTH) เปิ ดเผยว่า
บริษัทฯ ได้ ตดั สินใจฟ้องร้ องดาเนินคดี ข้ อหาละเมิดต่อ บมจ.ธนาคารธนชาต เรี ยกร้ องค่าเสียหายเป็ นเงิน
จานวน 60,000 ล้ านบาท โดยศาลแพ่งได้ ประทับรับฟ้องเป็ นคดีดา เลขที่ พ.1552/2560 สืบเนื่องมาจาก
บมจ.ธนาคารธนชาต

ได้ นาข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบริ ษัทฯ

ไปเปิ ดเผยกับ

บมจ.

ธนาคารกรุงไทย จนเป็ นเหตุให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยยื่นเรื่ องต่อศาลเพื่อขออายัดเงินของ บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่
เอิร์ธ ที่อยู่ในบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารธนชาต ซึง่ เป็ นเงินที่บริษัทเตรี ยมที่จะโอนไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เพื่อใช้ สาหรับดาเนินธุรกิจซื ้อขายถ่านหินให้ กบั คูค่ ้ าในจีนและขับเคลื่อนธุรกิจให้ เดินหน้ า

ต่อไปได้ ซึง่ ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
แล้ วเช่นกัน
การกระทาของ บมจ.ธนาคารธนชาต เข้ าข่ายความผิดพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
๒๕๕๑ โดยถูกระบุไว้ ในคาฟ้องของธนาคารกรุงไทย ตามคดีดาเลขที่ กค.129/2560 และ กค.131/2560

“ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินคือเรื่ องที่สาคัญอย่างยิ่ง

การกระทาของบมจ.ธนาคารธนชาตครัง้ นี ้

เรี ยกได้ ว่าไม่มีจรรยาบรรณ เพราะไม่ยอมเก็บรักษาความลับของลูกค้ า นัน่ คือผู้บริ หาร บมจ.ธนาคารธน
ชาต ได้ แจ้ งข้ อมูลธุรกรรมทางการเงินของ บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ ต่อผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย จน
นาไปสูก่ ารถูกสัง่ อายัดเงินฝาก บริ ษัทฯ รู้สกึ ผิดหวังและเสียความรู้สึกต่อการกระทาของบมจ.ธนาคารธน

ชาต อย่างที่สดุ เพราะส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯอย่างร้ ายแรง โดยเฉพาะ
การดาเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็ นความหวังที่เหลืออยูใ่ นการที่จะฟื น้ กิจการและธุรกิจให้
กลับมายืนหยัดได้ อย่างแข็งแกร่งอีกครัง้ ซึง่ ทาให้ มีสภาพคล่องหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ มีศกั ยภาพใน
การทากาไรและชาระหนี ้ในอนาคตได้ ”
ภายหลังจากที่มีคาสัง่ อายัดในบัญชีเท่ากับเป็ นการตัดเส้ นทางทามาหากินของ

บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่

เอิร์ธ เพราะทาให้ บริ ษัทฯ ไม่มีเงินมาใช้ จา่ ยหรื อทาธุรกรรมใดได้ เลย แม้ แต่การจ่ายเงินเดือนของพนักงาน
สิ ้นสุดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการจ่ายเงินให้ กบั พนักงานเพียงบางส่วนเท่านัน้ ขณะที่พนักงานในระดับ
บริหารขึ ้นไปทุกคนยังไม่ได้ รับเงินเดือน นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะถูกดาเนินคดีอาญา
เนื่องจากก่อนหน้ านี ้ได้ มีการเซ็นเช็คไปแล้ ว โดยจ่ายให้ กบั กรมสรรพากร จ่ายค่าระวางเรื อ เป็ นต้ น ซึง่ เช็คที่
จ่ายออกไปเด้ งเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการเจรจา ดังนันจึ
้ งถือว่า บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ เดิน
มาถึงทางตันแล้ วจริงๆ ไม่สามารถดาเนินธุรกรรมใดได้ เลย จึงอยากจะเรี ยกร้ องของความเป็ นธรรมจากทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ให้ เห็นแก่พนักงานบริ ษัทที่มีจานวนกว่า 100 คน และผู้ถือหุ้นที่มีกว่า 18,000 ราย เพราะ
หากธุรกิจไม่สามารถเดินหน้ าต่อไปได้ จะก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนและความเสียหายอย่างร้ ายแรงกับทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้หากว่าผู้ถือหุ้นและเจ้ าหนี ้รายใดอยากจะฟ้องร่วม บมจ.ธนาคารธนชาต บริษัทฯ
พร้ อมที่จะทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการประสานงานและดาเนินการให้
นายขจรพงศ์ กล่าวต่อถึงประเด็นที่วา่ ผู้บริหารของ บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ ล้ มบนฟูกนัน้ ขอยืนยัน
ว่าไม่มีผ้ บู ริหารบริษัทฯ

