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With passion and purpose, 
we work shoulder-to-shoulder with you,
integrating innovative approaches 
and deep expertise to deliver real results.

Our Promise



KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory 
services across a wide range of industries. KPMG professionals anticipate, innovate 
and deliver in more than 150 countries. We have more than 189,000 people working 
in member firms around the world. 

In Thailand, KPMG has a long tradition of professionalism and integrity. Combined with 
our dynamic approach to serving clients in a digitally driven world, our expertise in 
Audit, Tax and Advisory services has seen us work with renowned companies to help 
them solve complex challenges, steer changes, disrupt sectors and grow. Collaboration 
and innovation are ingrained in our approach, with our people aiming to provide 
genuine, sustainable value for our clients.About
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เคพีเอ็มจีเป็นเครือข่ายบริษัทระดับโลกที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาธุรกิจ 
แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญจากเคพีเอ็มจีกว่า 189,000 คนทั่วโลกได้เตรียมพร้อม
เพื่ออนาคต คิดค้นนวัตกรรม และนำาเสนอทางออกใหม ่  ของธุรกิจแก่ลูกค้าของเราในกว่า 
150 ประเทศ

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำาคัญด้านความเป็นมืออาชีพและ 
ความตรงไปตรงมาพร้อมกับความสามารถในการให้บริการลูกค้าในหลายมิติภายใต้บริบทของโลก
ดิจิทัล ประกอบกับความเชี่ยวชาญอันลึกซึ้งทำาให้เราสามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  
ผลักดันความเปลี่ยนแปลง พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสการเจริญเติบโตได ้ 
การร่วมมือกับภาคส่วนต่าง   และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นส่วนสำาคัญในการทำางานของเรา  
และเราพร้อมที่จะให้การบริการที่จริงใจ และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า

ๆ
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At
KPMG
We Anticipating tomorrow to deliver the best results today is our  

philosophy. Ongoing economic uncertainty, the evolving role of  
government in the marketplace, prospects of a more complex  
regulatory environment, combined with rapid changes in industries,  
huge strides in the advancement of digital technology and consumers’  
rising expectations mean that to be at the forefront of each industry, 
companies must constantly anticipate change.

In such a fluid economic climate, we believe in anticipating and  
understanding the changes before they take place. We are ready for 
tomorrow, and our goal is to make our clients find the best solutions 
today.

คาดการณ์ 
เราเชื่อว่าการเตรียมการเพื่อจะประสบผลสำาเร็จในวันข้างหน้า จำาเป็นจะต้อง 
เตรียมพร้อมในวันน้ี ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล และความคาดหวังที่มากขึ้นของผู้บริโภค ส่งผลให้แต่ละองค์กร
จำาเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำาในแต่ละ
อุตสาหกรรมได้ เราเชื่อว่าการที่จะทำาสิ่งดังกล่าวให้สำาเร็จได้นั้น เราจำาเป็นต้องม ี
การคาดการณ์และทำาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เราพร้อม
แล้วสำาหรับวันพรุ่งนี้ และเป้าหมายของเราคือทำาให้ลูกค้าได้รับคำาตอบที่ดีที่สุดในวันนี้

Anticipate



At KPMG, we believe that despite the recent advances in technology,  
ultimately what still makes the difference to our clients is the experience 
of working with KPMG people. We work hard to develop and retain  
the best professionals in the field to best serve our clients. Our people  
understand both the local and global contexts of business and have  
a deep understanding of our clients’ diverse industries and the complex  
environment in which they operate.

This, combined with a conscious and calculated expansion of innovation  
and technology in our Audit, Tax and Advisory services, allows us to 
make the best decisions for our clients. We tailor our services and 
solutions to suit each client’s unique needs and businesses.

What we do is simple. We understand the business climate and  
industries, we know our clients and we deliver tailor-made services  
to best serve each client’s individual needs using experts in the field 
and innovative tools.

We are constantly expanding our capabilities as a firm, developing our 
people and innovating our tools to allow us to stay ahead.  
We bring long term added value through our real world experience 
and technical know-how. Our forward looking vision and deep 
expertise ultimately lead to one goal: Delivering real results to you.

สร้างสรรค์สิ่งใหม่
เราเชื่อว่าแม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่สร้างความแตกต่าง 
ให้กับลูกค้าของเราคือประสบการณ์ในการทำางานกับบุคลากรของเคพีเอ็มจี เรามุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาและรักษาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดของเราไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 
บุคลากรของเราเป็นมืออาชีพที่เข้าใจบริบทธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
ในการดำาเนินธุรกิจของลูกค้า  

บุคลากรของเราร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการของเรา ช่วยให้เรา
สามารถวางแผนและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เรามุ่งมั่นในการปรับแต่งบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าแต่ละราย

