
เอกสารแนบ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
 (Compliance)
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
 5.1 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
 5.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 5.3 กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
 5.4 กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 5.5 กฏบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 5.6 กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน



เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

นายศุภชัย เจียรวนนท์

อายุ :  54 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
  และประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2563

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
เป็นน้องของนายณรงค์ เจียรวนนท์ 

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา  
 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
• 2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
  กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  รองประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
  และ สรรหากรรมการ 
  บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บรษิทั โลตสัส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เอเชีย เอรา วัน จ�ากัด
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  ประธานคณะผู้บริหาร
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
  สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
  ประเทศไทย 
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
  สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
  คณะกรรมการส่งเสรมิความร่วมมือภาคสงัคม  
  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
  สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
  หอการค้าไทย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อ 
  สังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน นายกสมาคม
  สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง 
  ประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)2  



นายโชติ โภควนิช 

อายุ :  79 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
  ค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556

ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์
  สมาคมโทรคมนาคม แห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก.พ. 2564 - ต.ค. 2564 รองประธานกรรมการ และประธาน
  คณะกรรมการบริหาร 
  บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด
มี.ค. 2563 - ต.ค. 2564 กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด
2560 - 2563 กรรมการ
  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก.ค. 2560 - 2562 ประธาน 
  สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2558 - 2560 นายกสมาคม
  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดที่ 12

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  600,000 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) - 
บิดา (หุ้น) 200

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะ 
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 
  กรรมการในคณะกรรมการก�าหนด
  ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2556 - พ.ค. 2563  ประธานกรรมการ
  บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ส.ค. 2562 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ
  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ส.ค. 2562 กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2555 - เม.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ก.ย. 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2552 - 2562 กรรมการ
  บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด 
2545 - 2560  กรรมการ
  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ากัด 
2545 - 2560 กรรมการ
  บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด 
2542 - 2560 กรรมการ
  บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2555 • IOD National Director Conference 2012 - Moving  
   Corporate Governance Forward: Challenge for  
   Thai Directors
  • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
  • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
  • How to Measure the Success of Corporate   
   Strategy (HMS)
  • Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
  • Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
  • Monitoring the System of Internal Control and  
   Risk Management (MIR)  
2552   Director Certification Program (DCP)
2546   Director Accreditation Program (DAP)
2543  Chairman 2000 

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
  ค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 3  



นายเรวัต ฉ�่าเฉลิม 

อายุ :  77 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
  ก�ากับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ
 ร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2551 Director Certification Program  (DCP) 
2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)

นางกรรณิการ์ งามโสภี

อายุ :  65 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรมหลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง รุน่ที ่3 วทิยาลยัการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) รุ่นที่ 2552
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
•  หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ) 2550 บรอ.1
• หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD. 
 Switzerland (2012)
• โครงการหลกัสูตรประกาศนยีบตัรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
 รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
• ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8   
 สถาบันพระปกเกล้า

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) - 

2557 - 2564 ที่ปรึกษา
  บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
  คอนสตรัคชั่นจ�ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บรษิทั ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากดั (มหาชน) 
2553 - ก.ย. 2564 กรรมการอิสระ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
  บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด 
ปัจจุบัน ข้าราชการบ�านาญ
  ส�านักงานอัยการสูงสุด
ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ร่างกฎหมาย และ อนุบัญญัติ
  คณะรัฐมนตรี
ปัจจุบัน ศาสตราจารย์
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน ศาสตราจารย์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน ศาสตราจารย์
  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน ศาสตราจารย์
  วิทยาลัยการปกครอง
ปัจจุบัน ศาสตราจารย์
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  22,500 
บุตรที่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) 2,300

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)4  



ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
   ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จ�ากัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการการบริหารจัดการทรัพย์สิน
  วชิราวุธวิทยาลัย
2560 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ส. ค. 2562 - 2564 กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2559 - 2564 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
  ภาคราชการ
  กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ ส�านักงาน  
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มี.ค. 2559 - มิ. ย. 2564 กรรมการตรวจสอบ
  กองทุนประกันสังคม 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  16,000
คู่สมรส (หุ้น)  - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

 
 

นายจักร บุญ-หลง

อายุ :  64 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2563  Director Certificate Program (DCP) Refreshing   
  Program ปี 2020
2562  Board Nomination and Compensation Program  
  (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
2561  Risk Management Program for Corporate Leaders  
  (RCL) รุ่น 13/2018
2545  Directors Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  
  จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ        
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  บรษิทั ธนบรุ ีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
  บริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ
  บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จ�ากดั (มหาชน)
มิ.ย. 2558 - ก.ค. 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จ�ากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา
• Master of Arts (International Political and Economy),  
 University of Detroit, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท) รุน่ที ่29
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2562 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
2562 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
   Leaders 

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด  
  (มหาชน)
เม.ย. 2561 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 5  



บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายประสพสุข บุญเดช

อายุ :  76 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ 
  ก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2562

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 รุ่นที่ 41

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

อายุ :  69 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปรญิญาปรชัญาดุษฏบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนอร์ธ - เชียงใหม่
•  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2549 The Role of Chairman  
2543 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

  (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จ�ากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ 
  ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
2560 - 2561 เอกอัครราชทูต
  กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
2558 - 2559 เอกอัครราชทูต
  กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
2554 - 2557 เอกอัครราชทูต
  กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  - 

• เนติบัณฑิตอังกฤษ ส�านักลินคอล์น อินน์
• เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2563 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2560 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2559 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)       

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับ 
  ดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2554 - มิ.ย. 2564 ที่ปรึกษากฎหมายและคดี
  ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
2558 - 2562 รองประธานกรรมการ
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
  (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)6  



นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

อายุ : 69 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการ
  รองประธานกรรมการที ่2, กรรมการบรหิาร,
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 
  แม็คโคร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครต่างประเทศ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 สิงหาคม 2539

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2546 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 
  แมค็โคร และ (รกัษาการ) ประธานเจ้าหน้าท่ี 
  บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครต่างประเทศ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 2
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  รองประธานกรรมการที่ 1
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ
  Lotus Distribution Investment Limited
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง  
  (ประเทศไทย) จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โอเอชที จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด
2533 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 

ต�าแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ส�าคัญในปัจจุบัน
• นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
• กรรมการสภาสถาบันผูท้รงคุณวฒุ ิ- สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์
• ประธาน - สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
• นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
• กรรมการ - สมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)
• กรรมการ Nanjing Tech University Pujing Institute 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -
 

