บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง
นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
72

คุณวุฒทิ างการศึกษา
−

−

−

−

−

−

−

−

−

ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาการพัฒนา
ชุมชน (2551) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาพาณิชยศาสตร์
และการตลาด (2550)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาเศรษฐศาสตร์
การพัฒนา (2545) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Fellow of the Trinity College Faculty
(2542) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาการพัฒนา
ชุมชน (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Fellow (HONORIS CAUSA) of the
Australasian Faculty (2538) Public Health
Medicine of the Royal Australasian
College of Physicians
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขากฎหมาย
(2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาประชากรและ
การพัฒนา (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ (NIDA)
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาวิทยาศาสตร์ ใน
การศึกษาสุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(ร้ อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2556 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

ปั จจุบนั

ประธานมูลนิธิ

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
−

−

−

−

นายอลัน ชิ ยิม แคม
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

56

−

−

−

ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาแพทยศาสตร์
(2532) Monash University เมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาวิทยาศาสตร์
ข้ อมูล (2532) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ3 สาขาสังคมศาสตร์
(2526) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA)
มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA)
มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 39/2004

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)

2556 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้ าง
การจัดการกองทุนรวมและ
กองทุนส่วนบุคคล
บริการรับประกันภัยต่อ

2544 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธาน
คณะกรรมการการ
ตรวจสอบ

บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

ผลิตผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิค

2551 - ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการ

บริษัท ลิเบอร์ ทสั จํากัด

ให้ บริ การรับเป็ นทีปรึกษา
และให้ คําแนะนําด้ านธุรกิจ

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง

นายมนู สว่างแจ้ ง
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

62

คุณวุฒทิ างการศึกษา

−

−

−

−

นายต่อ สันติศิริ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

60

−

−

−

โปรแกรมพัฒนาความเป็ นผู้นําไฟเซอร์
โรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ด
ปริญญามหาบัณฑิต บริ หารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริญญามหาบัณฑิต การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย Gothenburg
การอบรม IOD
RCC รุ่นที 16/2013
Post graduate in Photography at London
College of Communications, UK
Bachelor of Arts in Graphic design at
St.Martins School of Art, London, UK.
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 175/2013

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

2548 - 2551

ผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม แมนูไลฟ์

ประเภทธุรกิจ
และการบริหารงาน
พาณิชยกรรม
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทจัดการกองทุนรวม
และกองทุนส่วนบุคคล
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

ไม่มี

ไม่มี

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการ
อิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรร
หา และกําหนด
ค่าตอบแทน

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

2554 - ปั จจุบนั

ประธานบริษัท

บริษัท นู้ดเจ๊ จํากัด

2552 - 2554

ประธานบริษัท

บริษัท นู้ด คอมมิวนิเคชัน จํากัด

2540 - 2551

ประธาน
กรรมการบริหาร ฝ่ าย

บริษัท ที บี ดับบลิว เอ ประเทศไทย จํากัด

ดําเนินธุรกิจด้ านงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กร การ
สร้ างภาพลักษณ์ให้ แก่
องค์กร
ดําเนินธุรกิจด้ านงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กร การ
สร้ างภาพลักษณ์ให้ แก่
องค์กร
ดําเนินธุรกิจด้ านงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กร การ

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

สร้ างสรรค์
นายกิริต ชาห์
กรรมการ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

59

−

−

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
กรรมการ

24

−

−

Bachelor of Commerce, H.R.College of
Commerce, India
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 57/2005

Bachelor of Science in Business
Administration, University of Southern
California, U.S.A
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 145/2011

ไม่มี

−

−

2.95

−

−

บิดาของนางสาว
สมิหรา ชาห์
บิดาของนาย
อิษฎ์ชาญ ชาห์

บุตรของนายกิริต
ชาห์
น้ องชายของ
นางสาวสมิหรา
ชาห์

ประเภทธุรกิจ

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการ
สรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

สร้ างภาพลักษณ์ให้ แก่
องค์กร
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการและรอง
ประธาน

บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จํากัด
(มหาชน)

บริการรับเหมางานก่อสร้ าง
ทัวไป

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท พรี เชียส ชิพปิ งu จํากัด (มหาชน)

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เกรนเทรด จํากัด

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จํากัด

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท จี. เปรมจี เทรดดิ uง พีทีอี จํากัด

เดินเรือ และขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศ
การลงทุน และให้ เช่าอาคาร
สํานักงาน
บริษัท โฮลดิ uง คัมพานี เพือ
การลงทุน
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาง
นายหน้ าตัวแทน

