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รายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างาน 
ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแล 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย



 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

 

นายพทิยา จ่ันบุญมี 

อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิา 

- Executive Development Program, International Institute for Management Development 

- Advanced Management Program (AMP), International Institute for Management Development (IMD)  

 ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2) 

- Director Accreditation Program (DAP) 167/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1) 

- ตัง้แต ่2564 คณะกรรมการอาํนวยการและผูช้่วยเหรญัญิก  

  สมาคมนิสติเกา่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ในพระบรมราชปูภมัภ ์

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ  

- 2552 – 2554 Chief Accounting Officer บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 

- 2555 – 2561 Head of Finance and Accounting Operations บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง:  (ไมม่)ี 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่)ี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 



หวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตติามกฏเกณฑแ์ละกฏหมาย 

 

นายกิตต ิตั้งจิตรมณีศักดา 

อายุ 58 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทกฎหมายเอสซจีี จาํกดั 

- ประธานคณะทาํงาน Compliance Management  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หวัหนา้งานกาํกับดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย (Compliance) นายกิตติ ตัง้จิตรมณีศกัดา ตาํแหน่งกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะทาํงาน 

Compliance Management มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการเสนอนโยบาย กลยุทธ์ และกาํกับดูแลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฎิบตัิ

ตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทัง้ช่วยสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ การสือ่สาร และการสรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้ 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

-  นิติศาสตรม์หาบณัฑิต (LL.M), Cornell University, USA  

-  เนติบณัฑิตไทย  

-  นิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  (3) 

- หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกิจการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน (PDI 15) 

 สถาบนัพระปกเกลา้   

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 310) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

-  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 44/2022) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (1) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิทอมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  (14) 

-   ตัง้แต ่2555 กรรมการในคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรม 

   แหง่ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) (กกร.) 

-   ตัง้แต ่2555 กรรมการในคณะกรรมการอาํนวยการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(SIIT)  

-   ตัง้แต ่2561 รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

-   ตัง้แต ่2561 กรรมการในคณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

-   ตัง้แต ่2562 กรรมการบรษัิทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

-   ตัง้แต ่2562 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํกระทรวงพาณิชย ์ 

-  ตัง้แต ่2563 กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

-  ตัง้แต ่2563 กรรมการในคณะกรรมการพฒันากฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



-  ตัง้แต ่2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมาย

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

-  ตัง้แต ่2563 อนุกรรมการในคณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการสง่เสริมและยกระดบัการอาํนวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ 

-  ตัง้แต ่2564 กรรมการในคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 13      

ไทยมีภาครฐัท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาชน สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาต ิ

-  ตัง้แต ่2564 คณะทาํงานจัดทาํร่างพระราชบญัญัติการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ฉบบัแกไ้ข สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

-  ตัง้แต ่2565 ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาหลกัการของกฎหมายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

-  ตัง้แต ่2565 กรรมการในคณะกรรมการวา่ดว้ยการปรบัเป็นพินยั สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประสบการณท์าํงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคัญ  

- 2557 – 2561 เลขาธิการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- 2557 – 2561 กรรมการในคณะกรรมการศนูยส์ง่เสรมิศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (ศ.ศ.ป.) 

- 2558 – 2561 กรรมการในคณะกรรมการสถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการคา้และการพฒันา (ITD) 

- 2558 – 2562 กรรมการและเลขานกุาร กลุม่การปรบัแกก้ฎหมายและกลไกภาครฐั (E4) คณะทาํงานสานพลงัประชารฐั 

-  2559 – 2562 อนุกรรมการในคณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการสง่เสริมและยกระดบัการอาํนวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ 

-  2560 – 2561 กรรมการในคณะกรรมการดาํเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรง่ดว่น สาํนกันายกรฐัมนตร ี

- 2560 – 2562 อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการพิจารณาปรบัปรุงหรอืยกเลกิกฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การประกอบอาชีพ

และการดาํเนินธรุกิจของประชาชน (Regulatory Guillotine) คณะกรรมการดาํเนินการปฏิรูปกฎหมายใน

ระยะเรง่ดว่น 

- 2561 – 2562 คณะทาํงานเตรยีมความพรอ้มดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  

- ของตนเอง: 3,000 หุน้  (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00025) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: (ไมม่ี)   

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

 

 

 

 


	นายพิทยา
	นายพิทยา จั่นบุญมี

	นายกิตติ
	นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา


