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ประสบการณ์ท างาน

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการของส านักงาน
กรุงเทพฯ และด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายสถาบันการเงิน (Head of Financial

Services Division) และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายภาษี (Head of Tax Practice Group) 
ของส านักงานกรุงเทพฯ ศาสตราจารยพิ์เศษ กิติพงศไ์ดเ้ร่ิมงานเป็นท่ีปรึกษากฎหมายดา้นภาษี
และการค้าการลงทุนทั่วไป ตั้ งแต่ปี พ .ศ .  2521 ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีท่ีท  างานใน
ประเทศไทยและช่วงเวลาท่ีท างานกบัส านักงานเบเคอร์ แอนด ์แมค็เค็นซ่ี ส านักงานสิงคโปร์ 
ท าให้ศาสตราจารยพ์ิเศษ กิติพงศ์มีความรู้ความช านาญอย่างกวา้งขวางในกฎหมายธุรกิจท่ี
เก่ียวกับสถาบันการเงิน ตลาดทุน การควบรวมกิจการ การวางแผนภาษีและเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการให้ค  าแนะน าทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปรับโครงสร้างหน้ีและกิจการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความช านาญและไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมการให้ค  าปรึกษาในดา้นการวางแผนทาง
กฎหมายและภาษีของธุรกิจของครอบครัวไทยมาตั้งแต่ปี 2546  จนถึงปัจจุบนั

นอกจากน้ี ศาสตราจารยพ์ิเศษ กิติพงศ์ยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2561 และ 5 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน) 
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัท สยามพิวรรธน์  จ  ากัด (เจ้าของโครงการ Siam 
Discovery, Siam Center ซ่ึงเป็นเจ้าของร่วมในโครงการ Siam Paragon, Paradise Park และ 
ICON SIAM) (เดื อน สิ งหาคม  2542  ถึ งปั จจุบัน ) ด ารงต าแห น่ งเป็ นกรรมการและ
กรรมการบริหารความเส่ียงของ บริษทั พฤกษาโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (เดือนพฤษภาคม 2562 
ถึงปัจจุบัน) และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและคระกรรมการอ านวยการของ บริษัท 
เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) (วนัที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบนั) 

ปัจจุบัน ศาสตราจารยพ์ิเศษ กิติพงศ์ได้รับแต่งตั้ งโดยรัฐบาลให้ด ารงต าแหน่งรอง
ประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  และกรรมการ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.) ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ขประมวลรัษฎากรของ คปก.  กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นคณะกรรมการพฒันาการบริหารงาน

ความเช่ียวชาญ

กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน        
ดา้นตลาดทุน การซ้ือควบรวมกิจการ 
การปรับโครงสร้างกิจการ กองทุนส่วนบุคคล 
การวางแผนภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
ครอบครัว

ความสามารถทางภาษา

ไทย

องักฤษ

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด
990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 5, 10 และชั้น 21 ถึง 25

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
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ยติุธรรมแห่งชาติ และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการบริหารสถาบนัเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย และปัจจุบันยงัคงด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ
กฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ศาสตราจารยพิ์เศษ กิติพงศ์เป็นผูมี้บทบาทอย่างโดดเด่นในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจในประเทศไทย โดยไดรั้บโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นศาสตราจารยพิ์เศษ
สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554   และเคย
ด ารงต าแหน่งเก่ียวกบัทางราชการและวสิาหกิจหลายแห่ง เช่น เคยไดรั้บการโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2557 - 6 กนัยายน 2558) และ
เคยเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ปี 2542)  

นอกจากน้ี ศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศย์งัเป็นอาจารยพิ์เศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบนับริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบนักรรมการไทย สภาทนายความแห่งประเทศไทย 
สถาบนัพระปกเกลา้ วิทยาลยัตลาดทุน สถาบนัวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สถาบนัวทิยาการ
คา้ 

รางวลั เกียรติคุณและงานเขียน 

ศาสตราจารยพิ์เศษ กิติพงศเ์ป็นนกักฎหมายผูเ้ดียวในประเทศไทยท่ีไดรั้บการยกยอ่งจาก 
Chambers Asia Pacific ให้เป็น  Senior Statesmen ใน 4 สาขาคือ ตลาดทุน  ภาษี  การ
ควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้าง ในปี  2557 - 2562 โดยเป็นบุคคลคนเดียวใน
ประเทศไทยท่ีไดรั้บเกียรติคุณระดบัน้ี อีกทั้งเป็นนกักฎหมายไทยคนแรกท่ีไดรั้บยกยอ่ง
จากวารสาร Euromoney Publication ให้เป็นนกักฎหมายชั้นน า ดา้นการปรับโครงสร้าง
หน้ีและลม้ละลายระดบัโลก  (World's Leading Restructuring and Insolvency Lawyer) 
เม่ือปี 2543 และไดรั้บการเชิดชูให้เป็นนกักฎหมายชั้นน าในประเทศไทยดา้นภาษี การ
ปรับโครงสร้างหน้ี การเงินและการธนาคาร และการควบรวมกิจการจากส่ิงพิมพส์ถาบนั
ต่างประเทศ  เช่น IFLR 1000, Legal 500 Asia Pacific, Chambers Global, Chambers 
Asia Pacific, Practical Law Company ของประเทศองักฤษ ติดต่อกันมาตั้ งแต่ปี 2542 
จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งไดรั้บรางวลัเอกสารวิชาการส่วนบุคคลจากสถาบนัพระปกเกลา้
เม่ือ ปี พ.ศ. 2548 และไดรั้บการคดัเลือกเป็นศิษยเ์ก่าบีซีซีดีเด่น พ.ศ. 2552 รางวลัอารีย ์
เสมประสาท ของสมาคมศิษยเ์ก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั  นิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่น
ประจ าปี 2555 ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเป็นนกัเรียน
เก่าดีเด่นของโรงเรียนเบตงวรีะราษฎร์ประสาน พ.ศ. 2559 
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ศาสตราจารย์พิ เศษ กิติพงศ์ มีงานเขียนและผลงานทางวิชาการท่ีเป็นท่ี รู้จักอย่าง
แพร่หลาย หลายฉบบั ในกฎหมายหลายสาขา กล่าวคือ ดา้นภาษี การวางแผนภาษี การ
ควบรวมกิจการและธุรกิจครอบครัว ซ่ึงตีพิมพ์โดยหลายหน่วยงาน ทั้ งภาครัฐและ
เอกชน 