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เปรมไทย อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

ส่งออกอาหารกระป๋ อง

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จํากัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จํากัด
(มหาชน)

จําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ทีใช้ ใน
อุตสาหกรรมผ้ า
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา
ให้ บริ การรับเหมางาน
ก่อสร้ างทัวไป

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง

นางสาวสมิหรา ชาห์
กรรมการ

อายุ
(ปี )

29

คุณวุฒทิ างการศึกษา

−

−

−

นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

48

−

Bachelor of Fine Arts, Chapman
University, U.S.A
Fashion Institute of Design and
Merchandising, U.S.A
Gems and Gemology, Gemological
Institution of America, U.S.A

Associated Chartered Accountant,

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(ร้ อยละ)

2.95

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

−

−

ไม่มี

บุตรของนายกิริต
ชาห์
พีสาวของนาย
อิษฎ์ชาญ ชาห์

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท พรี เชียส ชิพปิ งu จํากัด (มหาชน)

เดินเรือ และขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศ
การลงทุน และให้ เช่าอาคาร
สํานักงาน
บริษัท โฮลดิ uง คัมพานี เพือ
การลงทุน
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาง
ส่งออกอาหารกระป๋ อง

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เกรนเทรด จํากัด

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท จี. เปรมจี เทรดดิ uง พีทีอี จํากัด

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จํากัด

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เกรนเทรด จํากัด

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท จี. เปรมจี เทรดดิ uง พีทีอี จํากัด

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาง
ส่งออกอาหารกระป๋ อง

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรก
เกอร์ ส จํากัด
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจนายหน้ า
ประกันภัย
ผลิต และจัดจําหน่าย

จําหน่าย เคมีภณ
ั ฑ์ทีใช้ ใน
อุตสาหกรรมผ้ า
ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสาร
เครืองบิน และทัวร์
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา
การลงทุน และให้ เช่าอาคาร
สํานักงาน
บริษัท โฮลดิ uง เพือการลงทุน

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

กรรมการ
−

−

นายวิเวก ดาวัน*
กรรมการ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

51

−

−

−

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

Institute of Chartered Accountants of
India
Master of Commerce, Syndebham
College of Commerce. India
Bachelor of Commerce, Syndebham
College of Commerce. India

Bachelor of Engineering, Delhi College
of Engineering
MBA, Southern Illinois University, U.S.A
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 159/2012

9.90

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา

50

−
−

−

นายสุดีล กวานเดย์*
ผู้อํานวยการภูมิภาค

52

−

Bachelor of Commerce
Chartered Accountant, Institute of
Chartered Accountants of India
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 103/2008

2.48

Bachelor of Pharmacy, Delhi University,
India

2.48

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท

ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา
ผลิตอลูมิเนียมแท่ง

2552 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จํากัด

2548 - ปั จจุบนั

ผู้อํานวยกร ฝ่ ายการ
ลงทุน

บริษัท จี พี กรุ๊ ป ออฟ คัมปาร์ นีส์ จํากัด

นําเข้ า ส่งออก สินค้ าหลาย
ประเภท

2547 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ผู้ผลิตและส่งออก
โพลีเอสเตอร์ ฟิล์ม

2548 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

รองประธานอาวุโส
กรรมการ กรรมการ
สรรหาและกํานด
ค่าตอบแทนและ
ประธานเจ้ าหน้ าที
บริหาร
ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาขน)

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด
(มหาชน)

2540

กรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที
การเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

2543 - ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการภูมิภาค

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ

2531 - 2556

นายโธมัส อับบราฮัม*
กรรมการ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีการเงิน

ตําแหน่ ง

2541 - ปั จจุบนั

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
−

−

นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ *
ผู้อํานวยการภูมิภาค

50

−

−

−

นางสาวดวงนภา ตงศิริ*
กรรมการผู้จดั การ ประเทศไทย

56

−

−

นายจีริช วาดวา*
กรรมการผู้จดั การ ประเทศพม่า

43

−

−

นายมาโนช กัลบัคซานี
ผู้อํานวยการสายการเงิน

38

−

−

MBA, Institute of Management
Technology, India
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 159/2012
Bachelor of Science, Delhi University,
India
MBA, Rajasthan University, India
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 159/2012
ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การอบรม IOD
DCP รุ่นที 161/2012

