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รายชื่อบรษัิทในเครอืและบรษัิทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

Name lists of the Bank’s affiliated companies and The Bank’s financial business group 

 

รายชื่อบรษัิท 

Name Lists of Companies 

 ประเภท 

กลุ่มธุรกิจ 

วตัถุประสงค์หลัก 

ในการประกอบธุรกิจ 

1) บรษัิท กรุงไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรว์สิเซส จ ำกัด 

    KTB Computer Services Co., Ltd. 

 ธุรกิจสนับสนุน ประกอบธุรกิจ ใ ห้บริกำรด้ ำนเทคโน โลยี

สำรสนเทศ จัดท ำชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ รับ

ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ กำรฝึกอบรม 

กำรบริหำรงำน และกำรวำงระบบงำนด้ำน

คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนรำชกำร และองค์กำรของรฐั 

2) บรษัิท รกัษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบรกิำร จ ำกัด 

    KTB General Services and Security Co., Ltd. 

 ธุรกิจสนับสนุน ประกอบธุรกิจในกำรบริหำรศูนย์ฝึกอบรม 

บริหำรอำคำรสถำนที่ บริกำรด้ำนยำนพำหนะ 

บริหำรคลังพัสดุภัณฑ์ ขนส่งเอกสำร งำน

พิมพ์เอกสำร พับบรรจุซองอัตโนมัติ งำนท ำ

ควำมสะอำด งำนด้ำนรกัษำควำมปลอดภัย กำร

ขนส่งเงินและทรพัย์สินประเภทอื่น บรกิำรงำน

ลูกค้ำสัมพันธ์และติดตำมทวงถำมหนี้ งำน

สนับสนุนเกี่ยวกับตู้ให้บรกิำรอัตโนมัติออนไลน์ 

งำนปฏิบัติกำรภำยในศูนย์เงินสด รวมถึงงำน

ตรวจนับเงิน คัดนับธนบัตร จ่ำยแลกและรับ

คืนเหรยีญกษำปณ์ และอื่นๆ 

3) บรษัิท กรุงไทยกฎหมำย จ ำกัด 

     KTB Law Co., Ltd. 

 ธุรกิจสนับสนุน ประกอบธุรกิจด้ ำนกฎหมำยทุกปร ะ เภท 

ใ ห้บริก ำรทำงด้ ำนวิช ำชีพกฎหมำย รับ

ด ำเนินกำรแก้ต่ำงให้กับบุคคล นิติบุคคล 

องค์กร หรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกิจ

เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำย และ

คดีอื่นๆ ทุกประเภท บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

กฎหมำยและกำรท ำนิติกรรม และกำรจด

ทะเบียนธุรกิจ 

4) บรษัิท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ำกัด 

     KTB Leasing Co., Ltd. 

 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับกำรให้สินเชื่อ 

ประกอบธุรกิจกำรให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อแบบลีสซิ่ง 

ส ำหรบัสังหำรมิทรพัย์ทุกประเภท ธุรกิจสินเชื่อ

ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ รวมถึง บริกำร

จัดเก็บ ติดตำมเร่งรัดหนี้สิน วิเครำะห์ จัดหำ

ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบข้อมูลทำงโทรศัพท์ เพ่ือ

ใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อ 

5) บรษัิทหลักทรพัย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

     Krungthai Asset Management Pcl. 

 ธุรกิจหลักทรพัย์

และกำรลงทุน 

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำร

กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ำรอง

เลี้ยงชีพ กำรเป็นผู้จัดกำรเงินทุนสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำ และทรสัตีภำยใต้ พรบ.ทรสัต์ฯ 

6) บรษัิท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี ่จ ำกัด 

    KTB Advisory Co., Ltd. 

 

 ธุรกิจหลักทรพัย์

และกำรลงทุน 

ประกอบธุรกิจ Holding Company 

7) บรษัิท อินฟินิธัส บำย กรุงไทย จ ำกัด 

    Infinitas By Krungthai Co., Ltd. 

 ธุรกิจสนับสนุน ประกอบธุรกิจให้บริกำร Digital Platform 

รวมถงึบรกิำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
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8) บรษัิท กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกันชีวติ จ ำกัด (มหำชน) 

     Krungthai-AXA Life Insurance Pcl. 