ต.ค. - ธ.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
  กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร (ธุรกิจค้าส่ง)
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ีค. 2560 - ต.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ  
  สยามแม็คโคร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ARO Commercial Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna (Cambodia) Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Maxzi The Good Food Restaurant &  
  Cafe Limited Liability Company
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna (Singapore) Private Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Dubai Limited Liability  
  Company
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Lordly Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Just Meat Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Makro (Guangzhou) Food Company  
  Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  CP Wholesale India Private Limited
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  Makro (Cambodia) Company Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 7  



นายประเสริฐ จารุพนิช

อายุ :  73 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 7 พฤษภาคม 2531

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• Program for Management Development (ZPMD) Harvard  
 Business School
• ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and Management,  
 Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at  
 Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at  
 Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  ARO Company Limited 
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  Indoguna Vina Food Service Company 
  Limited 
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการ
   บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  - 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2551 Role of the Compensation Committee 
2547   Director Certification Program (DCP)
2547   Finance for Non-Finance Director

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2531 - ปัจจุบัน   กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2553 - พ.ย. 2559 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  200
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

อายุ :  66 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2543 Director Certification Program (DCP) 

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
   บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
   บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
ปัจจุบัน  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
   บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด
   บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด
   บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด
   บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
   บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ�ากัด
   บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด
   บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
   บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด
   บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด
   บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด
   บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด
   บริษัท โอเอชที จ�ากัด
   บรษัิท สยามแม็คโคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
   บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)8  



นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

อายุ :  68 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  : 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปรญิญาตร ีคณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2544  Director Certification Program (DCP) 

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

อายุ :  75 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ปรญิญาเศรษฐศาสตร์ดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยกีารอาหาร  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  131,080
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด
  บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด
  บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด
  บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด
  บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  บริษัท ออลล์นาว แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
  บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด 
  บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด 
  บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด
  บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
  บริษัท โอเอชที จ�ากัด 
  บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด 
  บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด 
  บริษัท ออลล์  นาว โลจิสติกส์ จ�ากัด 
  บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด
  บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์   
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ 
  โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซุปเปอร์ลักซ์ 
  เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
  บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
  บริษัท สยาม แม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)  
  จ�ากัด 
  LOTUSS STORES MALAYSIA SDN BHD

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  6,000
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 9  



ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2560 Risk Management Program for Corporate Leaders
2560 Corporate Governance for Executives 
2548 Director Accreditation Program (DAP)
2544 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อ 
  ความยั่งยืน
  บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
  กรรมการ
  บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  รองประธานกรรมการ
  บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2555 - พ.ย. 2564 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ 
  พัฒนาอย่างยั่งยืน 
  บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด(มหาชน)
2560 - พ.ย. 2564 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด(มหาชน)
2546 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานคณะผู้บริหาร
  บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด(มหาชน)

นายณรงค์ เจียรวนนท์

อายุ :  56 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
เป็นพี่ชายของนายศุภชัย เจียรวนนท์

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตร Advance Management Program : Transforming  
 Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business  
 School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes  
 and Services, MIT Sloan School of Management 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Business 
 Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2550   Director Accreditation Program (DAP)
2564 Director Refreshment Training Program, Lesson  
  Learnt from Financial Cases: How Board should  
  React 
 
ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทษไทย) จ�ากัด
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โลตัสส์ สโตรส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
  บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด
  บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด
  บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ�ากัด
  บรษิทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จ�ากดั 
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดริ่ง จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน รองประธาณกรรมการ และ กรรมการ  
  ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
  บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
2563 - ต.ค 2564 กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด 
2548 - 2560 รองประธานกรรมการ
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) 32,047

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)10  



นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

อายุ :  68 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการ, กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
  และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2561 Rising above Disruptions: A Call for Action
2559   Ethical Leadership Program
2559 IT Governance
2550 Role of the Compensation Committee 
2549 Board Performance Evaluation 
2549 DCP Refresher
2546 Company Secretary
2544 Director Certification Program (DCP) 

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
 
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ร่วม) และรองประธาน 
  คณะกรรมการบริหาร
  บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)  
  จ�ากัด 
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โอเอชที จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
  C.P. Pokphand Company Limited
2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน ประธาน
  Charoen Pokphand Import and   
  Export Trading (Shanghai) Company  
  Limited 
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท เอส เอ็ม ทรู จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บรษิทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซเิดนซ์              
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์   
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ
  บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ�าหน่าย (ไทย)
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ�าหน่าย (จีน)
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  บริษัท Shanghai Kinghill จ�ากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการอาวุโส
  บรษิทั Chia Tai (China) Investment จ�ากดั
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส
  บริษัท CP Lotus Corporation จ�ากัด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  Chia Tai C.P. Technology (Beijing)  
  Company Limited
ปัจจุบัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  สถาบันพัฒนาผู้น�า เครือเจริญ โภคภัณฑ์
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จ�ากัด
2563 - ต.ค. 2564 กรรมการ
  บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด
2559 - 2560 รองประธานกรรมการ
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 11  



ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
  กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2544 - ปัจจุบัน รองประธานส�านักการเงิน
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์   
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บรษิทั ด ิไอคอนสยาม ซเูปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ์  
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยาริเวอร์ 
  โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ�ากัด

พ.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด
มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โอเอชที จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)  
  จ�ากัด
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จ�ากัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ
  Lotus Distribution Investment Limited
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด
2563 - ต.ค. 2564 กรรมการ
  บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด
2546 - 2559 กรรมการ
  ธนาคาร วนีาสยาม จ�ากดั (ประเทศเวยีดนาม)
2542 - 2559  กรรมการ
  บริษทั อลอินัซ์ ซ.ีพ.ี ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  51,628
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

อายุ :  66 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงาน Group  
  Shared Service และ (รักษาการ) ประธาน 
  เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร 
  สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 ธันวาคม 2547

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2548 Director Accreditation Program (DAP)
 
ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 
  แม็คโคร สายงาน Group Shared Service  
  และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโครสายงานบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคล
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)12  



นายชิ หลุง ลิน

อายุ :  57 ปี
สัญชาติ : จีนไทเป 
ต�าแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - กลุม่ธรุกิจฟดูเซอร์วิส 
  เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 พฤษภาคม 2546

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• Master of Business Administration, National Taipei  
 University of Technology, ประเทศไต้หวัน

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2553 Director Certification Program (DCP) 

