ประกาศ
เรือง ชีแจงข่ าวเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

ตามทีได้ ปรากฏเป็ นข่าวตามสื
ตามสือต่างๆเมือวันที 23 เมษายน 2561 ว่าบริริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส
จํากัด (บริ ษัทฯ) อยูร่ ะหว่างการเลิกกิจการนั
การ น0
บริ ษัทฯ ขอประกาศเรี ยนแจ้ งให้ ทกุ ท่านทราบว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง บริ ษัทฯ ยังคงดําเนินการบริ หาร
จัดการกองทุนทุกกองทุนภายใต้ กรอบของกฎหมาย ตามมาตรฐานการประกอบธุ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดและลดผลกระทบทีอาจเกิดขึ 0นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ รวมถึงดูแลติติดตามหนี 0คงค้ างชําระกองทุนทุกกรณี
และรายงานความคืบหน้
บหน้ าให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นระยะตลอดมา
น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านสามารถติดตามข้ อมูลการรายงานสถานะตราสารหนีที0ทีมียอดคงค้ างชําระกองทุนได้ ที
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.solarisfunds.com
www.solarisfunds.com) โดยบริ ษัทฯ ได้ แนบ “รายงานสถานการณ์
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้ าตราสารหนี 0ทีผิดนัด
ชําระ ประจําเดือน เมษายน 2561” มาด้ วยในประกาศฉบับนี 0
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที 24 เมษายน 2561

รายงานสถานการณ์ ความคืบหน้ าของตราสารหนีทีผิดนัดชําระ ประจําเดือน เมษายน 2561
KC: บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
กองทุนทีลงทุน
 S-PFI 3M1
 S-PFI 3M3
 S-PFI 3M4
 S-PFI 3M5
 S-PFI 6M6

ความคืบหน้ าของแนวทางการชําระหนี

ความคืบหน้ าในการดําเนิ นคดี

 วันที 7 สิงหาคม 2560 บริษัท KC ได้ สง่ แนวทางการ
ชําระหนี โดยหนึงในข้ อกําหนดของแนวทางการชําระ
หนี คือ KC เสนอให้ กองทุนปลดจํานองหลักประกัน
ทีดิน 1 แปลง เพือขายและนําเงินมาชําระหนี ซึง
จําเป็ นต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนจึงจะ
ปลดจํานองได้ อย่างไรก็ดี ปรากฎว่าผลการขอมติมี
คะแนนเสียงไม่เพียงพอ กองทุนจึงไม่สามารถตอบรับ
แผนดังกล่าวและตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความในศาลกับ KC ได้

 วันที 16 มิถนุ ายน 2560 บลจ. ในนามของกองทุน ได้
ดําเนินการฟ้องร้ อง KC ในคดีแพ่ง เพือบังคับชําระหนี
โดยมีหลักประกันทีดินติดจํานองกับกองทุน

 วันที 2 มีนาคม 2561 KC แจ้ งต่อศาลแพ่ง ขอเสนอ
แผนการชําระหนีอีกครังหนึงเพือทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับกองทุน ซึงอยู่ระหว่างการ
จัดเตรี ยม ขณะนี บลจ. ยังไม่ได้ รับแผนดังกล่าว

