บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

8.

ขอมูลสําคัญอื่น

8.1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนและชนิดของหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

: 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
: 10 พฤษภาคม 2531
: 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ
10240
โทรศัพท 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927
เว็บไซต www.siammakro.co.th
: ดําเนินธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสด และบริการตนเอง
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคใหแกลกู คาที่เปนสมาชิกบัตรของ
แม็คโคร
: หุนสามัญจดทะเบียน จํานวน 4,800,000,000 หุน
: 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท
: 2,400,000,000 บาท จํานวน 4,800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท

บริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทยอย
(1) บริษัท สยามฟูด เซอรวิส จํากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่
: 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)
วันที่จดทะเบียน
: 7 กันยายน 2527
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
: 2439 ถนนริมทางรถไฟเกาสายปากน้ํา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2620-6000 โทรสาร 0-2620-6001
เว็บไซต www.siamfoodservices.com
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายอาหารจากตางประเทศและ
ในประเทศดวยอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ดานผลิตภัณฑเนื้อสัตว
อาหารทะเล มันฝรั่ง ผลิตภัณฑนม และผลิตภัณฑปรุงแตงอาหาร
จํานวนและชนิดของหุน
: หุนสามัญจดทะเบียน จํานวน 450,000 หุน
สวนที่ 2.2 ขอ 8 ขอมูลสําคัญอืน่ หนาที่ 1

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน
: 45,000,000 บาท จํานวน 450,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 45,000,000 บาท จํานวน 450,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
(2) บริษัท วีนาสยาม ฟูด จํากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่
: 411043002045
วันที่จดทะเบียน
: 15 ตุลาคม 2555
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
: 56 ถนนฟมหง็อกแถ็ก วารด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินหซิตี้
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท (848) 7309-1188 โทรสาร (848) 3820-1886
เว็บไซต www.vinasiamfood.com.vn
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจทางการคาและจัดจําหนายอาหาร รวมทั้งธุรกิจนําเขา
และสงออกอาหารที่มีคุณภาพสูง ดานผลิตภัณฑเนื้อสัตว อาหารทะเล
มันฝรั่ง ผลิตภัณฑนม และผลิตภัณฑปรุงแตงอาหาร เปนตน
ทุนจดทะเบียน
: 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ
ทุนที่เรียกชําระแลว
: 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ
(3) บริษัท แม็คโคร อารโอเอช จํากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่
: 0105557153364
วันที่จดทะเบียน
: 14 ตุลาคม 2557
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
: 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2723-1000 โทรสาร 0-2375-2927
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งใหบริการดานการบริหาร
ดานเทคนิค และ/หรือ การใหบริการสนับสนุนแกบริษัทในเครือ
จํานวนหุนและชนิดของหุน : หุนสามัญจดทะเบียน จํานวน 1,250,000 หุน
ทุนจดทะเบียน
: 125,000,000 บาท จํานวน 1,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 31,250,000 บาท จํานวน 1,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 25 บาท
(4) ARO Company Limited
ทะเบียนบริษัทเลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ

: 889 FC/2014-2015
: 28 พฤศจิกายน 2557
: Room No. 202 Condo A, Shwe Hinthar Condominium, Pyay Road,
Hlaing Township, Yangon, Myanmar
: ประกอบธุรกิจใหบริการดานการตลาดและใหคําปรึกษาในประเทศ
เมียนมาร
สวนที่ 2.2 ขอ 8 ขอมูลสําคัญอืน่ หนาที่ 2

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชําระแลว

: 500,000 เหรียญสหรัฐฯ
: 25,000 เหรียญสหรัฐฯ

(5) บริษัท โปรมารท จํากัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: 0105558034130
: 23 กุมภาพันธ 2558
: 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภค
จํานวนและชนิดของหุน
: หุนสามัญจดทะเบียน จํานวน 100,000 หุน
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000 บาท จํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 2,500,000 บาท จํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 25 บาท

บริษัทรวม
- ไมมี 8.2

ขอมูลสําคัญอื่น ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน
- ไมมี -

8.3

บุคคลอางอิง
นายทะเบียนหุน

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259

ผูสอบบัญชี

: นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
นางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร
1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

สวนที่ 2.2 ขอ 8 ขอมูลสําคัญอืน่ หนาที่ 3

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จํากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2676-6667-8
โทรสาร 0-2676-6188-9
บริษัท ชวลิต แอนด แอซโซซิเอทส จํากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2676-6667-8
โทรสาร 0-2676-6188-9

สวนที่ 2.2 ขอ 8 ขอมูลสําคัญอืน่ หนาที่ 4

