
Bringing
the future 
into focus
An introduction to KPMG inThailand



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 & Assurance, Tax, 
Legal and Advisory services across a wide range of industries. KPMG firms operate 
in 145 countries and territories, collectively employing more than 227,000 people.

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 & Assurance, 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.

เคพีเอม็จีเป็นเครือข่ายบริษัทระดบัโลกท่ีให้บริการด้านการสอบบญัชี และการให้ความเช่ือมัน่อ่ืน ภาษี 
กฎหมาย และท่ีปรึกษาธุรกิจ แก่บริษัทในหลายอตุสาหกรรม เคพีเอม็จีให้บริการใน 145 ประเทศ ซึง่
รวมกนัมีพนกังานกวา่ 227,000 คน

เคพีเอม็จีประเทศไทยมีวฒันธรรมองค์กรท่ีให้ความสําคญัด้านความเป็นมืออาชีพและความตรง
ไปตรงมาพร้อมกบัความสามารถในการให้บริการลกูค้าในหลายมิติภายใต้บริบทของโลกดิจิทลั
ประกอบกบัความเช่ียวชาญอนัลกึซึง้ทําให้เราสามารถช่วยลกูค้าแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน ผลกัดนัความ
เปลี่ยนแปลง พลิกโฉมวงการอตุสาหกรรม และสร้างโอกาสการเจริญเติบโตได้ การร่วมมือกบัภาคสว่น
ตา่งๆ และการปรับใช้นวตักรรมเป็นสว่นสําคญัของเรา และเราพร้อมท่ีจะให้การบริการท่ีจริงใจ
และสร้างคณุคา่ท่ียัง่ยืนให้กบัลกูค้า

About KPMG

Over

2,000
staff

79
Partners

More than

4,500
clients

The number as of January 2021



About
future focus
Economic change, technology advancement and 
industry disruption are forcing companies to rethink where 
and how they will operate and compete in the future.   

KPMG has the depth of expertise, global reach, clarity of insight 
and strength of purpose to work shoulder-to-shoulder with 
our clients to help them anticipate and prepare for the challenges 
and opportunities their business will face in the future.  

ความผนัแปรทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแตล่ะอตุสาหกรรม
ทําให้ธุรกิจตา่งต้องหวนกลบัมาคิดและวางแผนวา่จะดําเนินธุรกิจและแข่งขนัในตลาดได้อย่างไรในอนาคต

เคพีเอม็จีมีความเช่ียวชาญ มีเครือข่ายทัว่โลก มีความรู้เชิงลกึ และความยดึมัน่ท่ีจะทํางานเคียงบ่าเคียงไหลไ่ปกบั
ลกูค้าของเรา เพ่ือมองไปข้างหน้าและเตรียมพร้อมสําหรับความท้าทายและโอกาสท่ีจะมาในอนาคต



• 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

Our
services

Specialized industries



ºÃÔ¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ áÅÐ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁàª×Í่ÁÑ¹่Í×¹่
เราให้ความสําคญักบัคณุภาพของกระบวนการ วิธีการ และระบบการทํางาน
โดยใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีตา่งๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูเชิงลกึท่ีใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงและรวบรวมหลกัฐานสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม และ
สง่มอบงานสอบบญัชีท่ีมีคณุภาพ เราให้บริการงานสอบบญัชีและงานท่ีให้ความ
เช่ือมัน่อ่ืน ทัง้ท่ีเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอ่ืนๆ แก่บริษัทขนาดใหญ่
ระดบัโลกจนถงึธุรกิจท่ีกําลงัเติบโต

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÀÒÉÕ
เราเช่ือวา่ในฐานะผู้ นําของเครือข่ายการให้บริการด้านภาษี และในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพและสํานกังานให้บริการด้านภาษี เรามีหน้าท่ีในการเข้าไปเก่ียวข้องกบัการ
ให้ความเห็นและเจรจาเก่ียวกบัความโปร่งใสและความรับผิดชอบด้านภาษี เราจงึ
ทํางานร่วมกบัลกูค้าเพ่ือพฒันากลยทุธด้านภาษีท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของ
ระบบภาษีในอนาคต

At KPMG in Thailand, we invest in the quality of our processes, 
methodologies and systems to ensure that the work we do meets 
the standards of our profession. Our relentless focus on quality 
has never been more critical than in these uncertain and challenging 
times. 

