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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นํามาตรการ การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) มาใช้

เพ่ือเป็นมาตรการปกป้องดูแลผู้ลงทุน และกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเร่งแก้ไขปัญหา ใน

กรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีความเสี่ยง ในเหตุที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน  

หากบริษัทจดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) จะต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี

เงินสด (Cash Balance) เท่านั้น และต้องจัดประชุม Public Presentation เพ่ือให้ข้อมูล

กับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่หลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”

มาตรการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) 



•ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของ

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  

• บริษัทฯ จึงยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย C  

• มีหน้าที่ต้องจัดการประชุม Public Presentation เพ่ือชี้แจงความคืบหน้าและ

แนวทางการแก้ไข ตามหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว แก่ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบ 
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มาตรการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) 
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รายงานความคืบหน้า
จากการประชุม Public 
Presentation ครั้งก่อน



• ในไตรมาสที่ 1/2563 ยอดขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 4/2562 ร้อยละ 15 ใน

ขณะที่ทั่วโลกและประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 รัฐบาลได้มีคําสั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้า ทําให้บริษัทฯ ซึ่งมีร้านค้า

สาขาจําหน่ายสินค้าแก็ดเจ็ตและเครื่องสําอางค์ในห้างสรรพสินค้า ได้รับผลกระ

ทบโดยตรงต้องปิดกิจการร้านค้าลงชั่วคราว คงเหลือช่องทางการจําหน่าย

สินค้าทางออนไลน์ ทั้งนี้ยอดขายออนไลน์ในไตรมาส 1/2563 เพ่ิมขึ้นจาก 

ไตรมาส 4/2562 ถึงร้อยละ 47 

รายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อน 
(เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563) 



• จัดหาสินค้าใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น สินค้าเพ่ือสุขภาพใน

ช่วงสภาวะCOVID-19 (เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ),เครื่องฟอกอากาศ

แบบพกพา (Air Purifier), หุ่นยนต์ถูพ้ืน (Cleaning Robot), Speaker 

เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม และได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็น

อย่างดี

รายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อน (ต่อ) 
(เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563) 



• จัดการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมกับการขายไม่มากหรือน้อยเกินไป  

• เงื่อนไขการซื้อสินค้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าฝากขาย  

  ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 สัดส่วนสินค้าที่เป็นฝากขายคิดเป็นร้อยละ 77  

รายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อน (ต่อ) 
(เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563) 



แนวทางในการแก้ไขเพ่ือให้พ้นเหตุเครื่องหมาย C
• ดําเนินธุรกิจค้าปลีก เน้นจําหน่ายสินค้าที่ทํากําไร ตรงกับความต้องการของตลาด บริหาร

สินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม  

• บริหารพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• บริหารเจ้าหนี้ และลูกหนี้ อย่างเหมาะสม เพ่ือเกิดสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการประกอบ

กิจการ 

• หาธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน เพ่ือเสริมความแข็งแกร่ง และเพ่ิมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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2020 Post-COVID
Strategy



Responding to Crisis

- Turned in-store sales reps to telesale team 
- Approached members and recent customers 
- Sold easy-to-close products e.g. gels and robot cleaners

Formed Quick Sale Team

- Reduced salary of executives by 30-100%, and 
Withheld salary of most staffs by 20-30%  

- Lower fixed costs and rent, delayed payments

Reduced Overhead Expenses

- Formed two alternate working teams for HQ 
- Reduced physical presence at HQ by half 
- Onboard WFH tools 

Work-from-home

Retail Stores Shut-Down

Supply Shortage

Safety Concerns

COVID-19 Impacts

MPG Responses



COVID-19 Impact on Strategy

❖Lean org structure 
❖Invest in tools & infrastructure 
❖Scale down cosmetics business unit

Lean Operations

❖Extend project timeline 
❖Observe changing consumer 

behavior 

New Physical Store Format 

❖Marketplace Partnership - LIVE 
❖E-commerce Website 
❖Digital Marketing: Content, 

Collaborative Ads, GOMC 

Strengthen Online Business ❖Grow profit margin 
❖B2B Wholesale 
❖Branding and Marketing 
❖Category: 

❖Smart-home 
❖Cooking 
❖Remote Healthcare 
❖Mental Health and Wellness 
❖Home Exercise

Brand Partnership

Strategies to Maintain Strategies to Adapt



THANK YOU