รายใดล้ มบนฟูกเลย

แต่สาเหตุที่ทาให้ เดินมาถึงทางตันในวันนี ้เพราะเกิดจาก

ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากถูกระงับวงเงินแบบทันทีทนั ใด ทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้
ได้ และสุดท้ ายอันดับเครดิตเรทติ ้งที่เคยอยูใ่ นระดับ BBB- ซึง่ เป็ น Investment Grade ร่วงลงสูร่ ะดับ D
ทันทีทาให้ บริษัทฯ ไม่มีชอ่ งทางในการหาเงินเพื่อมาชาระหนี ้ที่เหลือ ทังนี
้ ้ขอยืนยันว่า บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ
ไม่ได้ ใช้ เงินผิดวัตถุประสงค์

โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ รับมาจากสถาบันการเงินนาไปลงทุนทาธุรกิจ

ถ่านหินอย่างเดียวเท่านัน้ ไม่เคยเอาไปใช้ เพื่อการลงทุนในรูปแบบอื่นใดเลย
ส่วนประเด็นการขอมาร์ จิ ้นเพื่อนามาซื ้อหุ้น EARTH นัน้ มีเป้าหมายเพื่อจะดารงสถานะการเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ เอาไว้ เพื่อให้ การบริหารกิจการเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยที่ผา่ นมาสามารถ

ที่จะไปค้ นข้ อมูลย้ อนหลังได้ เลยว่าผู้บริ หารของ EARTH ไม่มีพฤติกรรมการเล่นหุ้นแบบเทรดดิ ้งหรื อเก็ง
กาไรเลย แต่เนื่องจากราคาหุ้นที่รูดลงอย่างรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และปรากฎรายชื่อ
ผู้บริหารโดนฟอร์ ซเซล ส่งผลให้ ทกุ คนที่มีรายชื่อเหล่านันต้
้ องตกเป็ นลูกหนี ้ของโบรกเกอร์ คดิ เป็ นมูลค่ากว่า
ร้ อยล้ านบาท และขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการเจรจาเพื่อขอผ่อนชาระหนี ้ และที่สาคัญผู้บริหาร EARTH ได้
เสียสละนาหุ้นส่วนตัวไปเป็ นหลักประกันให้ แก่บริษัทและค ้าประกันส่วนตัวเต็มวงเงินให้ กบั สถาบันการเงิน
เมื่อหุ้นราคาตก ผู้บริ หารมีหน้ าที่ต้องจัดหาหุ้นมาเพิ่มเติมให้ กบั สถาบันการเงิน จึงไม่มีเหตุผลที่จะล้ มบน
ฟูก

เขากล่าวต่อในช่วงท้ ายว่า ที่สดุ แล้ วคณะกรรมการบริหารของ บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ ได้ ตดั สินใจ เข้ าสู่
กระบวนการปรับโครงสร้ างหนี ้โดยอาศัยวิธีการฟื น้ ฟูกิจการ โดยได้ ยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทต่อ
ศาลล้ มละลายกลางในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และขออนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทเป็ นผู้ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ โดยมี
เป้าประสงค์เพื่อเป็ นการรักษาธุรกิจของบริษัทให้ สามารถดาเนินการต่อเนื่องได้ ตามปกติ