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - กลุม่ธุรกจิฟดูเซอร์วสิ 
  เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. - ธ.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - กลุม่ธุรกจิฟดูเซอร์วสิ 
  เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง 
  (ธุรกิจค้าส่ง)
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 - ต.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร - กลุม่ธุรกจิฟดูเซอร์วสิ  
  เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ีค. 2560 - ม.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟูดเซอร์วิส
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. - ธ.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ 
  สยามแม็คโคร สายงาน Group Shared
  Service (ธุรกิจค้าส่ง)
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ีค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ  
  สยามแม็คโคร สายงาน Group Shared  
  Service Officer
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 - ก.พ. 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ 
  สยามแม็คโครสายงานบริหารการเงิน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ีค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
  ธุรกิจแม็คโคร สายงานบริหารการ  
  เงินและหน่วยงานสนับสนุน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  สายงานบรหิารการเงินและหน่วยงาสนับสนุน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธาน
  Guangzhou Huadu Makro Food   
  Supermarket Company Limited
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ARO Commercial Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna (Cambodia) Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Maxzi The Good Food Restaurant &  
  Cafe Limited Liability Company
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna (Singapore) Private Limited

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Dubai Limited Liability Company
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Lordly Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Just Meat Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Makro (Guangzhou) Food Company  
  Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  CP Wholesale India Private Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Makro (Cambodia) Company Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  ARO Company Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Vina Food Service Company  
  Limited
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 13  



2558 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน 
  ฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายการตลาด และ
  ฝ่ายซัพพลายเชน
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna (Cambodia) Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Maxzi The Good Food Restaurant &  
  Cafe Limited Liability Company 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna (Singapore) Private Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Dubai Limited Liability  
  Company 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Lordly Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Just Meat Company Limited
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  ARO Company Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
  Indoguna Vina Food Service Company  
  Limited
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้อ�านวยการบริหาร
  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด
2560 - มิ.ย. 2562 กรรมการ
  Makro (Guangzhou) Food Company  
  Limited

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายพอล สตีเฟน่ ฮาวเว่

อายุ :  56 ปี
สัญชาติ : อังกฤษ
ต�าแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 
  แม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กันยายน 2556

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• The Diploma of Information Technology (DIT), 
 Melbourne Institute of Technology, ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 - ไม่มี -  

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 
  แม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
ต.ค. - ธ.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ  
  สยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ   
  (ธุรกิจค้าส่ง)
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2561 - ต.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ 
  สยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ีค. 2560 - ม.ค. 2561 สารสนเทศทางธุรกิจ
  Group Chief Information Officer
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงาน 
  สารสนเทศทางธุรกิจ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายรคิารโ์ด ้ออกสูโต ้อมาโร ่เดอะ โอรเิวยีรา่ เบารอตโต้ 

อายุ :  50 ปี
สัญชาติ : โปรตุกีส
ต�าแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจค้าส่ง  
  แม็คโครประเทศไทยและกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2563

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร, Institute Politecnico 
 De Castelo Branco, ประเทศโปรตุเกส

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)14  



นายถิรายุ ทรงเวชเกษม

อายุ :  37 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 
  แม็คโคร สายงานดิจิทัล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 พฤษภาคม 2564

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโทสาขา Master Science in Information System  
 มหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิก รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี 
 นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 - ไม่มี -  

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 
  แม็คโคร สายงานดิจิทัล
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 
  แม็คโคร สายงานดิจิทัล
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2561 - 2564 รองประธานกรรมการ - ฝ่ายวิศวกรรม
    Rakuten USA, Inc. (ประเทศสหรฐัอเมริกา)
2555 - 2559 ผู้อ�านายการ - ฝ่ายวิศวกรรม
  Magnite, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

นายธานินทร์ บูรณมานิต

อายุ :  57 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธาน 
  กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2565 

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
 - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีสาขาการตลาด  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2553 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
Director Certification Program (DCP), Class 241/2560

ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. - ธ.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ  
  แม็คโครประเทศไทย (ธุรกิจค้าส่ง) 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2563 - ต.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ  
  แม็คโครประเทศไทย 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ  
  แม็คโครประเทศไทย (รักษาการ)
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - ก.ค. 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  สายงานบริหารสินค้า
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ม.ิย. 2557 - ธ.ค. 2559 ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายสินค้าฟูดเซอร์วิส
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  -

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 - 2562 ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค 
  AdParlor, Inc. (ประเทศแคนาดา)
2559 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
  AdParlor, Inc. (ประเทศแคนาดา)
2559 - 2560 ผู้อ�านายการ - ฝ่ายวิศวกรรม
  ADA Asia (ประเทศไทย)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 15  



ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธาน 
  กรรมการบริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริษัท
  รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  25,000
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)16  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอ�านาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

อายุ :  66 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงาน Group  
  Shared Service และ (รักษาการ) ประธาน 
  เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร 
  สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดใน 
  สายงานบัญชีและการเงิน

• Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�า  
 e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing 
 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom) (ตุลาคม 2564 จ�านวน 4 ชั่วโมง)
• หลักสูตรการบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ ผ่านการ 
 อบรมออนไลน์ จัดโดยธรรมนิติ (พฤศจิกายน 2564 
 จ�านวน 6.3 ชั่วโมง)
• หลักสูตรเทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง ส�าหรับนักบัญชีในการ 
 ควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี ผ่านการอบรมออนไลน์ 
 จัดโดยธรรมนิติ (พฤศจิกายน 2564 จ�านวน 6.3 ชั่วโมง)

การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)
- ไม่มี -

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกบักรรมการและผูบ้ริหาร
 - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างาน 
รายละเอยีดตามท่ีแสดงไว้ในรายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการล�าดบัท่ี 15 

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2548 Director Accreditation Program (DAP)
• ความรู้พื้นฐานด้านการก�ากับดูแล IT ระดับองค์กร 
 (Introduction to Governance of Enterprise IT) 
 (6.0 ชั่วโมง)
• TFRS ทกุฉบบั ปี 2563 รุน่ที ่1/63 (หลกัสตูรย่อย 401) 
 (6.0 ช่ัวโมง)
• การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 
 รุ่นที่ 1/63 (6.0 ชั่วโมง)
• TFRS ทกุฉบบั ปี 2563 รุน่ที ่1/63 (หลกัสตูรย่อย 504) 
 (3.0 ช่ัวโมง)
• TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ ส�าหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
 เครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ส�าหรับ
 กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/63 (6.0 ชั่วโมง)
• การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
 (Information System Design for Decision Making) รุน่ที ่2/63  
 (3.0 ชั่วโมง)
• Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept  
 การจัดท�ารายงานประจ�าปี ตามหลักการ Integrated Reporting  
 รุ่นที่ 1/63 (6.0 ชั่วโมง)
• TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax 
 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM) (ตุลาคม 2564 จ�านวน 4 ชั่วโมง)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 17  



