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AIRA Factoring Public Company Limited 
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เลขทีบมจ.   
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319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชนั  ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
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ข้อมูลประวัติผู้ทไีด้รับการเสนอชอืเพอืเลือกตังเป็นกรรมการ 

 

1. นายคุณากร เมฆใจดี (อาย ุ64 ปี) 

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั: กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั:   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: 10 พฤศจิกายน 2559 (3 ปี 2 เดือน) 

จาํนวนการถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562: 16,000,000 หุ้น (ร้อยละ 1.00) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- Certificate of Attendance, Capital Market Academy Leader Program from Capital Market Academy (CMA), 

The Stock Exchange of Thailand Class 8  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Certificate of Attendance, Chartered Director Class 5/2009  

- Certificate of Attendance, Audit Committee Program Class 17/2007 

- DCP Re-Refresher Course Class 7/2005 

- Diploma of Director Certificate Program and Australian Institute of Company Directors (AICD) Class 7/2001 

- Certificate of Attendance, Chairman 2001 and Australian Institute of Company Directors (AICO) Class 5/2001 

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลงั): 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 

- 2559 - ปัจจบุนั            กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

       บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จาํกดั (มหาชน) 

- 2554 - 2559            กรรมการ 

       บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 

- 2545 - ปัจจบุนั  กรรมการ  

บริษัท เจ้าคณุเกษตรพืชผลอตุสาหกรรมอาหาร จาํกัด 

- 2534 - ธันวาคม 2562        กรรมการ  

                                          บริษัท ธนสถาปนา จํากดั 
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- 2561 - ตลุาคม 2562    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                                     บริษัท ไฮโดรควิพ จาํกดั 

- 2561 - เมษายน 2562         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                                          บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จ ีพลสั จํากดั 

- 2545 - มกราคม 2562     กรรมการ 

                                         บริษัท ทีปรึกษาธุรกิจ บี วี พี  จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอืน / กิจกรรมพิเศษสําคัญ: 4 แห่ง 

- 2544 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ 

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

- 2544 - ปัจจบุนั  สมาชิกผู้ทรงคุณวฒุิอาวโุส  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- 2543 - ปัจจบุนั  คณะผู้ก่อตงั  

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริง 

- 2538 - ปัจจบุนั  คณะผู้ก่อตงั  

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทนุ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่ม-ี 

ประวัติการกระทาํความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไมม่-ี 

ประวัติการทาํรายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา: -ไม่ม-ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:  

- คณะกรรมการบริษัท    5/6  ครัง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    5/6  ครัง 
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2.  นางญาใจ พัฒนสุขวสนัต์ (อาย ุ60 ปี) 

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั: กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน:   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: 14 สิงหาคม 2557 (5 ปี 4 เดือน) 

จาํนวนการถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562: -ไม่ม-ี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม: 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที 6/2018 

- Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที 16 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท ี22/2016 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท ี4/2005 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท ี43/2004 

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลงั): 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทเีป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 

- 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

   บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แหง่ 

- ก.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

- ม.ค. 2562 - ก.ย. 2562  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสียง และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

- เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั  

สํานกัปลดักระทรวงการคลงั 

- 2561 - ก.ย. 2562  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
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การกีฬาแห่งประเทศไทย 

- 2559 - เม.ย. 2562  ทปีรึกษาด้านนโยบายและยทุธศาสตร์  

สํานกัปลดักระทรวงการคลงั  

- 2557 - ก.ย. 2562  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการทปีรึกษาด้านกฎหมาย  

องค์การเภสชักรรม 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอืน / กิจกรรมพิเศษสําคัญ: 2 แห่ง 

- 2562 - ปัจจุบนั  อุปนายก 

สมาคมนกัศกึษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 2555 - ปัจจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ  

- 2558 - 2562  เลขาธิการ  

สมาคมนกัศกึษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่ม-ี 

ประวัติการกระทาํความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 

ประวัติการทาํรายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา: -ไม่ม-ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:  

- คณะกรรมการบริษัท    6/6  ครัง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6  ครัง 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  4/4 ครัง 
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3. พลเรือเอกนวพลง ดํารงพงศ์ (อาย ุ61 ปี) 

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั: กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน:   กรรมการอสิระ 

วนัทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ: 12 พฤษภาคม 2563   

จาํนวนการถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562: -ไม่ม-ี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- โรงเรียนนายเรือ รุ่นที 75 

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท ี18 

- หลกัสตูร FO MVV CO/XO Designate Course เครือรัฐออสเตรเลีย 

- หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นท ี7 

- หลกัสตูรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที 53 

- หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ (วทร.) รุ่นท ี36 

- หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที 55 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท ี25 

- หลกัสตูรวิทยาการการจดัการสําหรับนกับริหารระดบัสงู สถานบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นท ี1 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):  ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปี ย้อนหลงั): 

- 2561 – 2562  รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ  

- 2560 – 2561 ผู้ช่วยบญัชาการทหารเรือ  

- 2558 – 2559 สมาชิกองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย (องคก์รระหวา่งประเทศ) 

- 2558 – 2559 ผู้ช่วยเลขานกุาร คณะกรรมการนโยบายขบัเคลือนเขตเศรษฐกจิพิเศษ  

- 2558 – 2559 ทปีรึกษาประธานกรรมการการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- 2559 - 2560 ทปีรึกษาพเิศษกองทพัเรือ  

- 2557 – 2559  เจ้ากรมส่งกําลงับํารุงทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทเีป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 

- 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) 

- 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

   บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จาํกดั (มหาชน)  
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไมมี่- 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอนื / กิจกรรมพิเศษสําคัญ: -ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่ม-ี 

ประวัติการกระทาํความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 

ประวัติการทาํรายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา: -ไม่ม-ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:  - ไม่มี - 

 


