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ประวติับุคคลท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง  
  นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร / อาย ุ66 ปี / กรรมการอิสระ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
- ปริญญาโท MDS. (Economic Policy and Planning), Institute of Social Studies,  

the Hague, the Netherlands 
- ปริญญาตรี ศศบ.(เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

หลกัสูตรการอบรม  IOD 
- Boards that Make a Difference (BMD 10/2020) 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020) 

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 14/2020) 

- Board Matters and Trends (BMT 5/2018)  
- Director Certification Program Update (DCPU 4/2015)  
- Role of the Compensation Committee (RCC 20/2015)  
- Advanced Audit Committee Program (AACP15/2014)  
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP10/2014)  
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)  
- Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012)  
- The Role of Chairman Program (RCP 28/2012)  
- Audit Committee Program (ACP 39/2012)  
- Financial Statement for Director (FSD 10/2010)  
- Finance for Non-Finance Director (FND 28/2006)  
- Director Certification Program (DCP 72/2006)  
- Director Accreditation Program (DAP 40/2005)  

 หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
2562   หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นท่ี 9 (วปส. 9) 
2558   หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 18

สถาบนัพระปกเกลา้ 
2557   หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์าร

มหาชน  รุ่นท่ี 11 สถาบนัพระปกเกลา้ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านกังาน 
ก.พ.ร.  

2557   หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม (นมธ.) รุ่นท่ี 4  
2556   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 3  
2555   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นท่ี 5  
2554   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 12  
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2553   หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงชั้นสูง รุ่นท่ี 1 (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

2549  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 19 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณา 
2547 หลกัสูตร Senior Executive Development Program ณ สหราชอาณาจกัรและเบลเยีย่ม    ส านกังานก.พ.  
2547   หลกัสูตรการพฒันาทกัษะดา้นการบริหารจดัการส าหรับผูบ้ริหาร มูลนิธิทรัพยากรมนุษยร์ะหว่าง 
  ประเทศร่วมกบัส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
2547   หลกัสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program, Northwestern 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2546   หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส.1) รุ่นท่ี 41 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  
2545   หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ส านกังานศาลปกครอง 
2541   หลกัสูตร Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2563      - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563) 
 2558 - 2562     คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  
 2557 - 2558     กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีและผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการคลงั 
 2555 - 2557    ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั  
 2554 - 2555    ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั  
 2552 - 2554   ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั  
 2550 - 2552    กรรมการบริหารส ารอง ธนาคารโลก กรุงวอชิงตนั ดี ซี สหรัฐอเมริกา 
 2548-2549  รองผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 2544-2547       อ านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 2526 – 2531   เจา้หนา้ท่ีเศรษฐกิจ ส านกัเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 

2560- ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น  
 (องคก์ารมหาชน) 

2559- ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
2562-ปัจจุบนั          กรรมการอิสระ บริษทั ดี ที ซี เอน็เตอร๋ไพร้ส์ จ ากดั 
2563 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คนัทรีกรุ๊ปโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2556 – เมษายน 2564  กรรมการอิสระบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2561-2563  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ) 
2559- 2561  บริษทัเงินทุน แอด็วานซ์ จ ากดั (มหาชน) : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน  
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2555 - 2557   ธนาคารออมสิน : กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการก ากบัดูแลการบริหาร
กิจการท่ีดี   

ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจ านวน) 
 -ไม่มี-   
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / กจิกรรมการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  
 -ไม่มี-   
มีลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
 - การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั -ไม่มี-  
 - การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั  
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา 
     ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า       -ไม่มี-  
 2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ     -ไม่มี- 
 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั   -ไม่มี- 
 
นิยามกรรมการอสิระ : บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 
 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ผูใ้ห้บริการ
ดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 
หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

1.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมของ
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่า บุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 