นางสาวธัญมาส วรชาติ

อายุ :  55 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย -
  สายงานบริหารการเงิน  
  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
  ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Certification Program (DCP) Class 296/2020
• Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 6 ปี 2561
• กลยุทธ์การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
 เงินตราต่างประเทศ (7.0 ชั่วโมง)
• Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
 ด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล (7.0 ชั่วโมง)
• หลกัสตูร TFRS 16 สญัญาเช่าและประเด็น Deferred Tax ผ่านการ  
 อบรมออนไลน์ จัดโดยธรรมนิติ (ตุลาคม 2564 จ�านวน 4 ชั่วโมง) 
• หลักสูตร อัพเดตล่าสุดกฎหมาย e-payment ผ่านการอบรม 
 ออนไลน์ จัดโดยธรรมนิติ (พฤศจิกายน 2564 จ�านวน 4 ชั่วโมง)

การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)
- ไม่มี -

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหวา่งกบักรรมการและผูบ้ริหาร
 - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างาน 
ช่วงเวลา   ต�าแหน่ง/ชือ่หน่วยงาน/บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน   ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย -
    สายงานบริหารการเงิน 
    บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
    ธรุกิจค้าปลกีและค้าส่งสินค้าอปุโภคบรโิภค  
    และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 
ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน 
    บริหารการเงิน - ธุรกิจสยามแม็คโคร  
    ธุรกิจค้าส่ง 
    บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
  ธรุกิจค้าปลกีและค้าส่งสินค้าอปุโภคบรโิภค  
  และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
มี.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน 
  บริหารการเงิน - ธุรกิจสยามแม็คโคร 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
  ธรุกิจค้าปลกีและค้าส่งสินค้าอปุโภคบรโิภค  
  และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
พ.ค. 2560 - มี.ค. 2563 ผู้อ�านวยการอาวุโส - ฝ่ายบริหารการเงิน 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
  ธรุกิจค้าปลกีและค้าส่งสินค้าอปุโภคบรโิภค  
  และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
ก.ย. 2558 - เม.ย. 2560 ผู้อ�านวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
  ธรุกิจค้าปลกีและค้าส่งสินค้าอปุโภคบรโิภค  
  และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด
  การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่น ๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด
   ส�านักงานปฏิบัติการภูมิภาค

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)18  



รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท  

นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช

อายุ :  43 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : เลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 22/2007
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 7/2007
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2010
• หลักสูตร ASEAN CG Scorecard Coaching (มกราคม 2562)
• หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
 รุ่น 50/2019
• อบรมการใช้งานระบบ SET Link (กันยายน 2562)
• Enhancing Good Corporate Governance based on CGR  
 Scorecard (กันยายน 2562)
• หลกัสตูร Advances for Corporate Secretaries (กรกฎาคม 2558)
• หลักสูตร TQA Application Report Writing โครงการรางวัล 
 คุณภาพแห่งชาติ ประจ�าปี 2553
• สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สิงหาคม 2553)
• หลักสูตร “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”  
 (กรกฎาคม 2562)
• หลกัสตูร Finance for Non-Finance Executives (กนัยายน 2562)
• ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) Webinar  
 2020: “The Board of the Future - How will the role of  
 the company secretary evolve?” (กันยายน 2563)

การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)
- ไม่มี -

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกบักรรมการและผูบ้ริหาร
 - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างาน 
ช่วงเวลา   ต�าแหน่ง/ช่ือหน่วยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 
    บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
    ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 
    และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส - เลขานุการบริษัท 
    แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และ 
    นักลงทุนสัมพันธ์ 
    บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
    ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 
    และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
2557 - 2561 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท 
    บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
    การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
2555 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัท 
    บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
    การผลติผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม
2550 - 2554 ผูค้วบคมุและสนบัสนนุงานเลขานกุารบรษัิท  
    บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
    การผลติผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม 
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รายชื่อกรรมการ
บริษัทย่อย

 PRO MROH MAC CPWI MM ARO MGZ MGH SFS INDV INDS INDD MAXZI INDL JM INDC

นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายโชติ โภควนิช

นายเรวัต ฉ�่าเฉลิม

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นายจักร บุญ-หลง

นายประสพสุข บุญเดช

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

นายประเสริฐ จารุพนิช

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

นายณรงค์ เจียรวนนท์

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

นายธานินทร์ บูรณมานิต

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

นายริคาร์โด้ เบารอตโต้

นายชิ หลุง ลิน

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่

นายถิรายุ ทรงเวชเกษม

นางสาวธัญมาส วรชาติ

นางรัทยา เงินบ�ารุง

นายธนิศร์ เจียรวนนท์

Makro 
PCL

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 1  มกราคม 2565)
ก. ธุรกิจค้าส่ง
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รายชื่อบริษัท
รายชื่อ

บริษัทย่อย

 PRO MROH MAC CPWI MM ARO MGZ MGH SFS INDV INDS INDD MAXZI INDL JM INDC

นายศักดิ์สิทธิ์ ปานุราช

นายยุทธภูมิ เจริญสุข

นายชัยพร ตรีเลิศกุล

Mr. Teo Hong How Jackie

Mr. Nishant Rayirath

Ms. Dy Sopheak Pagna

Mr. Oknha Seng Nhak

Mr. Gauthier Bouillot

Ms. Helene Raudaschl

Mr. Aung Din

นายรุจน์ โกมุทพงศ์

นางสาวปรียดา ศรีพิบูลย์

Mr. Metin Ozyurtlu

Makro 
PCL

ก. ธุรกิจค้าส่ง (ต่อ)















 

 







    





รายชื่อกรรมการ
บริษัทย่อย

 PRO MROH MAC CPWI MM ARO MGZ MGH SFS INDV INDS INDD MAXZI INDL JM INDC
Makro 
PCL
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หมายเหตุ : ต�าแหน่ง 
 = ประธานกรรมการ  = กรรมการ  = กรรมการอิสระ  = ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 

Makro PCL บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) MAXZI Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company PRO บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด 
INDL Indoguna Lordly Company Limited MROH บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด JM Just Meat Company Limited
MAC Makro (Cambodia) Company Limited INDC Indoguna (Cambodia) Company Limited CPWI CP Wholesale India Private Limited 
CPRD บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด MM ARO Commercial Company Limited Ek-Chai บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด
ARO ARO Company Limited LTTH บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด MGZ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
LTMY Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. MGH Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited LMO บริษัท โลตัสส์ โมบายล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
SFS บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด RPC บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด INDV Indoguna Vina Food Service Company Limited 
LMS บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด INDS Indoguna (Singapore) Private Limited SPD บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด
INDD Indoguna Dubai Limited Liability Company LPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท

นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายโชติ โภควนิช

นายเรวัต ฉ�่าเฉลิม

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นายจักร บุญ-หลง

นายประสพสุข บุญเดช

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

นายประเสริฐ จารุพนิช

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

นายณรงค์ เจียรวนนท์

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

นายธานินทร์ บูรณมานิต

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

นายริคาร์โด้ เบารอตโต้

นายชิ หลุง ลิน

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่

นายถิรายุ ทรงเวชเกษม

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

นายนริศ ธรรมเกื้อกูล

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย

นายนพปฏล เดชอุดม

นายธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

นายณัฐวัฒน์ ชุณหวุฒิยานนท์

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์

Kenneth Chuah Jin Kiat

Yong Yvonne

Sushmita Jeni Paul

Azliza Baizura Binti Azmel

นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์

รายชื่อกรรมการ รายชื่อกรรมการ
บริษัทย่อย บริษัทย่อย

Makro 
PCL

Makro 
PCLCPRD Ek- LTTH LTMY LMO RPC LMS SPD LPF

  
Chai

 
CPRD Ek- LTTH LTMY LMO RPC LMS SPD LPF
  

Chai
 

ข. ธุรกิจค้าปลีก 





บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)22  



เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
3.1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง
อายุ (ปี)  ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท 

ประสบการณ์ท�างาน

นางสาวบุษกร รักการค้า
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาย ุ43
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร
- ไม่มี -

นางปฐมา ระวังภัย อัมพวา
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
และก�ากับกิจการที่ดี
อาย ุ60
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร
- ไม่มี -

• ประกาศนียบัตร ผู้สอบบัญชี 
 รบัอนุญาต (CPA) สภาวิชาชพีบญัชี
• ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต
 สาขาบัญชีบริหาร    
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต   
 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง  
 กฎหมายธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนยีบตัร บรหิารธุรกจิ
 Australian Business College,  
 Perth, Western Australia
• นิติศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2560 - ปัจจุบัน

2558 - 2560

2557 -  2558

2551 -  2557

ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 2545 - 2554 

ม.ค. - ต.ค. 2545 

2532 - 2544

ปี 2529 - ปี 2530

รองผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและก�ากับกิจการที่ดี

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี

ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายหัวหน้าฝ่ายนิติกรรมสัญญา 

ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย

ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีอาร์ซี อาโฮลด์ จ�ากัด

บริษัท ส�านักงานกฎหมาย เสรี - มานพ จ�ากัด 
บริษัท ส�านักงานกฎหมาย ไพบูลย์ สุตันติวรคุณ จ�ากดั 
บรษัิท เอนก แอนด์ แอสโสซเิอทส์ จ�ากดั

ส�านักงานกฎหมาย เกริก ระวังภัย ทนายความ 
ทนายความฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

3.2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย มทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ซ่ึงมมีลูค่าสทุธทิางบญัช ีตามงบการเงนิประจ�าปีของบริษัทฯ ส�าหรบังวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดทีส่�าคญัสรปุได้ดงัน้ี 

     มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท) 
 ล�าดับ สินทรัพย ์ กลุ่มธุรกิจ Makro Lotus’s Thailand Lotus’s Malaysia รวม

 1. ที่ดิน 12,349 17,518 6,278 36,145

 2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ 12,022 35,208 11,059 58,289

 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์  5,085  - - 5,085

 4. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน  704 12,994  1,963 15,661

 5. ยานพาหนะ 37 134  38 209

 6 สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 365 2,454 235 3,054

  รวม 30,562 68,308 19,573 118,443

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ ถอืกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิข้างต้นรวมมลูค่า 103,687 ล้านบาท และสนิทรพัย์ข้างต้นมลูค่าสทุธทิางบญัชรีวม 14,756 ล้านบาท ถกูใช้เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ

1.2 สินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ตามงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 36,831 ล้านบาท โดย
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ส่วนใหญ่เกิดจากการเช่า ที่ดินและอาคาร ซึ่งมีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 99 ปี
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2. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.1 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 

กลุ่มธุรกิจ Makro

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

3  : เครื่องอาบน�้าที่ไม่มีส่วนผสมของยา รวมถึงสารใช้ท�า 
  ความสะอาดภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น

5  : ยากันยุง ส�าลีอนามัย ส�าลีส�าหรับใช้ปั่นหู ผ้าอนามัย

10 : ถุงมือแพทย์

16 :  สินค้ากระดาษ กระดาษแข็ง และสินค้าเฉพาะอย่างที่ท�าจาก 
  กระดาษและกระดาษแข็ง

บริษัทฯ1. ค285653

ค148837

ค163188

ค285654

ค148838

ค148839

ค290725

ค148834

ค167054

18/05/2550 ถึง 17/05/2570

05/03/2534 ถึง 04/03/2574

02/07/2544 ถึง 01/07/2574

18/05/2550 ถึง 17/05/2570

05/03/2534 ถึง 04/03/2574

05/03/2534 ถึง 04/03/2574

18/05/2550 ถึง 17/05/2570

05/03/2534 ถึง 04/03/2574

02/07/2544 ถึง 01/07/2574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เลขทะเบียนหรือ
เลขที่ค�าขอ

1.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ และบรษิทัย่อย มอีสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ ซึง่มมีลูค่าสทุธทิางบัญชี 
ตามงบการเงินประจ�าปีของบรษิทัฯ ส�าหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดทีส่�าคัญสรปุ
ได้ดงันี้

   มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)
 กลุ่มธุรกิจ Makro Lotus’s Thailand  Lotus’s Malaysia รวม

 112 32,246 12,910 45,268

1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 มีจ�านวน 
2,201 ล้านบาท และ 8,060 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องหมาย 
การค้าและอื่น ๆ เป็นหลัก
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20 :  ตู้เหล็ก

21 : ถ้วยใช้แล้วทิ้งท�าจากพลาสติก กล่องบรรจุอาหารท�าจากโฟม  
  แปรงสีฟัน 

24 :  มุ้ง

29 :  อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียม 
  ขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค

30 :  สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบกรอบ แป้งใช้ท�าอาหาร  
  และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มที่มี 
  กาแฟ ชา เป็นหลัก

31 : อาหารสตัว์ อาหารสตัว์เล้ียง ขนมส�าหรบัสุนขั ขนมส�าหรบัแมว

32 :  น�้าหวาน น�้าหวานเข้มข้น น�้าดื่ม

3 : เครื่องอาบน�้าที่ไม่มีส่วนผสมของยา รวมถึงสารใช้ท�าความ 
  สะอาดภายในบ้านเรอืน และสภาพแวดล้อมอืน่ ส�าลเีสรมิสวย 

5 : สินค้าเภสัชกรรมและสารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการแพทย์หรือ 
  สัตวแพทย์ สิ่งที่เตรียมขึ้นส�าหรับก�าจัดศัตรูพืช สเปรย์หอม 
  ปรับอากาศ 

16 : สินค้ากระดาษ สินค้าเฉพาะอย่างที่ท�าจากกระดาษและ  
  กระดาษแข็ง กระดาษช�าระ กระดาษส�าหรับพิมพ์งาน เครื่อง 
  ใช้ส�านักงาน ถุงพลาสติกใช้ในการหีบห่อ ฟิล์มใสห่ออาหาร  
  อลูมิเนียมห่ออาหาร กระดาษไขส�าหรับห่ออาหาร 

21 : แผ่นขัดถูท�าความสะอาด ฟองน�้าใช้ท�าความสะอาด ถุงมือ 

บริษัทฯ2.