ความคิดเห็น

 แม้ ผลการลงคะแนนจะมีมติไม่อนุมตั ิ แต่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจะไม่เสียสิทธิทางกฎหมายสําหรับคดีความทีได้
ยืนฟ้อง KC ต่อศาลแพ่ง ซึงจะต้ องดําเนินการตาม
กระบวนการของศาลต่อไป
 วันที 2 มีนาคม 2561 เป็ นวันนัดสืบพยานโจทก์/จําเลย
ทาง KC ได้ แจ้ งเจตจํานงต่อศาลแพ่ง ขอเสนอแผน
 ตามที KC แจ้ งว่าจะจัดทําและนําส่งแผนการชําระหนี
ชําระหนี เพือเข้ าทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
เพือเสนอแก่กองทุนอีกหนหนึงนัน หาก บลจ. ได้ รับ
กับกองทุน โดยศาลพิจารณาให้ เลือนวันนัดสืบพยานฯ
แผนดังกล่าว อาจจําเป็ นต้ องดําเนินการขอมติผ้ ถู ือ
ออกไปอีก 1 เดือน เป็ นวันที 9 เมษายน 2561 เพือให้
หน่วยลงทุนอีกครังหนึง เพือพิจารณาอนุมตั ิเงือนไข
KC ได้ มีโอกาสในการเสนอแผนการชําระหนี จากนัน
การเข้ าทําสัญญาประนีประนอมยอมความในชันศาล
ศาลได้ มีกําหนดวันนัดสืบพยานโจทก์/จําเลย ในวันที
24 พฤษภาคม 2561

รายงานสถานการณ์ ความคืบหน้ าของตราสารหนีทีผิดนัดชําระ ประจําเดือน เมษายน 2561
IFEC: บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
กองทุนทีลงทุน

ความคืบหน้ าของแนวทางการชําระหนี

S-PFI 3M1
S-PFI 3M2
S-PFI 3M3
S-PFI 3M5
S-PPFI 6M1

 วันที 8 สิงหาคม 2560 บริ ษัท IFEC
เสนอแผนการปรั บปรุงโครงสร้ างหนีกับ
เจ้ าหนีทางการเงิน โดยมีเงือนไขการ
ชําระทีแตกต่างกันสําหรับเจ้ าหนี 3
ประเภท ได้ แก่ 1. ตัวแลกเงินทีครบ
กําหนดแล้ ว 2. ตัวแลกเงินทียังไม่ครบ
กําหนด และ 3. หุ้นกู้ทีครบกําหนดเดือน
พฤศจิกายน 2560
 ไม่มีเจ้ าหนีรายใดให้ ความเห็นต่อ
แผนการปรับปรุงโครงสร้ างหนีดังกล่าว
เนืองจากเป็ นการเสนอสิทธิทีไม่เท่า
เทียมกันให้ เจ้ าหนีแต่ละราย
 ปั จจุบนั ไม่มีความคืบหน้ าเพิมเติม







