
  

ประวัติบุคคลที่เสนอเพ่ือเลือกตั้งเป�นกรรมการ ทอท. 
ชื่อ - นามสกุล นายมานิต  นิธิประทีป 
อายุ      64  ป� 
ตำแหน$งในบริษัท  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา   
วันที่ดำรงตำแหน$ง  18 กันยายน 2557 
การศึกษา  -  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร&อุตสาหกรรม/ 

พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& 
-  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร&) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส$งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุCนท่ี 225/2016 
-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุCนท่ี 126/2016 
-  หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุCนท่ี 8/2017 
-  หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) รุCนท่ี 26/2017 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ 
-  หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการและผูRบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค&การมหาชน รุCนท่ี 12  
สถาบันพระปกเกลRา 
-  หลักสูตร การฝVกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการบริหารทรพัยากรบุคคลเชิงกลยุทธ& 
กรมสรรพากร 
-  หลักสูตร การศึกษาดูงานดRานระบบ การบริหารงบประมาณ (Budgetary Management) กรมสรรพากร 
-  หลักสูตร ผูRบริหารระดับสูง รุCนท่ี 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย&แหCงประเทศไทย 
-  หลักสูตร ผูRบริหารระดับสูงดRานการคRาและการพาณิชย& (TEPCoT) รุCนท่ี 6 สถาบันวิทยาการการคRา 
มหาวิทยาลยัหอการคRาไทย 
-  หลักสูตร HR Management กรมสรรพากร 
-  หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพดRานการบริหารทรัพยากรมนุษย& : สำหรับผูRบรหิารระดับสูง 
กระทรวงการคลัง 
-  หลักสูตร โครงการเพ่ิมสมรรถนะดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ก.พ. 
-  หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผูRนำท่ีมีวิสยัทัศน& สำนักงาน ก.พ. 
-  หลักสูตร โครงการพัฒนาผูRบรหิารระดับสูง : การพัฒนาผูRนำองค&กรภายใตRกระแสโลกาภิวัฒน&        
(Executive Program for Senior Management) กระทรวงการคลัง 
-  หลักสูตร Leading Change Seminar กระทรวงการคลัง        
-  หลักสูตร Administration Course ADB 
-  หลักสูตร Thailand Technical Assistance Program (Phase II) Senior Student Visit        
-  หลักสูตร Middle Management & Professional Development Program, The Canada Customs 
and Revenue Agency        
-  หลักสูตร Combating Capital Flight through Tax Measures, OECD 
-  หลักสูตร Intax Seminar for Tax Administration, IRS 
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ประสบการณ6การทำงาน -  ท่ีปรึกษาดRานยุทธศาสตร&การจัดเก็บภาษี (กลุCมธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)  

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
-  รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  
-  ผูRอำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญC  

ตำแหน$งป7จจุบัน     กรรมการ ทอท. 
ตำแหน$งอื่นในป7จจุบนั 

กิจการที่เป�นรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป�นผู:ถือหุ:น 
   -  ไมCม ี
     กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย6แห$งประเทศไทย : 3 แหCง 
   -  กรรมการ บริษัท อามCา มารีน จำกัด (มหาชน) 
   -  กรรมการ บริษัท ริช สปอร&ต จำกัด (มหาชน) 
   -  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทCาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
     กิจการที่ไม$ใช$บริษัทจดทะเบียน/องค6กรอ่ืน 
   -  ไมCมี  
     กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำให:เกิดความขัดแย:งทางผลประโยชน6กับ ทอท.  
   -  ไมCม ี
การถือหุ:นใน ทอท. ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 มาตรา 5 (8) 

-  ไมCม ี
ความเช่ียวชาญ  -  การคลัง งบประมาณ 

-  บริหารจัดการ 
-  การวางแผน 
-  การวางแผน และการบริหารงานในหนCวยงานขนาดใหญC 
-  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร&การพฒันาระบบการจัดเก็บภาษีสรรพากร 
-  การบริหารหนCวยงานระดบัสำนกั 

จำนวนปDที่ดำรงตำแหน$งกรรมการ ทอท.     

วาระท่ี 1 18 กันยายน 2557 – 27 มกราคม 2560 2 ป� 3 เดือน   
วาระท่ี 2 27 มกราคม 2560 – 24 มกราคม 2563 3 ป�   

 

สัดส$วนการเข:าประชมุคณะกรรมการบริษัทในรอบปDที่ผ$านมา (ระหวCางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)    
การประชุม ป� 2562 

1. คณะกรรมการ ทอท. 15/15 คร้ัง (รRอยละ 100) 
2. การประชุมผูRถือหุRน 1/1 คร้ัง (รRอยละ 100) 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 คร้ัง (รRอยละ 100) 
4. คณะกรรมการสรรหา 3/3 คร้ัง (รRอยละ 100) 

 
 
 