ค148840 

ค282304 

ค148822

ค148836

ค283100

ค165280

ค283101

ค165279

201110727

ค281813

ค337318

ค338530

ค334789

ค334383

05/03/2534 ถึง 04/03/2574

18/05/2550 ถึง 17/05/2570 

05/03/2534 ถึง 04/03/2574

05/03/2534 ถึง 04/03/2574

18/05/2550 ถึง 17/05/2570

02/07/2544 ถึง 01/07/2574

18/05/2550 ถึง 17/05/2570

02/07/2544 ถึง 01/07/2574

16/11/2561 ถึง 15/11/2571

18/05/2550 ถึง 17/05/2570

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุเลขทะเบียนหรือ
เลขที่ค�าขอ
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24 : ผ้าเช็ดหน้า
 
29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียม 
  ขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค

30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบกรอบ ขนมปัง แป้งใช้ท�า 
  อาหาร สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร และเครื่องดื่มที่มี 
  กาแฟ โกโก้ ชา เป็นหลัก

31 : ผลิตผลทางเกษตรกรรม ธัญพืชที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี รวมถึง 
  อาหารส�าหรับสัตว์ 

32 : น�้าผลไม้เข้มข้น น�้าแร่ น�้าผลไม้อัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้อัดลม  
  น�้าดื่ม โซดา

33 : วิสกี้ 

30 : หวานเย็น ไอศกรีม น�้าเชื่อม

32 : น�้าหวาน น�้าดื่ม เครื่องดื่มน�้าแร่ธรรมชาติ เครื่องดื่มที่ท�าจาก 
  น�้าผลไม้ น�้าแร่ผสมกลิ่น และน�้าผลไม้ 

29:  อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้น 
  ไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค

30:  สนิค้าอาหารทีไ่ด้มาจากพืช ขนมขบเคีย้วท�าจากธญัพชื แป้งใช้ท�า  
  อาหาร ขนมหวานท�าจากผลไม้ ขนมหวานท�าจากแป้ง ขนมหวาน 
  ท�าจากธญัพชื ขนมหวานท�าจากนม ขนมหวานท�าจากน�า้ตาล  
  และสิง่ทีใ่ช้ปรงุแต่งกลิน่และรสอาหาร รวมถึงกาแฟ ชา โกโก้  

32:  น�้าผลไม้ เครื่องดื่มสกัดจากผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของ  
  แอลกอฮอล์ น�้าเชื่อมใช้ผสมเครื่องดื่ม ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ 
  ท�าเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สารสกัดจาก
  ผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ท�าเครื่องดื่ม

บริษัทฯ

บริษัทฯ

3.

4.

ค334384

ค349133

ค345213

ค353351

ค339564

ค332097

ค339565

ค335022

210130720

210130721

210130722

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

25/11/2552 ถึง 24/11/2572

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุเลขทะเบียนหรือ
เลขที่ค�าขอ

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า
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2.2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้

กลุ่มธุรกิจ Makro

ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ระหว่าง Makro PCL และ CPALL Makro PCL ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของ CPALL นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีการ
ต่ออายุคราวละ 1 ปี รายละเอียดของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ส�าคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ มีรายละเอียดที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

16 : สินค้ากระดาษ สินค้าเฉพาะอย่างยิ่ง
  ที่ท�าจากกระดาษและกระดาษแข็ง และเครื่องใช้ส�านักงาน 

29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียม 
  ขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค

30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบกรอบ แป้งใช้ท�าอาหาร  
  และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มที่มี 
  กาแฟเป็นหลัก

31 : ผลิตผลทางเกษตรกรรม ธัญพืชที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี รวมถึง 
  อาหารส�าหรับสัตว์

32 : น�้าผลไม้ เครื่องดื่มรสผลไม้ น�้าดื่ม

33 : วิสกี้

35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวกับการบริการขายส่งและปลีก  
  ให้ค�าปรึกษาทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งและปลีก 
  ช่วยเหลือทางการตลาด ให้ค�าแนะเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ

3 : เครื่องอาบน�้าที่ไม่มีส่วนผสมของยา รวมถึงสารใช้ท�าความ 
  สะอาดภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น ส�าลีเสริมสวย 
  ก้านส�าลีใช้เสริมสวย

8 : ช้อนอลูมิเนียม ส้อมอลูมิเนียม มีดอลูมิเนียม

CPALL

CPALL

1.

2.

ค108966

ค115768

ค115767

ค73873

ค73874

ค73866

บ62612

ค73974

ค73872

ค105175

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

27/01/2555 ถึง 26/01/2565

21/11/2539 ถึง 20/11/2569 

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

19/11/2541 ถึง 18/11/2571

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เลขทะเบียนหรือ
เลขที่ค�าขอ
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 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

16 : สินค้ากระดาษ สินค้าเฉพาะอย่างที่ท�าจากกระดาษและ 
  กระดาษแข็ง กระดาษช�าระ ผ้าเย็น กระดาษส�าหรับพิมพ์งาน 
   เครื่องใช้ส�านักงาน ถุงพลาสติกใช้ในการหีบห่อ ฟิล์มใสห่อ 
  อาหาร อลูมิเนียมห่ออาหาร กระดาษไขส�าหรับห่ออาหาร

21 : เครื่องใช้และภาชนะในครัวเรือน เครื่องครัว วัสดุใช้ท�าความ 
  สะอาด อุปกรณ์เครื่องส�าอางและเครื่องใช้ในห้องน�้า 
  เครือ่งแก้วและสนิค้าเฉพาะอย่างทีท่�าจากเคร่ืองเคลอืบ เซรามกิ  
  เครื่องปั้นดินเผา เครื่องดินเผา หรือแก้ว กล่องอเนกประสงค์

29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียม 
  ขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค 

31 : เห็ดหูหนู ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วลิสง ถั่วด�า ถั่วเหลือง เม็ดงาขาว  
  อาหารสุนัข อาหารนก

32 : น�้าผลไม้เข้มข้น น�้าแร่ น�้าผลไม้อัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้อัดลม

16 : สินค้ากระดาษ กระดาษแข็ง และสินค้าเฉพาะอย่างที่ท�าจาก
  กระดาษและกระดาษแข็ง และเครื่องใช้ส�านักงาน

17 : พลาสติกลูกฟูกใช้ท�าบอร์ดส�าหรับติดประกาศหรือแสดง  
  นิทรรศการ

20 : เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสินค้าเฉพาะอย่าง 
  ที่ท�าจากไม้ เหล็ก และสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว 

 

CPALL3.