 ธุรกิจประกันภัย ประกอบธุรกิจให้บริกำรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดย

น ำเสนอแบบประกันต่ำงๆ เพ่ือจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง

ธนำคำรและตัวแทน  โดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประกัน

คุ้มครองตลอดชีพ ผลิตภัณฑ์ประกันด้ำนสุขภำพ

และโรคร้ำยแรง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบกำร

ลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรพัย์ และผลิตภัณฑ์

ประกันเพ่ือกำรเกษียณอำยุ 

9) บรษัิทหลักทรพัย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปรงิ จ ำกัด 

     Krungthai Xspring Securities Co., Ltd. 

 ธุรกิจหลักทรพัย์

และกำรลงทุน 

ประกอบธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 

กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์  กำรค้ำหลักทรัพย์  

กำรค้ำหลักทรัพย์อันเป็นตรำสำรแห่งหนี้  กิจกำร

กำรยืมและ ใ ห้ยืมหลักทรัพย์  (Principal และ 

Agent) กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล (กองทุน

ส่วนบุคคล) กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำ  กำรเป็นผู้ค้ ำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ 

(ให้บรกิำรเฉพำะกับลูกค้ำที่เป็นผู้ลงทุนสถำบัน) 

10) บรษัิท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ำกัด 

      Krungthai Mizuho Leasing Co., Ltd. 

 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับกำรให้สินเชื่อ 

ประกอบธุรกิจให้เช่ำแบบลีสซิ่งส ำหรับเครื่องมือ

อุปกรณ์ทุกชนิด ธุรกิจเช่ำซื้อ สังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด ธุรกิจแฟคเตอริ่ง และบริกำรรถเช่ำเพ่ือกำร

ด ำเนินงำน 

11) บรษัิท กรุงไทยพำนิชประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

      Krungthai Panich Insurance Pcl. 

 ธุรกิจประกันภัย ประกอบธุรกิจรับประกันวินำศภัยทุกประเภท ได้แก่ 

กำรประกันอัคคีภัย กำรประกันภัยทำงทะเลและ

ขนส่ง  กำรประกันภัยรถยนต์ และกำรประกันภัย

เบ็ดเตล็ด รวมทั้งกำรรับประกันภัยต่อและกำรเอำ

ประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำง

ครบวงจร   

12) บรษัิท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

      Krungthai Card  Pcl. 

 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับกำรให้สินเชื่อ 

ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรบัตรเครดิต กำร

ให้บรกิำรแก่ผู้รบับัตร กำรให้บรกิำรรบัช ำระเงินแทน 

และธุรกิจสินเชื่อบุคคล 

13) บรษัิท เคทีซี นำโน จ ำกัด 

      KTC Nano Co., Ltd. 

 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับกำรให้สินเชื่อ 

ประกอบธุรกิจสินเชื่ อรำยย่อย เพ่ือกำรประกอบ

อำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 

14) บรษัิท เคทีซี พรเีพด จ ำกัด 

      KTC Prepaid Co., Ltd 

 ธุรกิจบรกิำรกำร

ช ำระเงิน 

ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ กำร

ให้บรกิำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำร

ให้บริกำรแก่ผู้รับบัตร และกำรให้บริกำรรับช ำระเงิน

แทน 
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15) บรษัิท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ำกัด 

      KTC Pico (Bangkok) Co., Ltd. 

 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับกำรให้สินเชื่อ 

ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวดั ภำยใต้

กำรก ำกับประเภท พิโก พลัส 

16) บรษัิท เคทีซี พิโก (ชลบุร)ี จ ำกัด 

      KTC Pico (Chonburi) Co., Ltd. 

 

17) บรษัิท เคทีซี พิโก (ปทุมธำนี) จ ำกัด 

      KTC Pico (Pathumthani) Co., Ltd. 

 

18) บรษัิท เคทีซี พิโก (สมุทรปรำกำร) จ ำกัด 

      KTC Pico (Samutprakan) Co., Ltd. 

 

19) บรษัิท เคทีซี พิโก (สมุทรสำคร) จ ำกัด  

      KTC Pico (Samutsakhon) Co., Ltd. 

 

20) บริษัท อะไรส์ บำย อินฟินิธัส จ ำกัด 

      Arise by Infinitas Co., Ltd. 

 ธุรกิจสนับสนุน ประกอบธุรกิจให้บรกิำรบุคลำกรและทรพัยำกรใน

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Resources) 

 


