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AIRA Factoring Public Company Limited 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ  ากัด (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 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ 

1. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ (อาย ุ61 ปี) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่อยู่:  319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 14 สิงหาคม 2557(6 ปี 5 เดือน) 

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

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 
- ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 6/2018 
- Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 16 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 22/2016 
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 4/2005 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2004 

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

- 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 
- 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลส านกังาน 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช) 
- 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย 
- 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ 

บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
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- ม.ค. 2562 - ก.ย. 2562  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

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

- 2561 - ก.ย. 2562  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

- 2559 - เม.ย. 2562  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยทุธศาสตร์  
ส านกัปลดักระทรวงการคลงั  

- 2557 - ก.ย. 2562  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย  
องค์การเภสชักรรม 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส าคัญ: 2 แห่ง 
- 2562 - ปัจจบุนั  อปุนายก 

สมาคมนกัศกึษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- 2555 - ปัจจบุนั  กรรมการและเหรัญญิก 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ  
- 2558 - 2562  เลขาธิการ  

สมาคมนกัศกึษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 
ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี:้ วาระท่ี 6  
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี:้ -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:  
- คณะกรรมการบริษัท    6/6  ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6  ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  5/5 ครัง้ 
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2. นายพนูศักดิ์ เธียไพรัตน์ (อาย ุ56 ปี) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่อยู่:  319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 25 กมุภาพนัธ์ 2547 (16 ปี 10 เดือน) 

จ านวนการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563: 8,440,000 หุ้น (ร้อยละ 0.53)  

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 
- ปริญญาโท (Finance and International Business) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
-  Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004 
-  Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที ่23/2005 

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

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 
- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กลุ่มบริษัทพนู 
- 2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ  

บริษัท เบลลคัค์ กรุ๊ป จ ากดั 
- 2545 - 2563 กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร  

   บริษัท อีเทอร์นิตี ้แกรนด์ โลจิสตคิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส าคัญ: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 
ประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
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ส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี:้ วาระท่ี 6 

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี:้ -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:  
- คณะกรรมการบริษัท    6/6  ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6  ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  5/5  ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับต าแหน่ง ทัง้นีล้ักษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดามารดา        
คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี ้ท่ี
ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้
ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั
กบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได้ 


