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ข้อมลูของผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อ ประจําปี 2560     

�.� นายวนิิจ ศิลามงคล 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที�   3378 

สํานกังานสอบบญัชี   บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประวตักิารศกึษา   

 

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ (เน้นด้านบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(บช.ม) 

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ) 
- ปริญญาตรีทางกฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (น.บ) 
- Industry/Management Development courses sponsored 

by KPMG/Arthur Andersen 
- Kellogg Graduate School of Management, under co-

program with SASIN 

ประสบการณ์ทํางาน - ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  
ไทย พม่า และลาว 

- Lead Audit Partner บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
- Country Risk Management Partner บริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบญัชี จํากดั 
- อนกุรรมการกลั�นกรองมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ใน

พระบรมราชปูถมัภ์ 
- ทํางานกับ Arthur Andersen – Miami Office ในปี 2532 – 

2533 
- การให้บริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาท ิ

ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรมและธุรกิจซื hอ
มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกบับริษัทต่างชาติ 

- ประกอบวชิาชีพตั hงแต่ปี 2523 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ 
SCC บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักลา่ว 

ไม่มี 
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1.2 นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิกัษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที�   3565 

สํานกังานสอบบญัชี   บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประวตักิารศกึษา   

 

- ปริญญาโทด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.ม) 
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บช.บ) 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จํากดั 

- การให้บริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาท ิ
ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรมและธุรกิจซื hอ
มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกบับริษัทต่างชาติ 

- ประกอบวชิาชีพตั hงแต่ปี 2527 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ 
SCC บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักลา่ว 

ไม่มี 
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1.3 นางสาวพรทพิย์ ริมดุสิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที�   5565 

สํานกังานสอบบญัชี   บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประวตักิารศกึษา   

 
- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (บธ.บ.) 
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(บช.บ.) 
ประสบการณ์ทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
- การให้บริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลาย

แขนง อาทิ ธุรกิจเยื�อและกระดาษ ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุ ร กิ จ ลิสซิ� ง  แ ละธุ รกิ จ ซื hอม าขา ย ไป  ร วมถึ ง
ประสบการณ์ทํางานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวชิาชีพตั hงแต่ปี 2539 
การมีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั SCC บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคล
ดงักลา่ว 

ไม่มี 
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1.4 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที�   8179 

สํานกังานสอบบญัชี   บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประวตักิารศกึษา   
 

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน - ผู้ อํานวยการ (Director) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จํากดั 

- การให้บริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลาย
แขนง อาทิ ธุรกิจเยื�อและกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจ
ซื hอ ม า ข า ย ไ ป  แ ล ะ ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร  ร ว ม ถึ ง
ประสบการณ์ทํางานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวชิาชีพตั hงแต่ปี 2546 
การมีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั SCC บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคล
ดงักลา่ว 

ไม่มี 

 