Through investments in advanced technologies, we have initiated 
and deployed new tools to enhance audit efficiency in order to 
provide consistent, professional and standardized audit services.

KPMG audit clients range from large global corporations to 
entrepreneurial growing businesses where our audit smart platform 
and tools enable a dynamic risk assessment and automated testing 
as well as provide audit professionals with powerful Data & 
Analytics to gain deeper insights.

Our Audit & Assurance services include:

• Statutory audit and review of the financial statements
• Audit and review of financial information according to US      

GAAP and IFRS
• Domestic and international initial public offering audit and   

related services
• Agreed-upon procedures 
• Assurance service on financial and non-financial information

Audit & Assurance
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 multinationals 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
• Tax investigation assistance
• Digital economy
• Tax optimization and supply chain management
• Accounting and tax outsourcing services (i.e. bookkeeping, 

tax registration and payroll)

Tax



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 servicesinclude:

Management Consulting
• Digital transformation
• Business and digital 

strategy
• Finance and enterprise

performance
• Customer and operation 

excellence
• IT advisory
• Cyber security
• People transformation
• Project and change 

management

DealAdvisory
• Buying a business
• Selling a business
• Post-merger and 

integration
• Partnering
• Funding a business
• Fixing a business
• Restructuring
• Turn around and 

value creation

ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Òํ»ÃÖ¡ÉÒ
เราใช้ประโยชน์สงูสดุจากความรู้และทกัษะจากเครือข่ายทัว่โลกของเราเพ่ือพฒันาบริการ
ให้คําแนะนําท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ เพ่ือช่วยให้คณุทํางานได้อย่างชาญฉลาด ก้าวหน้า
ได้เร็วขึน้และแข่งขนัได้ดีย่ิงขึน้ เราคือท่ีปรึกษาท่ีเช่ือถือได้สําหรับองค์กรระดบัโลก ทัง้ใน
ด้านเทคนิคและความเข้าใจข้อมลูเชิงลกึ รวมถงึ ความสามารถในการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของเรา

KPMG Law offers a wide range of practical legal solutions. 
KPMG Law is integrated within KPMG; co-located and working 
together with our client service teams. This fully integrated 
approach delivers greater value, enhanced business flexibility 
and better outcomes on the issues that matter to you. We 
assist our clients from the guiding principle stage through to 
the implementation until its completion, and from a business’s 
commencement to its termination.

Our Legal servicesinclude:

• Market entry and business set-up
• Investment promotion and licenses
• Corporate compliance
• Legal health check
• Mergers & acquisitions
• Employment and immigration
• Legal research and legal opinion
• Business termination and company liquidation

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ
เรานําเสนอวิธีการแก้ปัญหาทางกฎหมายท่ีนําไปปฏิบติัใช้ได้จริง โดยการทํางาน
แบบบรูณาการร่วมกบัทีมบริการลกูค้าของเรานี ้ช่วยเพ่ิมมลูคา่ เพ่ิมความยืดหยุ่น
ทางธุรกิจ และให้ผลลพัธ์ท่ีดีขึน้แก่ลกูค้า การให้คําปรึกษาด้านกฎหมายของเรา
ครอบคลมุตัง้แตก่ารช่วยเหลือลกูค้าในขัน้ตอนการริเร่ิมหลกัการ ไปจนถงึการ
นําไปใช้ จนกระทัง่เสร็จสิน้กระบวนการ เร่ิมตัง้แตก่ารเร่ิมต้นธุรกิจจนถงึการยติุ
กิจการอีกด้วย

Legal Advisory

Risk Consulting
• Accounting advisory
• Enterprise risk

management
• Financial risk

management
• Forensic
• Internal audit, risk

and compliance
• Risk digital 

transformation
• Emerging tech risk 

advisory
• IT risk advisory



Contact us
KPMG in Thailand
48th – 50th Floor, Empire Tower  
1 South Sathorn Road  
Bangkok 10120
Thailand
T: +66 2677 2000
E: info@kpmg.co.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.

© 2021 KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English 
company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

Twitter: @KPMG_TH
Linkedln: linkedin.com/company/kpmg-Thailand
Facebook: facebook.com/KPMGinThailand
YouTube: youtube.com/kpmginthailand
Instagram: instagram.com/kpmgthailand/ home.kpmg/th

mailto:info@kpmg.co.th
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