 S-PFI 3M4

 S-PFI 6M1

ความคืบหน้ าในการดําเนินคดี

ความคิดเห็น

 บลจ. ในนามของกองทุน 5 กองทุน ได้ ดําเนินการฟ้องร้ อง IFEC ในคดีแพ่งเพือบังคับชําระหนีเมือวันที  บลจ. จะติดตามแผนการ
23 มกราคม 2560 สําหรับกองทุน S-PFI 3M5 และเมือวันที 8 มีนาคม 2560 สําหรับกองทุน S-PFI
ชําระหนีทีมีความเป็ นไปได้
3M1, S-PFI 3M2, S-PFI 3M3 และ S-PPFI 6M1
และชัดเจน ควบคูก่ บั การ
ดําเนินการตามกระบวนการ
 วันที 24 ตุลาคม 2560 ศาลแพ่งได้ มีคาํ พิพากษาศาลชันต้ นให้ กองทุน 5 กองทุน ชนะคดี โดยตัดสินให้
IFEC ชําระหนีเงินต้ น พร้ อมดอกเบียร้ อยละ 5 ต่อปี ของจํานวนเงินต้ น (นับจากวันถัดไปของวันทีผิดนัด
ของศาลอย่างรอบคอบต่อไป
ชําระจนถึงวันทีชําระหนีคืนทังหมด) ให้ แก่กองทุน
 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างขันตอนการสืบทรัพย์ จากนันจะนําเจ้ าพนักงานเข้ ายึดหรื ออายัดทรัพย์ เพือขาย
ทอดตลาดและนําเงินมาเฉลียชําระหนีต่อไป
 วันที 24 เมษายน 2560 บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 3M4 ได้ ดาํ เนินการฟ้องร้ อง IFEC ในคดีแพ่ง
เพือบังคับชําระหนี
 วันที 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแพ่งได้ มีคําพิพากษาศาลชันต้ นให้ กองทุน S-PFI 3M4 ชนะคดี โดย
ตัดสินให้ IFEC ชําระหนีเงินต้ น พร้ อมดอกเบียร้ อยละ 5 ต่อปี ของจํานวนเงินต้ น (นับจากวันถัดไปของ
วันทีผิดนัดชําระจนถึงวันทีชําระหนีคืนทังหมด) ให้ แก่กองทุน
 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างขันตอนการสืบทรัพย์ จากนันจะนําเจ้ าพนักงานเข้ ายึดหรื ออายัดทรัพย์ เพือขาย
ทอดตลาดและนําเงินมาเฉลียชําระหนีต่อไป
 วันที 12 มิถนุ ายน 2560 บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 6M1 ได้ ดาํ เนินการฟ้องร้ อง IFEC ในคดีแพ่ง
เพือบังคับชําระหนี
 วันที 22 มีนาคม 2561 ศาลแพ่งได้ มีคําพิพากษาศาลชันต้ นให้ กองทุน S-PFI 6M1ชนะคดี โดยตัดสิน
ให้ IFEC ชําระหนีเงินต้ น พร้ อมดอกเบียร้ อยละ 5 ต่อปี ของจํานวนเงิ นต้ น (นับจากวันถัดไปของวันทีผิด
นัดชําระจนถึงวันทีชําระหนีคืนทังหมด) ให้ แก่กองทุน
 ปั จจุบนั ศาลได้ มีคําสังให้ ออกหมายบังคับคดี โดยหลังจาก IFEC ได้ รับคําบังคับคดีแล้ วนัน IFEC
จะต้ องชําระหนีแก่กองทุนภายใน 30 วัน

รายงานสถานการณ์ ความคืบหน้ าของตราสารหนีทีผิดนัดชําระ ประจําเดือน เมษายน 2561
WCIH: บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิง จํากัด
กองทุนทีลงทุน
 S-PFI 3M4
 S-PFI 6M5

ความคืบหน้ าของแนวทางการชําระหนี

ความคืบหน้ าในการดําเนิ นคดี

 WCIH มีแผนการปรับรูปแบบการบริหารจัดการระบบ  วันที 4 กรกฎาคม 2560 บลจ. ในนามของกองทุน Sใหม่ทีจะทําให้ วฒ
ุ ิศกั ดิ คลินิก มีรายได้ เข้ ามาส่วนหนึง
PFI 3M4 และ S-PFI 6M5 ได้ ดําเนินการฟ้องร้ อง
ซึงแจ้ งว่าแผนดังกล่าวจะแล้ วเสร็จภายในไตรมาสที 3
WCIH ในคดีแพ่ง เพือบังคับชําระหนี
ปี 2560 อย่างไรก็ดี แผนดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้ า  ศาลมีกําหนดนัดสืบพยานโจทก์/จําเลยในวันที 1
ทีชัดเจน
มิถนุ ายน 2561 และ 20 มิถนุ ายน 2561 สําหรับ
 WCIH อยู่ระหว่างการขายสิทธิแฟรนไชส์ในสาขาของ
กองทุน S-PFI 6M5 และ S-PFI 3M4 ตามลําดับ
วุฒิศกั ดิ คลินิก ซึงยังไม่มีความคืบหน้ าเรืองการชําระ
หนีทีชัดเจน

ความคิดเห็น
 ตามที WCIH เคยแจ้ งต่อศาลว่าจะจัดทําและนําส่ง
แผนการชําระหนีมาให้ อย่างไรก็ดี บลจ. ยังไม่ได้ รับ
แผนการชําระหนีดังกล่าวจาก WCIH ดังนัน บลจ. จะ
ติดตามและดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ต่อไป

