
 

 

 

ที่ EFORL IR007/2564 

1 มีนาคม 2564 

เรื่อง คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ผลประกอบการประจำปี 2563 ของ บรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษทัย่อย   

ตารางแสดงผลประกอบการปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ดังนี ้

 

 

หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม ∆% 
งบการเงินเฉพาะของ

บริษัท 
∆% 

  2563 2562   2563 2562   

รายได้จากการขายและบริการ 1,666,909 1,921,477 -13% 1,427,508 1,518,926 -6% 

รายได้อื่น 13,453 72,604 -81% 21,799 52,158 -58% 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,680,362 1,994,081 -16% 1,449,307 1,571,084 -8% 

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนการด้อยค่า(สุทธิจากต้นทุน
ทางการเงิน) 

(23,534) (184,851) -87% 120,120 38,502 212% 

อัตรากำไร -1% -9%   8% 3%   

กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี (664,328) (558,040) 19% (157,722) (271,431) -42% 

อัตรากำไร -40% -29% 37% -11% -18%   

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (633,521) (590,582) 7% (233,055) (358,157) -35% 

อัตรากำไร -38% -31%   -16% -24%   

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท 

(299,065) (272,672) 10% (233,055) (358,157) -35% 

อัตรากำไร -18% -14%   -16% -24%   
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ผลประกอบการประจำปี 2563 

รายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2563 เท่ากับ 1,667 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 13 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุจาก 

• รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์ปี 2563 จำนวน 1,637 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 
มีการอนุมัติและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้มึความต้องการเครื่องมือแพทย์เป็นจำนวนมาก 
บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น เครื่องช่วย
หายใจ จึงได้รับผลกระทบต่ออุปสรรคการสั่งซื้อ เนื่องจาก Suppliers ได้รับ order จากทั่วโลก 
ทำให้ผลิตไม่ทัน อีกทั้ง บริษัทถูกจำกัดวงเงินสินเชื่อ จึงทำให้ไม่สามารถสั่งสินค้าได้จำนวนมาก
ตามความตอ้งการของลูกค้าได ้

• รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงามปี 2563 จำนวน 30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 76 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคลินิกเสริมความงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (“วุฒิศักดิ์
คลินิก” หรือ “WCIG”) จำเป็นต้องปิดสาขาตามคำสั่งภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
บริษัทอย่างมีสาระสำคัญ รายได้หลักจากการขายและให้บริการด้านความงามจนถึงปัจจุบันมา
จากการขายสินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวข้างต้นทำให้วุฒิศักดิ์คลินิกประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องทางการเงินอย่างรุนแรง อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งส่งผลกระทบในเชิ งลบต่อการ
ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระสำคัญ จนกระทั่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันจึงยื่นฟื้นฟูกิจการของวุฒิศักดิ์
คลินิก ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของ วุฒิศักดิ์ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลล้มละลาย
กลางเมื่อวันที ่4 มกราคม 2564  

จากผลกระทบเชิงลบดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าธุรกิจที่มีมูลค่าลดลงซึ่งเป็น
เหตุให้บริษัทยังไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้อย่างชัดเจน จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าเต็มจำนวนในงบการเงินรวมจำนวน 709 ล้านบาท  (ในขณะที่ปี 2562 
บริษัทพิจารณาด้อยค่าจำนวน 456 ล้านบาท) ส่งผลให้งบการเงินรวมมีผลขาดทุนสำหรับปี 2563 
จำนวน 634 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน  
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ในขณะที่งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งหมดจำนวน 321 
ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 221 ล้าน
บาท และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวน 100 ล้านบาท ทำให้งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2563 จำนวน 233 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน โดยขาดทุนจากการด้อยค่าในปี 2563 ลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการทยอยรับรู้ผล
ขาดทุนดังกล่าวไปแล้วในปีก่อน ๆ 

2. สรุปผลประกอบการจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ งบการเงินรวม 
หน่วย : พันบาท  2563 2562 ∆%  

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ 1,632,876 1,736,795 -6% 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์    
กำไรขั้นต้น 591,518  624,387 -5% 

บริการความงาม 34,034 184,682 -82% 

ขาดทุนขั้นต้น (52,916) (43,307) 22% 

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดำเนินการโดยบริษัทและบริษัท    
สเปซเมด จำกัด (บริษัทย่อย)  

ในปี 2563 รายได้จากการขายและบริการในกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์จำนวน 1,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากงบประมาณ
รายจ่ายของภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 มีการอนุมัติและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้ง
ความต้องการเครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ Supplier ผลิตสินค้า
ไม่ทัน ประกอบกับบริษัทถูกจำกัดวงเงินสินเชื่อ จึงทำให้ไม่สามารถสั่งสินค้าได้จำนวนมากตามความตัอง

