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                                                   วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ า      
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ            
บรษิัทฯ แลว้ ดงันี ้

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

(หนว่ย: ลา้นบาท) Q1/65 Q4/64 Q1/64 QoQ (%) YoY (%) 

งบการเงนิรวม      

รายไดจ้ากการขาย 106,268 96,342 54,868 10.3 93.7 

   กลุ่มธุรกิจคา้สง่ (1) 56,622 58,839 54,868 (3.8) 3.2 

   กลุ่มธุรกิจคา้ปลกี (2) (3) 49,646 37,503 n/a 32.4 n/a 

รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้ 3,057 2,269 90 34.8 3,286.3 

รายได้รวม 111,217 100,411 56,097 10.8 98.3 

ก าไรขั้นตน้ 15,214 14,097 5,534 7.9 174.9 

     อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 14.3  14.6 10.1 (2.2) 41.9 

EBITDA (4) 8,637 14,552  3,243 (40.6) 166.3 

ตน้ทนุทางการเงิน 1,494 1,148 129 30.2 1,055.6 

ก าไรสุทธิ  2,050 9,094 1,734 (77.5) 18.3 

     กลุ่มธุรกจิคา้สง่ (1) 1,741 2,180  1,734 (20.1) 0.5 

     กลุ่มธุรกจิคา้ปลกี (2) (3) 309 397 n/a (22.3) n/a 

     ก าไรทางบญัชจีากการรวมธุรกิจแบบขัน้ (5) n/a 6,714 n/a n/a n/a 

     คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัโอนกิจการ (6) n/a (197) n/a n/a n/a 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาทตอ่หุ้น) 0.19 1.58 0.36 (87.7) (46.4) 
 

(1) ประกอบดว้ย ธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศ และธุรกิจฟูดเซอรว์ิส  
(2) ประกอบดว้ย ธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ “Lotus’s” และธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย (Lotus’s Thailand และ Lotus’s 

Malaysia) 
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(3) ในปี 2564 ผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจคา้ปลีก เริ่มตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
(4) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 
(5) เป็นก าไรทางบญัชีท่ีรบัรูม้าจากผลตา่งระหว่างมลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ตามบญัชีของสว่นไดเ้สีย จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
(6) คา่ใชจ้่ายโดยตรงเก่ียวกบัการรบัโอนกิจการจ านวน 197 ลา้นบาท เป็นสว่นหนึ่งของเงินลงทนุในบรษัิทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และถือเป็นคา่ใชจ้่ายในงบการเงิน

รวม ส าหรบัคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการรบัโอนกิจการจ านวน 109 ลา้นบาท บนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ประจ าไตรมาสที ่1 ปี 2565 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 106,268 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 
51,400 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 93.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัจากการรวมกิจการกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก 
ตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม 2564 ประกอบกบัการเติบโตของรายไดจ้ากการขายของกลุม่ธุรกิจคา้สง่จ านวน 1,754 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 3.2 จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจ             
แม็คโครตา่งประเทศ รวมถึงธุรกิจฟดูเซอรว์ิสท่ีฟ้ืนตวัจากวิกฤตโรคโควิด-19 ของกลุม่โรงแรมและรา้นอาหาร 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการจ านวน 1,453 ลา้นบาท รายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการศนูยก์ารคา้จ านวน 3,057 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจ านวน 439 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้จ  านวน 4,949 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จ  านวน 3,720 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 302.6 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัมาจากรายไดค้่า
เช่าและการใหบ้ริการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกจ านวน 2,960 ลา้นบาท ดงันัน้ ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 111,217 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 55,120 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
98.3 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ทนุการเช่าและการใหบ้ริการจ านวน 1,460 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จ  านวน 1,445 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุการเช่าและการใหบ้ริการของกลุม่ธุรกิจคา้ปลีก  

ขณะท่ี ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารรวมทัง้สิน้ 14,616 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่รายไดร้วม
เท่ากับรอ้ยละ 13.1 โดยเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ านวน 10,189 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 230.2 
เป็นผลมาจากตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายในการบริหารของกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกรวมทัง้สิน้ 9,822 ลา้นบาท 
ส่วนกลุ่มธุรกิจคา้ส่งเพิ่มขึน้จ  านวน 367 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิ่มขึน้ตามจ านวนสาขา 
คา่บริการจดัส่งสินคา้ (Delivery) เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน ์คา่ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสรา้งท่ีเพิ่มขึน้จากการเรียกเก็บเต็มจ านวนเม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีเรียกเก็บเพียงรอ้ยละ 10 และค่าใชจ้่าย
ของธุรกิจใหม ่B2B Marketplace (โครงการ Maknet) ตามแผนงานกลยทุธ ์
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ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจ  านวน 2,050 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 316 
ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 18.3 เป็นผลจากก าไรสทุธิของกลุม่ธุรกิจคา้ส่งจ านวน 1,741 ลา้นบาท ซึ่งเตบิโตเล็กนอ้ย 
เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน และก าไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกจ านวน 309 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไร
สทุธิจ  านวน 0.19 บาทตอ่หุน้  
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2. ผลการด าเนินงานของจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

