บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที่ 0107546000440
ที่ MPG036/2563
วันที่ 4 มีนำคม 2563
เรื่อง รำยงำนควำมคืบหน้ำและแนวทำงกำรแก้ไขเพื่อให้พน้ เหตุเครื่องหมำย “C”
เรียน ผูถ้ ือหุน้
ตำมที่ บริ ษั ท เอ็ มพี จี คอร์ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) “บริ ษัท ฯ” ได้จัดประชุม เพื่ อให้ข ้อมูล กับ นัก ลงทุ น และ
ผูท้ ่ี เกี่ ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันพุธ ที่ 4 มีนำคม 2563 เวลำ 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เอ็มพี จี
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10130
กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึน้ เครื่องหมำย “C” เนื่องจำกบริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงินในส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีค่ำน้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว สำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีควำมคืบหน้ำและ
แนวทำงกำรแก้ไข ดังนี ้
สำหรับควำมคืบหน้ำจำกกำรประชุม Public Presentation แล้วเมื่อไตรมำสที่แล้ว กำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีก บริษัทฯ
ได้จัดหำสินค้ำที่ทำกำไรเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดเช่นเดียวกับไตรมำสก่อน เช่น
เครื่องฟอกอำกำศพกพำ (Air Purifier), เครื่องถูพืน้ (Cleaning Robot), Speaker เป็ นต้น ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสินค้ำที่กำลังได้รบั
ควำมนิยม และได้รบั กระแสตอบรับจำกลูกค้ำเป็ นอย่ำงดี ส่งผลให้ยอดขำยในไตรมำส 4/2562 เพิ่มขึน้ จำก ไตรมำส 3/2562
ร้อยละ 12 ในขณะที่จำนวนสำขำน้อยลง นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ได้มีกำรจัดกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง ให้เหมำะสมกับกำรขำย
ไม่มำกหรือน้อยเกินไป โดยสินค้ำคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2562 ลดลงจำกสิน้ ปี 2561 ถึงร้อยละ 51 ทัง้ นี ้ สินค้ำส่วนใหญ่เป็ นสินค้ำ
ที่มีเงื่อนไขกำรซือ้ เป็ นสินค้ำฝำกขำย คิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 72 ของสินค้ำทัง้ หมด
ด้ำนกำรบริหำรพืน้ ที่สำขำ ในไตรมำส 4/2562 บริษัทฯ ได้มกี ำรคืนพืน้ ที่ท่ีเป็ นสัญญำเช่ำระยะยำวให้กบั ศูนย์กำรค้ำ
ก่อนครบกำหนดสัญญำ จำนวน 2 แห่ง ส่งผลให้มีผลกำไรจำกกำรคืนพืน้ ที่ หลังหักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ เกี่ ยวข้องกับกำรนี ้
จำนวน 10.60 ล้ำนบำท
ด้ำนกำรหำธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ได้มีกำรศึกษำธุรกิจใหม่ โดยมีกำรเข้ำไปศึกษำและหำรือกับผูเ้ ชี่ยวชำญ เพื่ อให้
บริษัทฯ ได้ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ
สำหรับแนวทำงในกำรแก้ไขเพื่อให้พน้ เหตุเครื่องหมำย “C” บริษัทฯ สรุ ป ดังนี ้
1. บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจค้ำปลีก เน้นจำหน่ำยสินค้ำที่ทำกำไร ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด บริหำรสินค้ำ
คงคลังอย่ำงเหมำะสม และบริหำรพืน้ ที่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
2. บริหำรเจ้ำหนี ้ และลูกหนี ้ อย่ำงเหมำะสม เพื่อเกิดสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอในกำรประกอบกิจกำร
3. หำธุรกิจใหม่ท่ีย่ งั ยืน เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่ง และเพิ่มส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
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4. เพิ่มควำมแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจอนนไลน์ผ่ำนกำรร่วมทำกับ partnership และ Marketplace พร้อมกำรทำ
สินค้ำ Private label เพื่อเพิ่มกำไรขัน้ ต้นให้กบั บริษัทฯ
ทัง้ นี ้ หำกมีควำมคืบหน้ำ บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
-ทองอยู่ ถำวรสกุลชัย( นำงทองอยู่ ถำวรสกุลชัย )
กรรมกำรบริหำร และรองประธำนฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน (CFO)
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