การของลูกค้าได ้

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ภาครัฐมีแผนในการสร้างชื่อเสียงให้
ประเทศไทยมีมาตรฐานในการรักษาและเติบโตโดยเฉพาะในกลุ่มของ medical tourism และตั้งเป้าหมาย
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการสง่ออก (Medical Hub) ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบในเชิงบวกต่อยอดขายในอนาคต 
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ในปี 2563 ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้พยายามปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าเพื่อให้ตอบรับกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลด้วย
อิเล็กทรอนิคส์ สำหรับวิสัญญี (Anesthesia Electronics Data Recording) และระบบบันทึกข้อมูล
ด้วยอิเล็กทรอนิคส์ สำหรับงานผู้ป่วยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data Recording) ซึ่งได้รับ
สิทธิบัตรแล้ว จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อีกทั้งปี 2563 บริษัทมีการ
พัฒนาการขายในส่วนของเครื่องมือแพทย์โรคไต โดย EFORL ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บี. บราวน์ 
(ประเทศไทย) ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายกระจายสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์โรคไต อาทิ เครื่องไตเทียม
ชนิดฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy หรือ CRRT) เครื่องไต
เทียมแบบปกติ (Hemodialysis Machine) และชุดไตเทียม (Dialyser) 

กำไรขัน้ต้นสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2563 จำนวน 
592 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 98 

ธุรกิจบริการด้านความงาม 

 ธุรกิจบริการความงาม ดำเนินการโดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (“วุฒิศักดิ์ 
คลินิก”) ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“WCIH”, บริษัทย่อย) และบริษัท สยาม
สเนล จำกัด (บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายและบริการปี 2563 จำนวน 34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
82 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทำให้สถานบริการด้านความงาม หรือ คลินิกความงามต้องปิดสาขาตามคำสั่งภาครัฐ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อ วุฒิศักดิ์คลินิก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง และ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และต้องยื่นฟื้นฟูกิจการของวุฒิศักดิ์คลินิกต่อศาลล้มละลายกลาง ใน
ปัจจุบันรายได้จากกลุ่มความงามส่วนใหญ่จะเกิดจากการขายสินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน ์  

 ขาดทุนขั้นต้นสำหรับธุรกิจความงามในปี 2563 จำนวน 53 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการความงามต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2 
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3. รายการหลักในงบกำไรขาดทุนสำหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2562 

(หน่วย: พันบาท) งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท  

           2563 2562 ∆% 2563 2562 ∆% 

รายได้จากการขายและบริการ       

รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์ 1,636,968  1,798,286  -9% 1,427,508  1,518,926  -6% 
รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม 29,941  123,191  -76% -    -     

รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,666,909  1,921,477  -13% 1,427,508  1,518,926  -6% 

ต้นทุนขายและบริการ       

ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์ (1,039,425)  (1,149,263) -10%  (901,830) (972,187) -7% 

ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม       (89,362)  (192,100) -53% -    -     

รวมต้นทุนขายและบริการ  (1,128,787) (1,341,363) -16%  (901,830) (972,187) -7% 
กำไรขั้นต้น     538,122  580,114  -7% 525,678  546,739  -4% 

รายได้อื่น        13,453  72,604  -81% 21,799  52,158  -58% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย     (280,824)  (440,230) -36%  (244,228)  (290,389) -16% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (221,470)  (314,967) -30%  (140,334)  (219,509) -36% 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย              -    -     -     (10,200) 100% 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น - บุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

             -    -      (220,637) -     

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย              -    -      (100,000)  (350,230) -71% 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน 

    (713,609)  (455,561) 57% -    -     

ต้นทุนทางการเงิน       (72,815)  (82,372) -12%  (42,795)  (50,497) -15% 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้    (737,143)  (640,412) 15%  (200,517) (321,928) -38% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      103,622  49,830  108%  (32,538)  (36,229) -10% 

ขาดทุนสำหรับปี    (633,521)  (590,582) 7%  (233,055) (358,157) -35% 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี       

รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า       

     กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

      

    - สุทธิจากภาษี  (4,748) -    100% (3,704)  -  100% 

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี    (638,269)  (590,582) 8%  (236,759) 358,157) -35% 
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(หน่วย: พันบาท) งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท  