และเพื่อรักษา

มูลค่าทางธุรกิจของบริ ษัทไว้ และเพื่อป้องกันให้ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ ต่อผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้หุ้นกู้ เจ้ าหนี ้ตัว๋
แลกเงิน เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน เจ้ าหนี ้อื่น บรรดาพนักงาน ลูกค้ าและคูค่ ้ า ของบริ ษัท

สาหรับการเลือกเข้ าสูก่ ระบวนการศาลเพื่อฟื น้ ฟูกิจการ น่าจะเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ ในเวลานี ้ เพราะหลังจาก
ที่ถกู ระงับสินเชื่อจากสถาบันเงินที่ใช้ อยูท่ งหมด
ั้
ทาให้ การประกอบธุรกิจของ บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ ชะลอ
ตัวอย่างมาก ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือทวงถามจากเจ้ าหนี ้หลายราย และได้ รับแจ้ งจากคูค่ ้ าของ
บริษัทฯ ว่าได้ ยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเป็ นยอดหนี ้รวมกว่า 26,000 ล้ านบาท ซึง่ หนี ้ดังกล่าวเป็ นหนี ้ที่
ไม่ปรากฎในงบเฉพาะกิจการของ บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ ในไตรมาส 1 ปี 2560 แต่จดั ไว้ เป็ นประมาณการ
หนี ้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต ขณะที่หนี ้ในบัญชีสิ ้นสุดไตรมาส 1/2560 อยูท่ ี่ 21,480 ล้ าน เมื่อนา
ยอดหนี ้ทังสองรวมกั
้
นจะเท่ากับ 47,480.01 ล้ านบาท

“การเข้ าสูก่ ระบวนการฟื น้ ฟูจะทาให้ บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ มีเวลาสาหรับการเจรจากับเจ้ าหนี ้ เพื่อทาให้
ธุรกิจดาเนินต่อไปได้ และเชื่อว่าจะเกิดผลดีกบั ทุกฝ่ าย อาทิ เจ้ าหนี ้ที่ไม่มีหลักประกันก็มีสิทธิได้ รับหนี ้คืน
เท่าเทียมกับเจ้ าหนี ้ที่มีหลักประกัน ทังนี
้ ้เราไม่เคยคิดที่จะแฮร์ คทั เจ้ าหนี ้รายใด แต่ที่ต้องการคือขอเวลาและ
โอกาสเท่านัน้ เพราะเชื่อมัน่ ว่าด้ วยศักยภาพ ประสบการการณ์ทางาน ความเชี่ ยวชาญและคอนเน็คชัน่ ที่มี
ในการทาธุรกิจถ่านหินเพราะคลุกคลีอยู่วงการนี ้มามากกว่า 10 ปี จะทาให้ บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ ฟื น้ ธุรกิจ
กลับมาได้ ในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปนัก จะสามารถสร้ างผลประกอบการที่ดีได้ อีกครัง้ และมีเงินมาชาระ
หนี ้กับเจ้ าหนี ้ทุกราย” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ กล่าวในที่สดุ

อนึง่ บริ ษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ จากัด (มหาชน) ในอดีตที่ผ่านมา มีกาไรมาโดยตลอด ปั นผลต่อเนื่อง ไม่เคยมี
ปัญหาผิดนัดชาระหนี ้แม้ แต่ครัง้ เดียว บริ ษัทฯ เคยได้ รับการจัดอันดับเครดิต BBB- เคยได้ รับรางวัลบริษัท
MAI ยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 และเป็ นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิ ร์ต
แต่จากปัญหาที่เกิดขึ ้นทาให้ ปัจจุบนั EARTH กลายเป็ นบริษัทฯ ที่ต้องเข้ าแผนฟื น้ ฟูกิจการ
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