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ประวตัิและประสบการณ์การท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562   

 
 

 

 
 

ธนิต โอสถาเลศิ 
กรรมการบริหาร, สอบบญัชี 

บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์02-677-2290  โทรสาร 02-677-2222 
มือถือ 6681-640-3314  
อีเมล ์thanit@kpmg.co.th 

รายช่ือลูกค้าทีรั่บผดิชอบ 

 กลุ่มบริษทัในเครือเซ็นทรัล 

 กลุ่มบริษทัในเครือเซ็นทรัลพฒันา 

 กลุ่มบริษทัในเครือ เบทาโกร 

ประวตักิารศึกษาและคุณวุฒ ิ
 ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโทดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ประวตั ิ

คุณธนิตเป็น Audit Partner ของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั มีประสบการณ์ในการท างานทางดา้นการตรวจสอบบญัชีมา
เป็นระยะเวลากว่า 25 ปี และมีประสบการณ์ทางดา้นการให้บริการ
ดา้นคา้ปลีกระหว่างประเทศ บริษทัทางดา้นอุตสาหกรรมการผลิต 
บริษทัเอกชนจ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดั 

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 

คุณธนิตมีประสบการณ์ในการให้บริการทางดา้นการตรวจสอบบญัชี
แก่บริษัททั้ งในและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ซ่ึงครอบคลุมหลายธุรกิจ ประกอบดว้ยอุตสาหกรรม
การผลิต ค้าปลีก และยงัมีประสบการณ์ในการท างานกับบริษัท 
จดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากประสบการณ์ดงักล่าว คุณธนิตจึงมี
ความเขา้ใจในกฎและระเบียบท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นอยา่งดี 

  

 

 

 

 

http://www.intouchcompany.com/AGM2015/004-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%204-auditor_TH.pdf
http://www.intouchcompany.com/AGM2015/004-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%204-auditor_TH.pdf
http://www.intouchcompany.com/AGM2015/004-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%204-auditor_TH.pdf
http://www.intouchcompany.com/AGM2015/004-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%204-auditor_TH.pdf
http://www.intouchcompany.com/AGM2015/004-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%204-auditor_TH.pdf
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อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ 
กรรมการบริหาร, สอบบญัชี 

บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02-677-2112  โทรสาร 02-677-2222 
มือถือ 6683-097- 9697 
อีเมล ์orawan@kpmg.co.th 

รายช่ือลูกค้าทีรั่บผดิชอบ 
 กลุ่มบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั )มหาชน(  
 บมจ.หาดทิพย ์
 บมจ.กนัยงอีเลคทริก 
 กลุ่มบริษทั ซาน มิเกล จ ากดั 

ประวตักิารศึกษาและคุณวุฒ ิ
 ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 

ประวตั ิ

คุณอรวรรณเป็น Audit Partner ของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั มีประสบการณ์ท างานทางดา้นการตรวจสอบบญัชีมา
เป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี และมีประสบการณ์ทางดา้นการใหบ้ริการ
ดา้นคา้ปลีก บริษทัขา้มชาติ รวมถึงบริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชน 

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 

คุณอรวรรณมีประสบการณ์ทางดา้นการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจ
ต่างๆ เช่น ธุรกิจดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจสินคา้อุปโภค
บริโภค และบริษทัขา้มชาติ  
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วชัระ ภัทรพทิกัษ์ 
ผูอ้  านวยการ, สอบบญัชี 

บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์02-677-2304 
มือถือ 6692-248-6669 
อีเมล ์watcharap@kpmg.co.th 

หน้าทีแ่ละความเช่ียวชาญ 
ธุรกิจคา้ปลีก และตลาดผูบ้ริโภค 

ประวตักิารศึกษาและคุณวุฒ ิ
 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโทธุรกิจมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

ประวตั ิ

คุณวชัระได้ท างานในต าแหน่งผู ้อ  านวยการของเคพีเอ็มจี แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และตลาดผู ้บริโภค โดยมี
ประสบการณ์ในการท างานทางดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 19 ปี  

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 

คุณวชัระไดมี้โอกาสใหบ้ริการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจหลากหลาย
ของกลุ่มบริษทัขา้มชาติท่ีใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 
(TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) และบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท าให้
คุณวชัระมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทมหาชนและ
บริษทัจ ากดั ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีก และ
ตลาดผูบ้ริโภค นอกจากน้ี คุณวชัระไดร่้วมการจดัอบรมดา้นการ
บญัชีทั้งท่ีจดัภายในเคพีเอม็จี และภายนอกส าหรับลูกคา้  
 

 

 
  


