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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายนันทิยะ ดารกานนท ์

อาย ุ   : 54 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

      ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
      ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 สงิหาคม 2563  
(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมติที่ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน 26 วนั (นบัจนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 4,334,700 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.083) 
โดยมีคูส่มรส คือ ทพญ. จิณหธาน ์ปัญญาศร  
ถือหุน้จ านวน 38,954,860 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 9.738 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : คูส่มรสของ ทพญ. จิณหธาน ์ปัญญาศร 
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร   ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษัิท 

ประวัติการศึกษา: 

-Master’s Degree of Business Administration,  Sasin Graduate Institute of Business Administration, 
Chulalongkorn University 

-Bachelor’s Degree of Science, Major Applied 
Physics, Faculty of the College of Letters and 
Science 

University of California, Davis, USA 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Director Accreditation Program (DCP) Class 212/2015 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003 



 เอกสารแนบ 3 

หนา้ 2 ของ 9 
 

ประวัติการอบรมอื่นๆ:  

-Young Presidents’ Organization Executive Program 
at Stanford (YPO) 

Stanford University, Graduate School of Business 

-TLCA Executive Development Program (EDP): EDP 6 
with special award for “The Best Networking” 

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารงานภาครฐั
และกฎหมายมหาชน” รุน่ท่ี 9 (ปรม. 9) 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส าหรบันกับรหิารระดบัสงู” รุน่ท่ี 9 (ปศส. 9) 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

-หลกัสตูร “กลยทุธก์ารบรหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย”์  
รุน่ท่ี 40 (RE-CU) 

สมาคมผูบ้รหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย,์  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” ส าหรบัผูบ้รหิารระดงัสงู รุน่ท่ี 3 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเ์พื่อสังคม” 
(นมธ.) รุน่ท่ี 6 

มลูนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน: 

ปี 2561 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, ประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง, ประธานคณะกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร,  

บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดคิอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

ปี 2541 - ปัจจุบัน -กรรมการ, บมจ. ยเูนี่ยนพลาสติก 

ปี 2539 - ปัจจุบัน -กรรมการ, บมจ. สหยเูนี่ยน 

ปี 2536 - ปัจจุบัน -กรรมการ, บมจ. ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

ปี 2561 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. อะนิวเดย ์

 -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล 

ปี 2556 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. แพนไซเอ็นซ ์1999 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไอที อินเทรนด ์

 -กรรมการบรษัิท, บจ. เซฟ เฮฟเวน่ 

ปี 2552 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วี 2 โลจิสติกส ์



 เอกสารแนบ 3 

หนา้ 3 ของ 9 
 

ปี 2548 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ปี 2546 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

ปี 2537 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

ประสบการณก์ารท างานท่ีผา่นมา 

ปี 2561 - 2565 -กรรมการบรษัิท, บจ. เอ็กซเ์ซอรเ์ลน้ท ์เน็ตเวิรค์ โซลชูั่น 

ปี 2557 - 2565 -กรรมการบรษัิท, บจ. เทรชเชอร ์สตาร ์

ปี 2551 - 2565 -กรรมการบรษัิท, บจ. สตาร ์เอ็นเนอรย์ี่ 

ปี 2543 - 2565 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไบโอพลู 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

กิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน   : 3 แหง่ (รายละเอียดตามประวตัิการท างาน) 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   : 10 แหง่ (รายละเอียดตามประวตัิการท างาน) 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้   : -ไมม่ี- 
ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม: 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี : 1/1 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหา : 1/1 ครัง้ 
และก าหนดคา่ตอบแทน 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 3/3 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 4/4 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายธนกร วิทยะสิรินันท ์

อาย ุ   : 54 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 สงิหาคม 2563  
(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมติที่ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน 26 วนั (นบัจนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565)

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 300,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.075) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : -ไมม่ี- 
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  

ประวัติการศึกษา: 

- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ, คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายพั 

- Bachelor of Science, Industrial Technology California State University, Los Angeles, USA 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Director Accreditation Program (DCP) Class 212/2015 

 

ประวัติการอบรมอื่นๆ: 

-หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  

รุน่ท่ี 5 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-Winning Sale Strategies “Driving Sales Boosting” YPO Thailand 

-Corporate Innovation Summit 2019 (CIS 2019) บรษัิท ไรส ์แอคเซล จ ากดั 

-Advanced Retail Business Management Program Panyapiwat Institute of Management 

-หลกัสตูร “การจดัท าตวัชีว้ดั KPIs ทีไ่ดผ้ล และใชไ้ดจ้รงิ” Motivational Training Institute Division of Motiva 
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-หลกัสตูร “เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน  