Bachelor of Commerce, Calcutta
University, India
Chartered Accountant, Institute of
Chartered Accountants of India
Bachelor of Commerce, Mumbai
University, India
Chartered Accountant, Institute of
Chartered Accountants of India

* บุคคลซึงเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดเพิมเติมตามเอกสารแบบ 1.1

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ยา

2.48

ไม่มี

2543 - ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการภูมิภาค

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

2.48

ไม่มี

2539 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
ประเทศไทย

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

2536 - 2539

ผู้จดั การฝ่ าย
วิทยาศาสตร์ และ
Regularory Affairs
Manager
กรรมการผู้จดั การ
ประเทศพม่า

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด

ธุรกิจด้ านการตลาด
เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
กลุม่ บํารุ งสุขภาพ
ธุรกิจด้ านการตลาด
เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
กลุม่ บํารุ งสุขภาพ

0.59

ไม่มี

2541 - ปั จจุบนั

0.04

ไม่มี

2553 - ปั จจุบนั

2549 - 2553

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

ผู้อํานวยการสาย
การเงิน

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด
(มหาชน)

ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด

ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา
ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ยา

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
รายชือ
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริ ษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด
บริ ษัทย่ อย
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (เมียนมาร์ )
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (เวียดนาม) จํากัด (เวียดนาม)
บริ ษัท เมก้ า วี แคร์ จํากัด
บริ ษัท แนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด
บริ ษัท อี-เซ็นซ จํากัด
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด (กัมพูชา)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จํากัด
(ออสเตรเลีย)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ไนจีเรี ย จํากัด (ไนจีเรี ย)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. (มาเลเซีย)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย เปรู เอส.เอ.ซี. (เปรู)
บริ ษัท พีที เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (อินโดนีเซีย)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ กาน่า จํากัด (กาน่า)
บริ ษัท เมก้ า โพรดักส์ (มอริ เชียส) จํากัด (มอริ เชียส)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ไพรเวท จํากัด (อินเดีย)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีอี จํากัด (สิงคโปร์ )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X, VI

I, II, VI

I, III, V,
VI

I, III, VI

I, V

I

I

I

I, IV, V

I, IV

IV

IV

IV

IV

IV

I
I

I
I

I
I
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV

I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV

I

I, IV
I, IV
IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV

I, IV
I, IV
IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV
I, IV

I, IV
I, IV
I
I, IV
I, IV
I, IV

IV
I, IV
IV
IV
IV

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

รายชือ

1

บริ ษัทร่ วม
บริ ษัท เมก้ า โพรดักส์ (เยเมน) จํากัด (เยเมน)
บริ ษัททีเกียวข้ อง
บริ ษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จํากัด
บริ ษัท อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส จํากัด
บริ ษัท ลินาเรี ย เคมีภณ
ั ฑ์ (ประเทศไทย) จํากัด
มูลนิธิมีชยั วีระไวทยะ
บริ ษัท อัลมาโยนี ฟอร์ เทรดดิ uง เซอร์ วิสเซส
บริ ษัท เอสเอส - เคเอส อินเตอร์ เนชันแนล (แคนาดา) จํากัด
บริ ษัท รู ปิน อินเตอร์ เนชันแนล (แคนาดา) จํากัด
หมายเหตุ (1)
x = ประธานกรรมการ
I = กรรมการบริษัท
II = ประธานกรรมการตรวจสอบ
III = กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ (2)
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายอลัน ชิ ยิม แคม
3. นายมนู สว่างแจ้ ง
4. นายต่อ สันติศิริ
5. นายกิริต ชาห์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV

IV

11

IV

I
I
I

I

X
I
I

IV = ผู้บริหาร
V = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
VI = กรรมการอิสระ

6. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
7. นางสาวสมิหรา ชาห์
8. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา
9. นายวิเวก ดาวัน
10. นายโธมัส อับบราฮัม

บริษัททีเกียวข้ อง
1) บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จํากัด
2) บริษัท อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
3) บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จํากัด
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11. นายสุดีล กวานเดย์
12. นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์
13. นางสาวดวงนภา ตงศิริ
14. นายจีริช วาดวา
15. นายมาโนช กัลบัคซานี
4) มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
5) บริษัท อัลมาโยนี ฟอร์ เทรดดิ uง เซอร์ วิสเซส
6) บริษัท เอสเอส - เคเอส อินเตอร์ เนชันแนล (แคนาดา) จํากัด

7) บริษัท รูปิน อินเตอร์ เนชันแนล (แคนาดา) จํากัด
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