ค71721

ค73664

ค104203

ค108667

ค100152

ค76115

ค123947

ค141445

ค139297

ค180516

ค151562

ค151561

ค180517

ค160485

21/11/2539 ถึง 20/11/2569 

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

19/11/2541 ถึง 18/11/2571

17/09/2541 ถึง 16/09/2571 

21/11/2539 ถึง 20/11/2569 

21/11/2539 ถึง 20/11/2569 

21/11/2539 ถึง 20/11/2569 

18/04/2531 ถึง 17/04/2571

08/05/2543 ถึง 07/05/2573

26/07/2543 ถึง 25/07/2573

25/04/2544 ถึง 24/04/2574

25/04/2544 ถึง 24/04/2574

26/07/2543 ถึง 25/07/2573

25/04/2544 ถึง 24/04/2574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เลขทะเบียนหรือ
เลขที่ค�าขอ
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Ek-Chai

2.3. เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้

กลุ่มธุรกิจ Lotus’s

ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ระหว่าง CPG และ Ek-Chai นั้น Ek-Chai ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของ CPG นับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 จนถึง 31 
ธันวาคม 2566 โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ด�าเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว และจะด�าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการฉบับนี้ต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ส�าคัญ ซึ่ง Ek-Chai ได้รับอนุญาตให้ใช้ มีรายละเอียดที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

1 : เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรม  
  รวมถึงเคมีวัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จัดอยู่ในจ�าพวกอื่น

2 : สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันการผุกร่อน น�้ามันชักเงา  
  แล็คเกอร์ 

3 : เครื่องส�าอางและเครื่องอาบน�้าที่ไม่มีส่วนผสมของยา 
  สารท�าความสะอาดฟันที่ไม่มีส่วนผสมของยา เครื่องหอม  
  น�้ามันหอมระเหย สารที่ใช้ในการซักรีด รวมถึงสารใช้ท�าความ 
  สะอาดภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น

4 : น�้ามันหล่อลื่น น�้ามันเครื่อง

5 : สินค้าเภสัชกรรมและสารที่เตรียมขึ้นเผื่อใช้ในทางสัตวแพทย์  
  สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในการแพทย์   
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�าหรับสัตว์ สารฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียม 
  ขึ้นส�าหรับการก�าจัดศัตรูพืช สารฆ่าเชื้อรา

6 : สนิค้าโลหะธรรมดาทีย่งัไม่ได้แปรสภาพ หรอืก่ึงแปรสภาพแล้ว  
  และสินค้าเฉพาะอย่างซึ่งต้องท�าจากโลหะ

7 : หัวแร้งบัดกรีชนิดใช้แก๊ส หัวแร้งบัดกรีชนิดใช้ไฟฟ้า สายเอ็น 
  ไนล่อนตัดหญ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร

CPG1. 210104855

210104856

210104857

210104858

210104859

210104860

210104861

-

-

-

-

-

-

-

เลขทะเบียนหรือ
เลขที่ค�าขอ

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า
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 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

8 : เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ท�างานด้วยมือส�าหรับการปฏิบัติงาน  
  เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร   
  อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้าส�าหรับการเสริมสวย และ 
  การตกแต่งบนร่างกาย

9 : เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์
  เกี่ยวกับการชั่ง วัด การตรวจสอบและการทดสอบ เครื่องมือ 
  และอุปกรณ์ส�าหรับการเปิดปิด หรือสับเปลี่ยน การแปลง  
  การเก็บสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟ้า รวมถึง  
  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและช่วยชีวิต

10 : เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการ 
  รักษาหรือการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

11 : อุปกรณ์ที่ติดตั้งส�าหรับอาบน�้า อุปกรณ์ของเครื่องสุขภัณฑ์ 

12 : เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส�าหรับยานพาหนะ

14 : พวงกุญแจ

16 : สินค้ากระดาษ สินค้าเฉพาะอย่างยิ่งที่ท�าจากกระดาษและ 
  กระดาษแข็ง และเครื่องใช้ส�านักงาน

17 : วัสดุท�าจากยาง สินค้าเฉพาะอย่างที่ท�าจากยาง ซึ่งไม่ได้  
  จ�าแนกตามประโยชน์หรือวัตถุประสงค์การใช้งาน

18 : สินค้าหนังสัตว์ หนังเทียม และสินค้าเฉพาะอย่างที่ท�าจาก 
  วัสดุดังกล่าว กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพาย 
  ปลอกคอสัตว์ เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง

20 : สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสินค้า  
  เฉพาะอย่างที่ท�ามาจากไม้ และสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว หรือ 
  พลาสติก

210104862

210104863

210104864

210104865

210104866

210104867

210104868

210104869

210104870

210104871

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า
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21 : เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องครัว และเครื่องใช้บน 
  โต๊ะอาหาร อุปกรณ์เครื่องส�าอางและเครื่องใช้ในห้องน�้า
  วัสดุใช้ท�าความสะอาด เครื่องแก้ว

22 : เชือก เชือกใช้ในการหีบห่อ เชือกฟาง เต็นท์ส�าหรับตั้งแคมป์  
  เปลญวน ถุงตาข่ายใช้ใส่เสื้อผ้าส�าหรับซัก

24 : ถุงนอน ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน

25 : ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็กทารก ถุงมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย  
  ถุงเท้ากีฬา หมวกกีฬา เสื้อกั๊กใส่เล่นกีฬา

27 : พรมเช็ดเท้า พรมกันลื่น พรม พรมปูพื้นรถยนต์ เสื่อ 
  เสื่อกันลื่น เสื่อน�้ามัน เสื่อโยคะ

28 : ของเล่น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การเล่นเกม อุปกรณ์ 
  กีฬา สิ่งของให้ความบันเทิงและมีความแปลกใหม่ และวัสดุ 
  ส�าหรับประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส

29 : สินค้าอาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่ 
  เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค 

30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบกรอบ แป้งใช้ท�าอาหาร  
  และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มที่มี 
  โกโก้ ชา กาแฟเป็นส่วนผสมหลัก 