ระดบับรหิาร” 

สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 

(ประเทศไทย) ในพระบรมราชปูถมัภ ์

-Course “Introduction to Retail Service Station 

Business” 

สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

-หลกัสตูร “เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 

ระดบัหวัหนา้งาน” 

สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 

(ประเทศไทย) ในพระบรมราชปูถมัภ ์

-หลกัสตูร “ผูป้ฏิบตัิงานสถานท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ” บรษัิท เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี เทค จ ากดั 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน: 

ปี 2562 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

                                                                            -ไมม่ี- 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

ปี 2565 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. เทรชเชอร ์สตาร ์

ปี 2563 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่พลงังานและขนสง่,  

บจ. วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไอนนัดา 

 -กรรมการบรษัิท บจ. อะนิวเดย ์

ปี 2561 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. ธารทิพย ์2000 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. แพนไซเอ็นซ ์1999 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไบโอพลู 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไอที อินเทรนด ์

 -กรรมการบรษัิท, บจ. เอ็กซเ์ซอรเ์ลน้ท ์เน็ตเวิรค์ โซลชูั่น 

ปี 2560 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วี 2 โลจิสติกส ์

ปี 2559 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. รเีทล สตาร ์

ปี 2556 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. เซฟ เฮฟเวน่ 

ปี 2552 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. สตาร ์เอ็นเนอรย์ี่ 
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ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมา 

ปี 2561 – 2562 -ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร วิศวกรรมขนสง่และการตลาด,  

บจ. วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

ปี 2560 – 2561 -ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการตลาด, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ปี 2559 – 2560 -รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานสถานีบรกิาร, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

กิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน   : -ไมม่ี- 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   : 15 แหง่ (รายละเอียดตามประวตัิการท างาน) 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้   : -ไมม่ี- 
ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: -ไมม่ี- 

คุณสมบัติต้องห้าม: 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้  

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี : 1/1 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา 

อาย ุ   : 53 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ 
  กรรมการบรหิาร 
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ 
  เลขานกุารบรษัิท 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 สงิหาคม 2563  
(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมติที่ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน 26 วนั (นบัจนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 680,400 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.170) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : -ไมม่ี- 
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  

ประวัติการศึกษา: 

- Master of Business (International Trade) Victoria University, Melbourne, Australia 

- นิติศาสตรบ์ณัฑิต, คณะนิตศิาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 3/2021 
- Directors Accreditation Program (DCP) Class 278/2019 
- Financial Statement for Director (FSD) Class 40/2019 
- Company Secretary Program (CSP) Class 70/2016 
- Corporate Governance for Executives (CGE) Class 3/2015 
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) Class 7/2013 

 



 เอกสารแนบ 3 

หนา้ 8 ของ 9 
 

ประวัติการอบรมอื่นๆ: 

- ประกาศนยีบตัรวชิาชีพกฎหมายชัน้สงู รุน่ท่ี 20,  

กฎหมายเก่ียวกบัการลงทนุ กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ทนายความผูท้  าค ารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร  

รุน่ท่ี 18 

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ทนายความผูไ้ดร้บัอนญุาต, ใบอนญุาต เลขท่ี 426/2538 สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ประกาศนยีบตัร, กฎหมาย และระเบียบปฏิบตัิส  าหรบั

เลขานกุารบรษัิทตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

ศนูยว์จิยักฎหมายและการพฒันา, คณะนิติศาสตร,์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน: 

ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และเลขานุการ

บรษัิท, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

 - ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

                                                                            -ไมม่ี- 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

                                                                            -ไมม่ี- 

ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมา 

ปี ก.พ. – พ.ค. 2562 - ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ปี 2558 - 2562 - รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายกฎหมายและเลขานกุารบรษัิท,  

บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ปี 2556 – 2558 - ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดแูล (Compliance Office), บมจ. ไทยคม 

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

กิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน   : -ไมม่ี- 
กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   : -ไมม่ี- 
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้   : -ไมม่ี- 
ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
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ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: -ไมม่ี- 

คุณสมบัติต้องห้าม: 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี : 1/1 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 1/1 ครัง้  
(ที่ประชุมคณะกรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 มีมติแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยง) 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 4/4 ครัง้ 

 

 

 

 

 


