
  
  

 

 

 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ 

  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ  

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

1. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 

 

    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 

    5 พฤศจิกายน 2558  

กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการตรวจสอบ   

    8 เมษายน 2559 

ประธานกรรมการ 

60 - ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัดีทรอยซ์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัดี

ทรอยซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

• Directors Certification Program 

(DCP) 

• Audit Committee Program (ACP) 

• Monitoring Fraud Management 

(MFM) 

• Monitoring of the Quality of 

Financial Reporting (MFR) 

• Monitoring the Internal Audit 

Function (MIA) 

• Monitoring the System of 

Internal Control & Risk 

Management (MIR) 

0.07 

 

-ไมมี่- 

 

 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู 

กิจการอ่ืน   

2559 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม  

(ธุรกิจพลงังาน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อิมแพค โซลา่ร์  

(ธุรกิจพลงังานทดแทน) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท  

(ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

2554 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอช้อปปิง้  

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มทีว ี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มบ ี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทลัทีวีเทรดดิง้ 

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสด ีดิจิทลัทวี ี 

เทรดดิง้ (ธุรกิจสื่อ) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2558 กรรมการ บจ. จีเอส-วนั (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิง้ (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ดิจิสตรีม (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ทรี -อาร์ดี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ทีนทอล์ก (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป  (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. อิมเมจ พบัลิชช่ิง (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอเจนอีเว้นท์เอเจนซ่ี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิง้ 

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวนัทีวีเทรดดิง้  

(ธุรกิจสื่อ) 

2547 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

(ธุรกิจโทรคมนาคม) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2..นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ/2 

  

    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 

    5 พฤศจิกายน 2558  

กรรมการบริษัท 

    12 พฤษภาคม 2559 

รองประธานกรรมการ 

 

 

62 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคนตัก๊กี ้ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

0.41 - บิดาของนางสาวกลุพชัร์ 

กนกวฒันาวรรณ และนาย

มิลล์ กนกวฒันาวรรณ 

- น้าของนายแมท่พั ต.สวุรรณ 

2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2522 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานบริหาร บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โอคินอส (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น (ธุรกิจให้

เชา่ที่ดิน) 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทักษิณสมุทร (ธุรกิจให้เช่า

ที่ดิน) 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจริญ (ธุรกิจอาหาร) 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร 

(ธุรกิจอาหาร) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 

  

    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 

    5 พฤศจิกายน 2558  

กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการตรวจสอบ   

    12 พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

57 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร

Director Accreditation Program 

(DAP) 

 

0.07 -ไมมี่- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2557 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

2536 – 2557 

 

ผู้จดัการโรงงาน บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

  

 หน้า 95 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

4. ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย 

 กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 

    5 พฤศจิกายน 2558  

กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการตรวจสอบ   

 

  

59 - ปริญญาเอก การจดัการระหวา่งประเทศ

มหาวิทยาลยัวอลเดน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยั

ซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชีและการจดัการ 

วิทยาลยัแอคเคิร์ด – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Directors Certification Program 

(DCP) 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

 Audit Committee Program (ACP) 

 The Role of Chairman Program 

(RCP) 

 Understanding the Fundamental 

of Financial Statement (UFS) 

0.07 

 

-ไมมี่- 

 

 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์

ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  

(ธุรกิจการเงิน) 

2550 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  

(ธุรกิจบริการ) 

2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล 

(ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ท

เนอร์ (ธุรกิจการเงิน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป (ธุรกิจ

อาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง) 

2544 - 2558 คณะอนกุรรมการบริหารและ

คณะอนกุรรมการสํานกังานหกั

บญัชี 

คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร

ลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย  

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารในคณะกรรมการ

สายงานเศรษฐกิจ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2552 - 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2548 - 2558  กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 

(ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

5. นายแมท่พั ต.สวุรรณ/2 

 กรรมการและกรรมการ

ผู้จดัการ 

 

42 - ปริญญาโท ออกแบบผลิตภณัฑ์ Pratt 

Institute ประเทศสหรัฐอมเริกา 

- ปริญญาตรี ออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน School of Visual Arts ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลยัเซนต์

โทมสั อควินาส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

29.4 - หลานของนายววิฒัน์ กนก

วฒันาวรรณ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม 

กิจการอ่ืน   

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

2547- ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พรีมา พบับลิชชิง  

(ธุรกิจสิ่งพิมพ์) 

6. นางสาวกลุพชัร์  

กนกวฒันาวรรณ/2 

 กรรมการและรองกรรมการ

ผู้จดัการ 

34 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหลกัสตูร

นานาชาติ เอกการตลาด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

35.0 

 

- บตุรของนายวิวฒัน์ กนก

วฒันาวรรณ 

- พ่ีสาวนายมิลล์ กนกวฒันา

วรรณ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการ

ผู้จดัการ 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม 

กิจการอ่ืน   

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจริญ  

(ธุรกิจอาหาร) 

7. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ/2 

 กรรมการและผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการ 

    วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ : 

    5 พฤศจิกายน 2558  

กรรมการบริษัท 

29 

 

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์หลกัสตูรนานาชาต ิ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

1.8 

 

- บตุรของนายวิวฒัน์ กนก

วฒันาวรรณ 

- น้องชายนางสาวกลุพชัร์  

กนกวฒันาวรรณ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2559 - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2555 - 2559 ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  

(ธุรกิจการเงิน) 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

8. นายทรงพล ทศันาเสถียรกิจ 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

40 - ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย 

0.06 

 

-ไมมี่- 2553 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

   

   

9. นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ์ 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 

37 - ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและ

โภชนาการ-พฒันาผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

0.06 -ไมมี่- 2550 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

10. นางพรสริินทร์  

ทองตนั 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากร

มนษุย์ 

41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ

ตา่งประเทศ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

0.02 -ไมมี่- 2558 - 2559 ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2548 - 2558 Talent Acquisition           บจ. เป๊ปซ่ี-โคลา่ (ประเทศไทย) 

(ธุรกิจเคร่ืองดื่ม) 

11. นางสาวชไมพร  

ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

37 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California 

State Polytechnic University Pomona 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยม) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.06 -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2550 - 2556 Chief Accountant บจ. บํารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่

แนล (ธุรกิจโรงพยาบาล) 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

12. นางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ 

  เลขานกุารบริษัท 

40 - ปริญญาโท ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

University of Wollongong ประเทศ

ออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- Mini Master of Management  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

- ประกาศนียบตัรวิเคราะห์ธุรกิจ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Company Reporting Program 

(CRP) 

 Company Secretary Program 

(CSP) 

-ไมมี่-/3 -ไมมี่- 2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2554 – 2559 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกลยทุธ์ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคชัน่ (ธุรกิจโทรคมนาคม) 

หมายเหต:ุ  /1 ข้อมลูการถือหุ้น ณ วนัที่ 6 มกราคม 2560 
/2 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
/3 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ลดลง 88,750 หุ้น 

 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

เลขานกุารบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สงิหาคม 

2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หน้าท่ี

ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้

1.  จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
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 ก. ทะเบียนกรรมการ 

 ข. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

 ค. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่สาํเนารายงานการมีสว่นได้เสยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมหีน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดงันี ้

-  ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

-  ทําหน้าท่ีในการดาํเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล เช่น สาํนกังาน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลและสาธารณชนให้ถกูต้อง

ครบถ้วนตามกฎหมาย 

-  จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

-  หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

นายปรีย์มน  

ป่ินสกลุ 

นายวิวฒัน์ 

กนกวฒันาวรรณ 

นายพิเชษฐ  

ภีมะโยธิน 

ดร. ธรรมนญู 

อานนัโทไทย 

นายแมท่พั  

ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร์  

กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล์ กนก

วฒันาวรรณ 

นายทรงพล 

ทศันาเสถียรกิจ 

นางสาวอไุรวรรณ 

สมานวงศ์ 

นางพรสิรินทร์  

ทองตนั 

นางสาวชไมพร  

ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

บริษัทฯ 

1. บมจ. อาฟเตอร์ ย ู C,ID,AC VC,D ID,CAC ID,AC D,MD D,M D,M M M M M 

บริษัทยอ่ย            

2. บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม     D D      

บริษัทที่เก่ียวข้อง            

3.  บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม   M           

4.  บจ. อิมแพค โซลา่ร์ D           

5.  บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท ID,AC           

6. บจ. โอคินอส  D          

7. บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น  D          

8. บจ. ทกัษิณสมทุร  D          

9. บจ. ลกูหลานเจริญ  D    D      

10. บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร  D          

11. บมจ. แพ็คฟูด้  D D         

12.  บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 

   D        

13. บจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์    D        

14. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน    D,AC        

15. บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล    D,AC        

16. บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่  

พาร์ทเนอร์ 

   D        

17. บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป    ID,AC        
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บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

นายปรีย์มน  

ป่ินสกลุ 

นายวิวฒัน์ 

กนกวฒันาวรรณ 

นายพิเชษฐ  

ภีมะโยธิน 

ดร. ธรรมนญู 

อานนัโทไทย 

นายแมท่พั  

ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร์  

กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล์ กนก

วฒันาวรรณ 

นายทรงพล 

ทศันาเสถียรกิจ 

นางสาวอไุรวรรณ 

สมานวงศ์ 

นางพรสิรินทร์  

ทองตนั 

นางสาวชไมพร  

ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

18. สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    D        

19. บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007     D D      

20. บจ. พรีมา่ พบัลิชช่ิง     D       

หมายเหต:ุ C- ประธานกรรมการ, VC- รองประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอิสระ, CAC-ประธานกรรมการตรวจสอบ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, MD-กรรมการผู้จดัการ, M-ผู้บริหาร  
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