นำ เสนอ
เราเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เรารู้จักลูกค้าและใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
และนวัตกรรมที่เรามี ในการจัดบริการเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย ในฐานะองค์กร เราขยายขีดความสามารถของเราอย่างต่อเนื่อง เราพัฒนา 
บุคลากรและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เราเป็นผู้นำาในตลาด เราสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ระยะยาวผ่านประสบการณ์จริงและความรู้ทางเทคนิค การคาดการณ์ล่วงหน้า  
ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญ ท้ังหมดน้ีจะนำาเราไปสู่เป้าหมายหน่ึงเดียว  
นั่นคือการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Innovate Deliver



Financial statement audits give assurance over information used 
by investors and the capital markets – a responsibility to the public 
interest which KPMG Audit professionals take very seriously. 
KPMG audit tools offer capabilities which enhance risk assessment 
and automated testing, provide audit professionals with powerful 
Data & Analytics to create better audit evidence and gain deeper 
insights.

We act as statutory auditors and independent accountants to 
a range of major corporations as well as to smaller growing  
businesses. 

KPMG professionals strive to innovate to better serve 
the capital markets and society as a whole. 

Our Audit services include:

• Statutory audits and reviews of financial statements  
 according to regulatory bodies
•  IFRS and US GAAP audits and reviews
• Audits and reviews of consolidation reporting packages
•  Domestic and international public offering related services
• Reviews of prospective financial information and budgets
• Audits for other special reports

Audit 

การสอบบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีของเคพีเอ็มจี ให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและได้รับข้อมูลเชิงลึก
มากขึ้น เราทำาหน้าที่เป็นทั้งผู้สอบบัญชีและนักบัญชีอิสระ ที่ให้บริการแก่่บริษัท
ชั้นนำา รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่กำาลังเติบโต

Our 
Services

- Automotive
- Banking
- Construction and 
 Real Estate
- Consumer and Retail
- Energy and Natural 
 Resources
- Government and 
 Public Sector
- Industrial Markets

- Infrastructure
- Insurance
- Life Sciences and 
 Healthcare
- Media
- Private Equity
- Technology
- Telecommunications
- Transport and Logistics

Specialized Industries



As a leading tax network, we believe that we – as individual tax 
professionals and as member firms – have a duty to engage in 
the discussion and debate surrounding Tax Transparency and  
Responsibility. As the tax strategies of multinational and  
domestic companies continue to be examined by both tax  
authorities and the public alike, we work with our clients to  
develop tax strategies that are fit for purpose in the tax system 
of tomorrow. 

Our Tax services include:

• Domestic tax advisory
• International tax advisory
• Mergers & Acquisitions
• Tax compliance
• Transfer pricing
• Trade & Customs
• Personal income tax advisory and compliance
• Immigration services
• Legal services

Tax Advisory 
KPMG Advisory professionals work with you to navigate the 
complexities of today’s rapidly changing marketplace.  
We leverage the knowledge and skills across our global network 
of firms to develop practical recommendations designed to 
help you work smarter, grow faster and compete better.

We are trusted advisors to many organizations across the 
globe. They choose us because we are known for our talented 
people, technical expertise, deep industry insights and our 
ability to get the job done. 

Our Advisory services include:

Management Consulting
• Digital transformation
• Business performance services
• IT assurance services
• Cyber security
• HR transformation 

Risk Consulting
• Accounting advisory services
• Enterprise risk management 
 services 
• Financial risk management
• Forensic services
• Internal audit, risk and 
 compliance services
•  Internal control reviews and advice

Deal Advisory
•  Buying a business 
•  Selling a business
•  Post-merger 
 integration services
•  Partnering
•  Funding a business 
•  Fixing a business

ภาษี
เราเชื่อว่าในฐานะผู้นำาของเครือข่ายการบริการด้านภาษี และในฐานะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพและสำานักงานให้บริการด้านภาษี เรามีหน้าที่ในการเข้าไป
เก่ียวข้องกับการให้ความเห็นและเจรจาเก่ียวกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ด้านภาษี เราจึงทำางานร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านภาษีที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของระบบภาษีในอนาคต

บริการให้คำ�ปรึกษา 
เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความรู้และทักษะจากเครือข่ายท่ัวโลกของเราเพ่ือพัฒนา
บริการให้คำาแนะนำาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณทำางานได้อย่าง 
ชาญฉลาด ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นและแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น เราคือที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้
สำาหรับองค์กรระดับโลก ทั้งในด้านเทคนิคและความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก รวมถึง
ความสามารถในการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของเรา



Contact us

KPMG in Thailand 
48th – 51st Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road
Bangkok 10120
Thailand
T: +66 2677 2000
E: info@kpmg.co.th

STAY CONNECTED

Twitter: @KPMG_TH
Facebook: facebook.com/KPMGinThailand
LinkedIn: www.linkedin.com/company/kpmg-thailand kpmg.com/th

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, 
there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate
professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2017 KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity.
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