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Warrick là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành, đồng thời là Trưởng Bộ phận Tư vấn, Thuế và Pháp lý của KPMG
Việt Nam và Campuchia. Ông là cố vấn thuế tại Việt Nam trong hơn 20 năm, và được công nhận là một trong những
chuyên gia tư vấn về thuế hàng đầu của Việt Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp tư vấn thuế sau khi tốt nghiệp đại học năm
1992, và chuyển đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ năm 1998. Ông sở hữu kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng
về tư vấn & tuân thủ thuế, giải quyết tranh chấp thuế, quản trị doanh nghiệp & các vấn đề cơ cấu. Ông đã tham gia tư
vấn cho hàng loạt giao dịch doanh nghiệp tại Việt Nam và Campuchia.
Khách hàng của Warrick bao gồm các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam đến từ châu Âu, châu Á, và Mỹ,
trong lĩnh vực tài chính, sản xuất, tài nguyên thiên nhiên, công nghệ kỹ thuật và công nghiệp hàng tiêu dùng.
Warrick được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam biết đến và tôn trọng. Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc với chính
quyền các cấp của Chính phủ, và cũng là diễn giả thường xuyên trên các phương tiện truyền thông Việt Nam về các
vấn đề thuế và kinh doanh.
Ông từng đứng đầu Bộ phận Thuế KPMG khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2016, và sau đó
là Lãnh đạo toàn cầu thị trường tăng trưởng cao về thuế. Ông từng là thành viên của Nhóm chỉ đạo thuế quốc tế KPMG
từ năm 2010 và hiện đang là thành viên của Hội Đồng Toàn cầu & thành viên của Ủy Ban Châu Á – Thái Bình Dương
của KPMG.
KPMG đã được Bộ Tài Chính Việt Nam công nhận cho những đóng góp trong lĩnh vực Tài chính, và đã được đặt tên
là Công ty Thuế Việt Nam của năm, gần đây nhất là năm 2020, bởi Tạp chí International Tax Review.
.
Ngoài KPMG, Warrick còn là Chủ tịch Phòng Thương mại New Zealand tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy Ban Vận động Anh
quốc tại Việt Nam (BAC) và Giáo sư Danh dự bộ môn Quản trị Kinh Doanh, trường Đại học RMIT Việt Nam
--Warrick is the Managing Partner of Deals, Tax and Legal, and Chairman and CEO of KPMG in Vietnam and Cambodia.
He has been a Tax advisor in Vietnam for over 20 years, and is recognised as one of Vietnam’s leading tax
professionals. He began his tax advisory career upon graduation in 1992 and moved to Vietnam 1998. He has
extensive knowledge and experience in Vietnam of taxation advisory and compliance, tax dispute resolution, corporate
governance and structuring issues, and has advised on numerous corporate transactions in Vietnam and Cambodia.
His clients include major international corporations operating in Vietnam from Europe, Asia and the United States, in
the financial services, manufacturing, natural resources, technology and consumer goods industries.
Warrick is well known and respected by the corporate community in Vietnam, and has extensive experience working
with the authorities at all levels of the Government. He is a frequent commentator in the Vietnamese media on tax and
business issues.
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He served as KPMG Asia Pacific Head of Tax from 2010 to 2016, and as the Global Leader of High Growth Markets
for Tax thereafter. He has been a member of KPMG’s International Tax Steering Group since 2010 and is also a
member of KPMG’s Asia Pacific Board and Global Council.
KPMG has been recognised for its contribution to the financial sector by Vietnam’s Ministry of Finance, and has been
named the Vietnam Tax Firm of the Year, most recently for 2020, by the widely respected and independent International
Tax Review.
Outside of KPMG, Mr Cleine is Chairman of the New Zealand Chamber of Commerce in Vietnam, Chairman of British
Corporate Advisory Council in Vietnam, and Adjunct Industry Professor in the School of Business & Management,
RMIT Vietnam University.
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