รายงานสถานการณ์ ความคืบหน้ าของตราสารหนีทีผิดนัดชําระ ประจําเดือน เมษายน 2561
EARTH: บริษัท เอ็นเนอร์ ยี เอิร์ธ จํากัด (มหาชน)
กองทุนทีลงทุน
 S-PFI 18M3

ความคืบหน้ าของแนวทางการชําระหนี
 วันที 26 กุมภาพันธ์ บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท แอดไว
ซอรี เซอร์ วิสเซส จํากัด ในฐานะผู้ทําแผนฟื นฟูกิจการ
ได้ นําส่งแผนฟื นฟูกิจการต่อเจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์
 แผนการฟื นฟูกิจการสําหรับเจ้ าหนีตัวแลกเงิน ระบุ
ดังนี
- ภาระหนีเงินต้ นคงค้ าง
ส่วนที 1 ร้ อยละ 25 ของภาระหนีเงินต้ นคงค้ าง จะ
ได้ รับชําระหนีด้ วยหุ้นสามัญของบริษัทด้ วยการ
แปลงหนีเป็ นทุน
ส่วนที 2 ร้ อยละ 30 ของภาระหนีเงินต้ นคงค้ าง จะ
ได้ รับชําระจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ปกติ/กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยผ่อนชําระทุกไตร
มาส เริมต้ นในปี ที 4 สินสุดปี ที 15
ส่วนที 3 ร้ อยละ 45 ของภาระหนีเงินต้ นคงค้ าง จะ
ได้ รับชําระหนีจากกระแสเงินสดอืนภายใน 15 ปี
นับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน
- ภาระดอกเบียคงค้ าง ทังหมดจะได้ รับชําระหนี
จากกระแสเงินสดอืนภายใน 15 ปี นับจากวันที
ศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน

ความคืบหน้ าในการดําเนิ นคดี

ความคิดเห็น

 วันที 24 ตุลาคม 2560 ได้ มีประกาศเจ้ าพนักงานพิทักษ์
 ตามทีกองทุน S-PFI 18M3 ได้ ยืนคําขอรับชําระ
ทรัพย์ ลงในราชกิจจานุเบกษา เรืองคําสังให้ ฟืนฟูกิจการและ
หนี EARTH ต่อสํานักฟื นฟูกิจการลูกหนีกรม
ตังผู้ทําแผน โดยมี EARTH เป็ นลูกหนี และ บจก. อีวาย คอร์
บังคับคดีแล้ ว และได้ ปรากฎอยู่ในรายชือเจ้ าหนี
ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์ วิสเซส (EY) เป็ นผู้ทําแผน
ทียืนขอรับชําระหนีแล้ วนัน บลจ. จะติดตามผล
การประชุมเจ้ าหนีในวันที 30 เมษายน 2561
 บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ได้ ยืนคําขอรับชําระ
หนี EARTH ต่อสํานักฟื นฟูกิจการลูกหนีกรมบังคับคดีแล้ ว
ในวันที 16 พฤศจิกายน 2560


วันที 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ทําแผนได้ นําส่งแผนฟื นฟู
กิจการต่อเจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์แล้ ว โดยในแผนดังกล่าว
นัน กองทุน S-PFI 18M3 ได้ ปรากฎอยู่ในรายชือเจ้ าหนีทียืน
คําขอรับชําระหนี กลุม่ ที 2 (เจ้ าหนีตัวแลกเงินและเจ้ าหนีหุ้น
กู้) มีลาํ ดับทียืนขอรับชําระหนีที 899 ซึงเจ้ าพนักงานฯ ได้
กําหนดวันนัดประชุมเจ้ าหนี เพือพิจารณาแผนฟื นฟูกิจการ
ในวันที 30 เมษายน 2561 เพือปรึกษาว่า 1. จะยอมรับแผน
ของผู้ทําแผนหรือไม่หรือจะแก้ ไขอย่างไร 2. เลือกตัง
คณะกรรมการเจ้ าหนี จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกิด
เจ็ดคน และ 3. เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