31 : อาหารสัตว์ วัตถุที่ใช้รองรับมูลสัตว์ที่มีคุณสมบัติก�าจัดกลิ่น 
  ส�าหรับใช้ในกล่องหรือถาดรองมูลสัตว์ ทรายหอมส�าหรับรอง 
  กรงสัตว์เลี้ยง ขนมปังสุนัข ผักสด ผลไม้สด

32 :  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น�้าแร่ น�้าอัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้ 
  และน�้าผลไม้ น�้าเชื่อม และสิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ท�าเครื่องดื่ม
  ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

210104872

210104873

210104874

210104898

210104899

210104900

210104901

210104902

210104903

210104904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า
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35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ  
  การบริหารธุรกิจ และการจัดระบบส�านักงาน 

36 : ให้เช่าพื้นที่ ให้เช่าพื้นที่เพื่อขายสินค้า บริการธนาคาร บริการ 
  การเงิน รับช�าระค่าใช้บริการรายเดือน บริการเครื่องฝากถอน 
  เงินอัตโนมัติ บริการเช่าซื้อ ตัวแทนบริการด้านประกันภัย

38 : บริการไปรษณีย์ ศูนย์การข้อมูลลูกค้า

41 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและอบรมวิชาชีพ จัดคอร์สฝึกอบรม 
  ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

43 : ศูนย์อาหาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านฟาสต์ฟู้ดแบบ 
  บริการตนเอง บริการร้านเบเกอรี่

44 : จัดเตรียมยาและจ่ายยา บริการออกใบสั่งยาโดยเภสัชกร

29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียม 
  ขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค

30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช เนื้อสัตว์ และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่ง
  กลิ่นและรสอาหาร 

31 : ผักสด ผลไม้สด

35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ  
  การบริหารธุรกิจ และการจัดระบบส�านักงาน

38 : บริการไปรษณีย์ ศูนย์การข้อมูลลูกค้า

43 : ศูนย์อาหาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านฟาสต์ฟู้ดแบบ 
  บริการตนเอง บริการร้านเบเกอรี่

2.

3.

CPG

CPG

210104905

210104906

210104907

210104917

210104918

210104919

210104920

210104921

210104922

210104886

210104887

210104888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า
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36 : บริการธนาคาร บริการการเงิน รับช�าระค่าใช้บริการรายเดือน  
  บริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ บริการเช่าซื้อ ตัวแทน 
  บริการด้านประกันภัย ออกบัตรเครดิต ออกบัตรเงินฝาก
  ออกบัตรเงินสด ออกบัตรเดบิต ออกบัตรสินเชื่อ

1 : น�้ายาล้างท่อตัน

3 : เครื่องส�าอางและเครื่องอาบน�้าที่ไม่มีส่วนผสมของยา 
  สารท�าความสะอาดฟันที่ไม่มีส่วนผสมของยา เครื่องหอม  
  น�้ามันหอมระเหย สารที่ใช้ในการซักรีด รวมถึงสารใช้ท�าความ 
  สะอาดภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น

4 :  เทียนไข

8 :  กรรไกรตัดเล็บ

20 : หมอนหนุน หมอนข้าง

21 : หวี หวีสัตว์เลี้ยง แปรงสีฟัน

24 : ชุดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้ารองกันเปื้อน 
  ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง

25 : หมวกอาบน�้าเด็ก หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อน
  เด็ก ทารก ถุงมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ถุงเท้ากีฬา หมวกกีฬา

29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียม 
  ขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค

30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช เนื้อสัตว์ และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่น 
  และรสอาหาร 

31 : ขนมปังสุนัข ผักสด ผลไม้สด อาหารสัตว์ ทรายหอมส�าหรับ 
  รองกรงสัตว์เลี้ยง

4.

5.

CPG

CPG

210104885

210110649

210110650

210110651

210110652

210110653

210110654

210110655

210110656

210110657

210110658

210110659

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า
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29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียม 
  ขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค

30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมอบกรอบ  
  ขนมปัง ขนมที่ท�าจากแป้ง  

16 : กระดาษรองจาน ที่รองจานท�าด้วยกระดาษ

20 : ที่นอน ฟูกรองที่นอน เบาะรองนั่ง หมอนข้าง หมอนหนุน  
  หมอนรองคอ หมอนยาว  หมอนรองให้นมเด็ก หมอนอิง

21 : ถุงมือจับเตาอบ ถุงมือส�าหรับใส่จับภาชนะร้อน ถุงมือส�าหรับ 
  ใช้ท�างานครัว ถุงมือส�าหรับใช้ท�างานบ้าน ถุงมือส�าหรับใช้ 
  ท�างานสวน ถุงมือส�าหรับใส่ล้างจาน ที่รองจานท�าด้วย  
  พลาสติก ผ้าเช็ดฝุ่นท�าความสะอาด ผ้าเช็ดแว่นตา

24 : สิ่งทอ ชุดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้ารองกัน 
  เปื้อนที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดมือ ปลอกหมอน   
  ปลอกหมอนข้าง ผ้าปูโต๊ะ ที่รองจานท�าด้วยสิ่งทอ มุ้ง

25 :  ผ้าคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าสตรี ผ้าคลุมไหล่  ผ้าพันคอท�าด้วย 
  ผ้าแพร ถุงมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ถุงมือเด็กอ่อน ถุงมือใส่ 
  กันหนาว ถุงเท้ากันลื่น ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็กทารก 

27 :  พรมกันลื่น พรมเช็ดเท้า เสื่อ เสื่อกันลื่น
 

6.

7.

CPG

CPG

210110666

210110667

210110660

210110661

210110662

210110663

210110664

210110665

-

-

-

-

-

-

-

-

 ล�าดับที่ รูปแบบเครื่องหมาย ชื่อเจ้าของ จ�าพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ  ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหตุ

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า

อยู่ในระหว่าง 
กระบวนการ 
จดทะ เบี ยน 
เครื่องหมาย 
การค้า
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เอกสารแนบ 5
นโนบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

5.1 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

5.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

5.3 กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท

5.4 กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

5.5 กฏบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

5.6 กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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https://www.siammakro.co.th/pdf/CG_Policy&Code_of_Conduct_2020_Final_TH_Signed.pdf
https://www.siammakro.co.th/pdf/governance/Anti-corruption%20Policy_Revised2020_TH.pdf
https://www.siammakro.co.th/pdf/MAKRO%20BoD%20Charter_2020%20TH_FINAL_Signed.pdf
https://www.siammakro.co.th/pdf/corporate/Audit%20Committee%20Charter%20_%20update%20Y2021%20(TH)%20(signed).pdf
https://www.siammakro.co.th/pdf/Makro%20CG%20Charter_Revised2020_TH_FINAL_Signed.pdf
https://www.siammakro.co.th/pdf/MAKRO%20NRC%20Charter_2020_TH_FINAL_Signed.pdf

