
  

- 10 - 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

AIRA Factoring Public Company Limited 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่บมจ. 0107547000141  

319 Chamchuri Square , 17  Floor, Phayathai Road Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 0-2657-6222  Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245 

ข้อมูลประวัติผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (อาย ุ68 ปี)  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้: กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั:   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 14 พฤษภาคม 2561 (2 ปี 8 เดือน) 

จ านวนการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563:  -ไมม่ี- 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Senior Executive Program สถาบนับริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A. 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาลยัการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8 
- หลกัสตูรวิชาการทหารบกชัน้สงู หลกัสตูรหลกัประจ าชดุที่ 46 วิทยาลยัการทพับก 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 91/2007 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program Class 33/2019 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั): 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 

- 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

- 2561 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

- 2560 - 2563    ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
      บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 
- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดกัท์ส จ ากดั 
- 2561 - 2563 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท  อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส าคัญ: 3 แห่ง 
- 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ  

                       ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
- 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2560 - ปัจจบุนั  ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบ ส านกังานสภามหาวิทยาลยั   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2555 - 2559 ผู้อ านวยการ และกรรมการ 

สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 
ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:  
- คณะกรรมการบริษัท    6/6  ครัง้ 
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2.  นางลดาวลัย์ ธนะธนิต (อาย ุ75 ปี) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้: กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน:   กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 1 มีนาคม 2554 (9 ปี 10 เดือน) 

จ านวนการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563: -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต ด้านบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute of Management, Republic of the Philippines 
- หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 9 (ปรอ. 9) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 6 (วตท. 6)  
- หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 13 (ปปร. 13) 
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู วิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม รุ่นท่ี 17 (บยส. 17) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 96/2007 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั): 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 
- 2555 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาด้านการเงินและอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส าคัญ: 1 แห่ง 
- 2557 - ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบ 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 
ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:  
- คณะกรรมการบริษัท    6/6  ครัง้ 
- คณะกรรมการบริหาร    13/13  ครัง้ 
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3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (อาย ุ71 ปี) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้: กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน:   กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 29 เมษายน 2554 (9 ปี 9 เดือน) 

จ านวนการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563: -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกจิและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 1 สถาบนั

พระปกเกล้า 
- ประกาศนียบตัร Improving the Quality of Finance Reporting 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- Director Accreditations Program (DAP) รุ่นท่ี 14/2004 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 44/2004 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง): 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 

- 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
  บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

- 2558 - 2561 กรรมการ 
  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 2550 - 2558 กรรมการ  
บริษัท ดี.ที.ซี อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- 2559 - 2560  กรรมการ ส านกังานจดัการทรัพย์สินและกีฬา  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- 2551 - 2559 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

ส านกัจดัการทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส าคัญ: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่มี- 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 
ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:   

- คณะกรรมการบริษัท    6/6  ครัง้ 
- คณะกรรมการบริหาร    14/14  ครัง้ 

 