2.1. ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง  

 Q1/65 Q4/64 Q1/64 QoQ (%) YoY (%) 

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง                            (ล้านบาท)                              

รายไดจ้ากการขาย 56,622 58,839 54,868 (3.8) 3.2 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,026 1,093 1,010 (6.1) 1.6 

รายได้รวม 57,948 60,234 56,097 (3.8) 3.3 

ก าไรขั้นตน้ (1) 5,862 6,575 5,534 (10.8) 5.9 

     อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 10.4 11.2 10.1 (7.3) 2.6 

EBITDA (2) 3,282 3,818 3,243 (14.0) 1.2 

ก าไรสุทธิ  1,741 2,180 1,734 (20.1) 0.5 

   ธุรกจิแมค็โครประเทศไทย 1,843 2,263 1,877 (18.6) (1.8) 

   ธุรกจิแมค็โครต่างประเทศ (135) (143) (163) 6.2 17.6 

   ธุรกจิฟดูเซอรว์สิ 33 60 20 (43.8) 68.5 

จ านวนศูนยจ์ าหน่ายสินค้า                   (สาขา) 151 149 145 2 6 

   ประเทศไทย 144 142 138 2 6 

   ตา่งประเทศ (3) 7 7 7 - - 

พืน้ที่จ าหน่ายสนิค้า                    (ตารางเมตร) 822,952 819,983 810,797 2,969 12,155 

   ประเทศไทย 789,013 786,044 776,858 2,969 12,155 

   ตา่งประเทศ (3) 33,939 33,939 33,939 - - 
 

(1) ก าไรขัน้ตน้จากการขาย 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 
(3) ไมร่วมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลีกขนาดเลก็ในกลุม่ธุรกิจฟูด เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 

 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 กลุม่ธุรกิจคา้ส่งมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 56,622 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 1,754 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 3.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัจากการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองของธุรกิจแม็คโครประเทศ
ไทยจากสาขาเดิม และการเปิดด าเนินการสาขาใหม่รวม 6 สาขาในระหว่างสิน้ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ถึงสิน้ไตรมาสท่ี 1 
ปี 2565 ประกอบกบัการเติบโตของธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ จากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของประเทศกมัพชูา อินเดีย และ
เมียนมา รวมถึงธุรกิจฟดูเซอรว์ิสท่ีปรบัตวัดีขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
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ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัรายไดค้า่บริการจ านวน 1,027 ลา้นบาท รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการใหบ้ริการศนูยก์ารคา้จ านวน 
97 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจ านวน 202 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจคา้ส่งมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 57,948 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 กลุ่มธุรกิจคา้ส่งมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 4,794 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 367 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 8.3 สาเหตหุลกัเกิด
จาก 

- ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย เพิ่มขึน้จ  านวน 252 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.0 จากค่าใชจ้่ายพนกังานเพิ่มขึน้ตาม
จ านวนสาขา คา่บริการจดัส่งสินคา้ (Delivery) เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่าย
ออนไลน ์และคา่ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งท่ีเพิ่มขึน้จากการเรียกเก็บเต็มจ านวนเม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีเรียก
เก็บเพียงรอ้ยละ 10 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้จ  านวน 115 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.2 จากค่าใชจ้่ายของธุรกิจใหม่ B2B 
Marketplace (โครงการ Maknet) ตามแผนงานกลยทุธ ์

ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 กลุ่มธุรกิจคา้ส่งมีก าไรสทุธิจ  านวน 1,741 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนในอัตรารอ้ยละ 0.5  สาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้ของธุรกิจฟูดเซอรว์ิส และธุรกิจ   
แม็คโครตา่งประเทศมีผลขาดทนุลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน โดยธุรกิจแม็คโครในประเทศกมัพชูามี
ผลการด าเนินงานเป็นก าไรสทุธิตอ่เน่ืองกนัเป็นไตรมาสท่ีสอง 
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2.2. ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก  

 Q1/65 Q4/64 Q1/64 QoQ (%) YoY (%) 

กลุ่มธุรกิจค้าปลกี (1)                                     (ล้านบาท)                          

รายไดจ้ากการขาย 49,646 37,503 n/a 32.4 n/a 

รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้ 2,960 2,174 n/a 36.1 n/a 

รายได้รวม 53,269 40,177 n/a 32.6   n/a 

ก าไรขั้นตน้ (2) 9,352 7,522 n/a 24.3 n/a 

     อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 18.8 20.1 n/a (6.1) n/a 

EBITDA (3) 5,355 4,217 n/a 27.0 n/a 

ก าไรสุทธิ  309 397 n/a (22.3) n/a 

จ านวนศูนยจ์ าหน่ายสินค้า                   (สาขา) 2,664 2,680 n/a (16) n/a 

   Lotus’s Thailand 2,600 2,618 n/a (18) n/a 

   Lotus’s Malaysia 64 62 n/a 2 n/a 

พืน้ที่จ าหน่ายสนิค้า                    (ตารางเมตร) 1,827,340 1,813,696 n/a 13,644 n/a 

