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รายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างาน 
ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแล 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย



นายพทิยา จัน่บุญม ี
อาย ุ55 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง

• ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

• 25 มีนาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

มหาวทิยาลยัรามค าแหง

• ปริญญาตรี การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• Management Development Program, The Wharton School,

The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

• Executive Development Program, International Institute for

Management Development

• Advanced Management Program (AMP), International Institute

for Management Development (IMD) ประเทศสวติเซอร์แลนด์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  (2) 

• Director Accreditation Program (DAP) 167/2019

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (1) 

• ตั้งแต่ 2564 คณะกรรมการอ านวยการและผูช่้วยเหรัญญิก

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในพระบรมราชูปภมัภ ์

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

• 2552 - 2554 Chief Accounting Officer บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 

• 2555 - 2561 Head of Finance and Accounting Operations

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

• ของตนเอง: (ไม่มี)

• คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ:  (ไม่มี)

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)



นายกติต ิตั้งจติรมณีศักดา 
อาย ุ57 ปี 

 ต าแหน่ง 
• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทักฎหมายเอสซีจี จ  ากดั
• ประธานคณะท างาน Compliance Management
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้างานก ากับ ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
(Compliance) นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศกัดา ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
บริษัทกฎหมายเอสซีจี  จ  ากัด ซ่ึง เป็นบริษัทย่อย เป็นผู ้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ด  ารงต าแหน่งประธานคณะท างาน Compliance
Management มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเสนอนโยบาย กลยุทธ์ และ
ก ากบัดูแลให้บริษทัและบริษทัย่อยปฎิบติัตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ความเขา้ใจ การส่ือสาร และการ
สร้างความตระหนกัรู้ใหเ้กิดข้ึน 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M), Cornell University, USA
• เนติบณัฑิตไทย
• นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (2)
• หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน (PDI 15)
สถาบนัพระปกเกลา้

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 310),
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษทัอมตะ วเีอน็ จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/กจิการอ่ืน (2) 
• ตั้งแต่ 2555 กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 

(สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) (กกร.) 

• ตั้งแต่ 2555 กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (SIIT) 

• ตั้งแต่ 2561 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ตั้งแต่ 2562  กรรมการบริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั
(มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ ากระทรวงพาณิชย ์ 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาแนว
ทางการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อา ชีพและการด า เ นิน ธุ ร กิ จของประช าชน 
ส านกังานขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามคัคีปรองดอง 

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลงัการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส านกังานขบัเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามคัคีปรองดอง 

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเก่ียวกับการส่งเสริมและยกระดับการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการและการประกอบธุรกิจ ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 หมุดหมาย
ท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

• 2553 - 2558 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการการแข่งขนั

ทางการคา้ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

• 2554 - 2559 กรรมการในคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้

และบริการ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 

• 2557 - 2561 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• 2557 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพ

ระหวา่งประเทศ (ศ.ศ.ป.) 

• 2558 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการสถาบนัระหวา่งประเทศ

เพื่อการคา้และการพฒันา (ITD) 

• 2558 - 2562 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มการปรับแกก้ฎหมาย

และกลไกภาครัฐ (E4) คณะท างานสานพลงัประชารัฐ 

• 2559 - 2562 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพฒันาระบบ

ราชการเก่ียวกบัการส่งเสริมและยกระดบัการอ านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

และการประกอบธุรกิจ ส านกังานคณะกรรมการ 

พฒันาระบบราชการ 

• 2560 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป

กฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านกันายกรัฐมนตรี 

• 2560 - 2562 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ 

ประกอบอาชีพและการด าเนินธรุกิจของประชาชน  

(Regulatory Guillotine) คณะกรรมการด าเนินการ 

ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 

• 2561 - 2562 คณะท างานเตรียมความพร้อมดา้นการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

• ของตนเอง: 3,000 หุน้  (คิดเป็นร้อยละ 0.00025)

• คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารผู้บริหาร

(ไม่มี)