           2563 2562 ∆% 2563 2562 ∆% 

การแบ่งขาดทุนสำหรับปี       

    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท     (299,065)  (272,672) 10%  (233,055)  (358,157) -35% 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม     (334,456)  (317,910) 5% -    -     

    (633,521)  (590,582) 7%  (233,055) (358,157) -35% 

การแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี       

    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (303,813)  (272,672) 11%  (236,759) (358,157) -34% 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (334,456)  (317,910) 5% -    -     

 
 (638,269)  (590,582) 8%  (236,759) (358,157) -34% 

 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

      

    กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)  (0.0093)  (0.0085) 10%  (0.0072) (0.0111) -35% 

    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)  32,219,256  32,216,852  0% 32,219,256 32,216,852  0% 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ             

อัตรากำไรขั้นต้น 32.28% 30.19% 7% 36.82% 36.00% 2% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม 30.13% 39.30% -23% 26.94% 33.57% -20% 

อัตรากำไรสุทธิ  -38.01% -30.74% 24% -16.33% -23.58% -31% 

อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้บริษัท -18.23% -14.19% 28% -16.33% -23.58% -31% 

รายได้จากการขายและใหบ้ริการ 

 สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,667 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 
เมือ่เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการ
ด้านความงามลดลง  

กำไรขั้นต้น  

 สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมกีำไรขั้นต้นเท่ากับ 538 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 เทา่กับร้อยละ 33 ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
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รายได้อื่น 

 รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล กำไรจากการขายทรัพย์สิน กลับ
รายการทางบัญชี สำหรับปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายได้อ่ืนจำนวน 13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 502 ล้านบาท จำแนกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขาย 281 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 221 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารปี 2563 ลดลงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนี้อื่น – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2563 ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้องจำนวน 221 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวน 100 ล้าน
บาท เกิดจากบริษัทย่อยประสบผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามคาดทำให้มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงพิจารณาตั้งสำรองการด้อยค่าทางบัญชใีนบริษัทย่อย  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 

 งบการเงินรวม สำหรับปี 2563 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทั้งหมดจำนวน 714 ล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่เป็นการรับรู้การด้อยค่าทางบัญชีในส่วนของเครื่องหมายการค้า   

ต้นทุนทางการเงิน 

 สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน 

ขาดทุนสุทธิ 

 สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 634 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 
-38 และขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 299 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้
ถือหุ้นบริษัทเท่ากับร้อยละ -19 

เนื่องจากบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผิดนัดชำระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน
กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งจำนวน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กรม
บังคับคดีได้บังคับขายทอดตลาดหุ้นของบริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 122,715 หุ้น 
ผ่านการประมูล เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล ในราคา 1.23 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการลงทุนของ 
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WCIH ในวุฒิศักดิ์คลินิก ลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 20 (สัดส่วนของบริษัทคงเหลือร้อยละ 
11.20) อย่างไรก็ตาม WCIH ยังคงต้องรวมงบการเงินของวุฒิศักดิ์คลินิกในงบการเงินรวมของ WCIH 
เนื่องจากกรรมการที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท WCIH และวุฒิศักดิ์คลินิกเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
ผลกระทบจากการลดสัดส่วนการลงทุนในวุฒิศักดิ์คลินิกมีจำนวน 685 ล้านบาท ถูกแสดงรวมอยู่ใน 
“ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” จำนวน 860 ล้านบาท โดยประกอบด้วย 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 175 ล้านบาท และบริษัทย่อย
ทางอ้อม จำนวน 685 ล้านบาท  

นอกจากนี้บริษัทขอรายงานความคืบหน้ากรณีบริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้
เงินกู้ยืมแก่บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด (“TPN”) เป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท อีกทั้งวุฒิศักดิ์คลินิกได้
จ่ายเงินประกันเพิ่มเติมเพื่อเข้าทำรายการตรวจสอบสถานะแห่งสิทธิเกี่ยวกับการจัดประกวด มิสยูนิเวิร์ส 
ไทยแลนด์ ให้แก่บริษัทดังกล่าวจำนวน 4.80 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 สิทธิในการเป็นผู้จัดการประกวด 
Miss Universe 2020 เป็นของบริษัทอื่น และ วุฒิศักดิ์คลินิกยังไม่ได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืม  
ในระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2563 กรรมการชุดปัจจุบันของวุฒิศักดิ์คลินิกดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี
กับ TPN และผู้ค้ำประกัน เพื่อบังคับให้ TPN ชำระหนี้ตามกฎหมายให้วฒุิศักดิ์คลินิกต่อไป    

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
      ขอแสดงความนับถือ 

        ปรีชา นันท์นฤมิต 

               (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


