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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 ช้ัน 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 0-2657-6222  Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ 

1. นายสรสิทธิ ์ สุนทรเกศ (อาย ุ69 ปี)  
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

ทีอ่ยู่:  319 อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ: 14 พฤษภาคม 2561 ( 3 ปี 7 เดอืน)  

จ านวนการถือหุน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564: -ไม่มี-  

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 

- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาตร ีการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

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

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

ประสบการณท์ างาน (5 ปีย้อนหลงั): 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 

- 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
บรษิัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

- 2561 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

- 2560 - 2563    ที่ปรกึษา และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
      บรษิัท สายการบินนกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 
- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบรษิัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดกัทส์ จ ากดั 
- 2561 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน 
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การด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น / กิจกรรมพิเศษส าคัญ: 3 แห่ง 
- 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ  

                       ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
- 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- 2560 - ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบ ส านกังานสภามหาวิทยาลยั   

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- 2555 - 2559 ผูอ้  านวยการ และกรรมการ 

สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั: -ไม่มี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่มี- 

ประวัติการกระท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 

ประวัติการท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา: -ไม่มี- 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี:้ วาระท่ี 7 

ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี:้ -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:  

- คณะกรรมการบรษิัท    7/7  ครัง้ 
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2. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ์(อาย ุ62 ปี) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทีอ่ยู่:  319 อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ: 14 สิงหาคม 2557 ( 7 ปี 4 เดือน) 

จ านวนการถือหุน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564: -ไม่ม-ี  

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม: 
- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 
- ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- IT Governance and Cyber Resilience Program รุน่ท่ี 18/2021 
- Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 6/2018 
- Risk Management Program for Corporate Leader รุน่ท่ี 16 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 22/2016 
- Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 4/2005 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 43/2004 

ประสบการณท์ างาน (5 ปีย้อนหลงั): 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 

- 2557 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     บรษิัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 5 แหง่ 
- 2563 – ปัจจบุนั   กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช) 
- มิถนุายน 2564- ปัจจบุนั  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการที่ดีและแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม 
- สิงหาคม 2564- ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรษิัท 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั 
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- สิงหาคม 2563- ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
องคก์ารตลาดกระทรวงมหาดไทย 

- สิงหาคม 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมไอรา่ จ ากดั   

- มกราคม 2562 - กนัยายน 2562 กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

- เมษายน 2562 - กนัยายน 2562 ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 
ส านกัปลดักระทรวงการคลงั  

- 2561 - กนัยายน 2562  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

- 2559 - เมษายน 2562   ที่ปรกึษาดา้นนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
ส านกัปลดักระทรวงการคลงั  

- 2557 - กนัยายน 2562  กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการท่ีปรกึษาดา้นกฎหมาย  
องคก์ารเภสชักรรม 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น / กิจกรรมพิเศษส าคัญ: 1 แหง่ 
- 2555 - ปัจจบุนั   กรรมการและเหรญัญิก 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครฐั  
- 2558 - 2562   เลขาธิการ สมาคมนกัศกึษาเก่า คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั: -ไม่มี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษทัย่อย: -ไม่มี- 

ประวัติการกระท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่ม-ี 

ประวัติการท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา: -ไม่มี- 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี:้ วาระท่ี 7 

ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี:้ -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:  

- คณะกรรมการบรษิัท    7/7  ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  5/5 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัต าแหน่ง ทัง้นีล้ักษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดามารดา        
คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม 
ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี้ ท่ี
ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้
ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั
กบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้


