
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 9 

รายละเอียดกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

1. นายอาทิตย์  ชุณหชชัราชัย    

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปีโดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2557 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการ (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ      35 ปี 

ท่ีอยู่      599/166 หมู่บ้านกลางกรุง (Royal Vienna) ถนนรัชดาภิเษก            

แขวงจตจุกัร  เขตจตจุกัร  กทม. 10900 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ีเสนอ  ไม่มี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

คุณวุฒทิางการศกึษา    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Washington State University, U.S.A. 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ   หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 111/2014 

หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 245/2017 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา   ตาํแหน่ง      บริษัท 

2557-ปัจจบุนั  กรรมการ      บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่   

2559-ปัจจบุนั  รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันากลยุทธ์และวางแผนการลงทนุ   บมจ. พลงังานบริสทุธ์ิ    

2553-ปัจจบุนั  หุ้นส่วน      ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคดี 999 

2557-2558  กรรมการ      บจก. บิก๊ คาเมร่า 

2555-2559  Loan Compliance & Project Financing Manager         บจก. ซอนนีดกิซ์ โซล่าร์ (ประเทศไทย)   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560   กรรมการบริษัท  5/5 ครัง้ 

 



 

2. ดร.สุวิทย์  ธนียวนั   

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 

2557 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       63 ปี 

ท่ีอยู่      3689 ซอยโยธินพฒันา 11  แยก 7 แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ   

กทม. 10240 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ีเสนอ  ไม่มี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ   หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี   24/2002 

หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 244/2017 

หลกัสตูร BNCP รุ่นท่ี 1/2017 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

      บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)   

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง     บริษัท 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่   

2557-2557   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บจก. บิก๊ คาเมร่า   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560   กรรมการบริษัท  5/5 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 

 



 

3. นางหฤทัย  สุขยิ่ง   

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ    3 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 

2557 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       59 ปี 

ท่ีอยู่        19 นาคนิวาส 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ีเสนอ  ไม่มี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

คุณวุฒทิางการศกึษา    ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ  หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 113/2014  

หลกัสตูร ITG รุ่นท่ี 2/2016 

หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 239/2017 

หลกัสตูร AACP รุ่นท่ี 25/2017 

หลกัสตูร BNCP รุ่นท่ี 2/2017 

หลกัสตูร HRP รุ่นท่ี 15/2017 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง      บริษัท 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  

2547-2559   ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิานธุรกิจธนาคาร 2  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

2557-2557   กรรมการตรวจสอบ      บจก. บิก๊ คาเมร่า  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560   กรรมการบริษัท  5/5 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 


