
 
ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. 
ชื่อ - นามสกุล  นายธานินทร์  ผะเอม 
อายุ       64    ปี 
ตำแหน่งในบริษัท  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 กรรมการธรรมาภิบาล   
วันที่ดำรงตำแหน่ง       18 กันยายน 2557 
การศึกษา -  M.Sc. in Economics, Lancaster University, UK 

-  Diploma in Development Studies, Lancaster University, UK 
-  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-  รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 204/2015 
-  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2015 
-  หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP)  รุ่นที่ 8/2015 
-  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)  รุ่นที ่31/2016 
-  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2017 
-  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  รุ่นที่ 15/2019 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ 
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
-  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนกับริหารระดับสูง รุน่ที่ 15 สถาบนัพระปกเกล้า 
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า                    
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ที่ 7 สถาบนัวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
-  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ และผู้บริหารระดับสูงของรฐัวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ที่ 6  
   สถาบันพระปกเกล้า 
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 (ASEAN Executive Management Program) ภายใต้ความร่วมมือ    
   ระหว่างสำนักนายกรฐัมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ                               
   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันศศินทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน  
-  กรรมการ องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
-  Member of Advisory Council : Powering the Future We Want – Recognizing Innovative Practices               
   in Energy for Sustainable Development, United Nations Department of Economic and Social Affairs  
   (UNDESA) and China Energy Fund Committee (CEFC) 
-  สมาชิกคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
-  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 5 



 
ตำแหน่งปัจจุบัน  - 
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
    กิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น : 1 แห่ง 
  -  กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลงั 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง  
 -  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : 6 แห่ง 
 -  กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

-  ที่ปรึกษา สำนักงานสง่เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) Thailand Convention &  
   Exhibition Bureau (TCEB) 

 -  ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความม่ันคง สำนกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกวช.) 
 -  กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (ร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน) 
 -  ประธานคณะกรรมการติดตามพิจารณาประเมินผลการสนับสนนุการวิจัยภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย                    
               และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามวาระแห่งชาติ กลุ่มนวตักรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่   
               สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 -  ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ 

   เทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. : ไม่มี   

การถือหุ้นใน ทอท. ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 มาตรา 5 (8)    
-  ไม่มี 

ความเช่ียวชาญ   
-  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการติดตามและ                   
   ประเมินผลการพัฒนา 
-  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง 
-  บริหารจัดการและบริการธรุกจิ/พาณิชย์และการบริการ/การตลาด 
-  กฎหมาย/ความม่ันคง 
-  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา/การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.  
วาระที่ 1 18 กันยายน 2557 – 23 มกราคม 2558 4 เดือน 
วาระที่ 2 23 มกราคม 2558 – 25 มกราคม 2561 3 ปี 
วาระที่ 3 25 มกราคม 2561 – 22 มกราคม 2564 3 ปี 

 
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปทีี่ผ่านมา  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)    

การประชุม ปี 2563 
1. คณะกรรมการ ทอท. 14/14 ครั้ง (รอ้ยละ 100) 
2. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล 1/2 ครัง้ (ร้อยละ 50) 
4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 12/12 ครั้ง (รอ้ยละ 100) 

 