   Lotus’s Thailand 1,528,289 1,519,227 n/a 9,062 n/a 

   Lotus’s Malaysia 299,051 294,469 n/a 4,582 n/a 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร                  (ตารางเมตร) 1,026,272 1,017,786 n/a 8,486 n/a 

   Lotus’s Thailand 722,693 717,224 n/a 5,469 n/a 

         อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 90 90 n/a - n/a 

   Lotus’s Malaysia 303,579 300,562 n/a 3,017 n/a 

         อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 91 92 n/a (1) n/a 
 

(1) ในปี 2564 ผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจคา้ปลีก เริ่มตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
(2) ก าไรขัน้ตน้จากการขาย 
(3) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 
 
รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 53,269 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
รวม 49,646 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการใหบ้ริการศนูยก์ารคา้จ านวน 2,960 ลา้นบาท และรายไดจ้าก
การใหบ้ริการและรายไดอ่ื้นจ านวน 663 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขายเติบโตรอ้ยละ 6.0 เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 



 

หนา้ 7 จาก 9 

 

ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 กลุม่ธุรกิจคา้ปลีกมีตน้ทนุการเชา่และการใหบ้รกิารจ านวน 1,440 ลา้นบาท  

ขณะท่ี ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมทัง้สิน้ 9,822 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทนุในการจดั
จ าหน่ายจ านวน 8,022 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 1,800 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายเก่ียว
การด าเนินงานของสาขา คา่ตดัจ าหน่ายการพฒันาระบบคอมพิวเตอรเ์พ่ือทดแทนระบบเดิม และคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับ
การปรบัปรุงรา้นคา้ (Rebranding) 

ก าไรสุทธิ 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกไดมี้พฒันาระบบคอมพิวเตอรเ์พ่ือทดแทนระบบเดิมทัง้หมด และมีการปรบัปรุงรา้นคา้ 
(Rebranding) ท าใหใ้นไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 มีค่าตดัจ าหน่ายระบบงานและการปรบัปรุงรา้นคา้ซึ่งส่งผลให้กลุ่ม
ธุรกิจคา้ปลีกมีก าไรสทุธิเพียง 309 ลา้นบาท  
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3. งบแสดงฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบรษิัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดง
ไดด้งันี ้
 ณ วันที่ 31  

ผลต่าง ร้อยละ  มีนาคม 
2565 

ธันวาคม 
2564 งบการเงนิรวม                                           หน่วย : ล้านบาท                             

สินทรัพย ์     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชั่วคราว 64,007 68,530 (4,523) (6.6) 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 41,702 41,470 232 0.6 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 458,777 459,490 (713) (0.2) 

รวมสินทรัพย ์                                                   564,486 569,490 (5,004) (0.9) 

หนี้สนิ                                              

หนีส้นิหมนุเวียน 109,553 116,394 (6,841) (5.9) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (รวมที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 106,522 107,122 (600) (0.6) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 58,193 57,476 717 1.2 

รวมหนีส้ิน                                                    274,268 280,992 (6,724) (2.4) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 290,218 288,498 1,720 0.6 

รวมหนีส้ิน และส่วนของผู้ถอืหุ้น 564,486 569,490 (5,004) (0.9) 

 
สินทรัพยร์วม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 564,486 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 จ านวน 5,004 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.9 สาเหตหุลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
เงินลงทนุชั่วคราวลดลงสุทธิจ านวน 4,523 ลา้นบาท จากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใชเ้งินไปในการลงทุนก่อสรา้ง
สาขาใหม ่และพฒันาระบบคอมพิวเตอรเ์พ่ือทดแทนระบบเดิมท่ีตอ้งยกเลิกการใชง้านตามเง่ือนไขการซือ้ธุรกิจ รวมถึง
จา่ยช าระดอกเบีย้เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 

หนีส้ินรวม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทั้งสิน้ 274,268 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 จ านวน 6,724 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.4 สาเหตหุลกัจากเจา้หนีก้ารคา้ลดลงจ านวน 3,843 ลา้น
บาท สอดคลอ้งกบัยอดซือ้สินคา้ท่ีลดลงจากช่วงสิน้ปี 2564 ซึ่งมีการซือ้สินคา้เพ่ือรองรบัเทศกาลปีใหมแ่ละตรุษจีน 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 290,218 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 จ านวน 1,720 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6  

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8285 โทรสาร 02 067 9044 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
ประธานคณะผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจ สายงานบญัชีและการเงิน 

 


