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ขอ้เสนอแนะและตวัอย่าง 

การประเมินความเสี่ยงของลูกคา้ ผลติภณัฑ ์บรกิาร และช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

บทน า 

 

 ตามที่ส  านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (“ส านกังาน ปปง.”) ไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบตัิ เรื่อง การ

ตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  ส  าหรบัสถาบนั

การเงนิประเภท บริษทัหลกัทรพัย ์โดยก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรพัยต์อ้งก าหนดมาตรฐานการบริหารความเสีย่งของลูกคา้ 

ผลติภณัฑ/์บรกิาร และช่องทางการใหบ้รกิาร ทีอ่งคก์รด าเนินกจิการอยู่ ซึง่มาตรฐานดงักลา่วนี้  ไดแ้ก่ ผลการประเมนิความ

เสี่ยงของทุกผลติภณัฑ/์บริการ ลูกคา้ และช่องทางการใหบ้ริการ ท ัง้นี้  การบริหารความเสี่ยงดงักล่าว จะถูกน าไปใชเ้ป็น

เงือ่นไขหนึ่งในกระบวนการประเมนิผลเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิของลูกคา้ในข ัน้ตอนการระบุตวัตนของลูกคา้ รวมถงึเป็นปจัจยั

หนึ่งทีน่ าไปใชพ้จิารณาในกระบวนการประเมนิความเสีย่งของลูกคา้แต่ละรายเพือ่ก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบความ

เคลือ่นไหวในการท าธุรกรรมและในการด าเนินความสมัพนัธต่์อไป 

 

 สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย (“สมาคม”) ดว้ยความร่วมมอืจากบรษิทัสมาชกิ ประกอบกบัการประชุมหารือร่วมกนั

กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์เพื่อรบัฟงัขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็น จึงไดจ้ดัท า

ขอ้เสนอแนะและตวัอย่างการประเมนิเสีย่งของลูกคา้ ผลติภณัฑ ์บริการ และช่องทางบริการ เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวก

ใหก้บับรษิทัสมาชกิพจิารณาน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการบริหารความเสีย่งของบริษทั เพือ่ใหส้อดคลอ้ง 

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสามารถก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัท ัง้อุตสาหกรรมต่อไปซึง่ขอ้เสนอแนะและตวัอย่างที่

จดัท  าขึ้นจะอธิบายเพิม่เติมในประเด็นหรือส่วนทีจ่  าเป็นตอ้งไดร้บัการขยายความ รวมถงึระบุตวัอย่างประกอบค าอธิบายใน

บางกระบวนการ โดยมเีนื้อหาสาระดงันี้ 
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ขอ้เสนอแนะและตวัอย่าง 

การประเมินความเสี่ยงของลูกคา้ ผลติภณัฑ/์บรกิาร และช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

 การประกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ เป็นธุรกิจบริการซึ่งใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยตอ้งไดร้บั

ใบอนุญาตหรือความเหน็ชอบในการประกอบธุรกิจจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการพจิารณาความเสีย่ง จงึพจิารณา ธุรกรรมที่

ใหบ้ริการตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นหลกั ทีส่่งผลใหลู้กคา้น าเงนิหรือทรพัยส์นิมาหมนุเวยีนในระบบหรือผ่านระบบ 

ไดแ้ก่ 

1. การเป็นตวัแทนนายหนา้ (Brokering) เป็นบริการในการซื้อขายหรือแลกเปลีย่นหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื้อขาย

ลว่งหนา้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยหลกัจะกระท าในศูนยซ์ื้อขายซึง่ไดแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 

2. การเป็นผูค้า้หลกัทรพัย ์(Dealing) เป็นบรกิารซื้อขายหรอืแลกเปลีย่นหลกัทรพัยก์บัลูกคา้ในนามของบริษทัเอง

เป็นทางการคา้ และกระท านอกศูนยซ์ื้อขาย 

3. การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriting) เป็นบริการรบัหลกัทรพัยข์องเจา้ของหลกัทรพัยไ์ปเสนอขายต่อ

ประชาชน  

4. การบริหารเงนิทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) เป็นบริการจดัการบริหารเงนิหรือทรพัยส์นิของ

ลูกคา้เพือ่แสวงหาผลประโยชนจ์ากธุรกรรมหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ 

5. การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ (Financial Advisor) เป็นบริการใหค้ าแนะน าปรึกษาทางการเงนิในรูปแบบต่างๆ

แก่ลูกคา้ เช่น การระดมทนุ การควบรวมกจิการ   

6. การเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทนุ (Selling Agent) เป็นบรกิารทีน่ าเสนอผลติภณัฑด์า้นกองทนุรวมเสนอขายแก่

ลูกคา้ซึง่มสีองรูปแบบคือ 

 กรณีเสนอขายใหลู้กคา้ในรูปแบบOmnibus account ซึง่ลูกคา้เป็นลูกคา้ของบริษทัหลกัทรพัย ์ทีไ่ม่

เปิดเผยชื่อใหผู้บ้รหิารกองทนุรวม (บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน "บลจ.") ทราบ  การซื้อขายจะระบุ

ในนามของบรษิทัหลกัทรพัยเ์ป็นผูซ้ื้อขายใหก้บัลูกคา้ของบรษิทัหลกัทรพัย ์

 กรณี selling agent ลูกคา้เปิดบญัชีกบั บลจ. โดยผ่านการแนะน าของบริษทัหลกัทรพัย ์และลูกคา้

ตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนตรงกบั บลจ. กรณีเช่นนี้  บริษทัหลกัทรพัยจ์ะรูจ้กัลูกคา้ในตอนเปิดบญัชีหรือ

ท าธุรกรรม แต่การช าระเงนิจะช าระใหก้บั บลจ. ดงันัน้การเคลือ่นไหวทางบญัชีของลูกคา้ ทาง บลจ. จะ

สามารถตรวจสอบได ้เนื่องจากลูกคา้สามารถท าธุรกรรมไดก้บัหลายๆ ตวัแทน 

7. การยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending) เป็นบริการยมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ก่

ลูกคา้ซึง่อาจเป็นการยมืเพือ่สง่มอบ หรอืยมืเพือ่ขายชอรต์ในตลาดหลกัทรพัย ์

 ท ัง้นี้ ยกเวน้ใบอนุญาตการเป็นทีป่รึกษาการลงทุน (Investment Advisor) เป็นบริการใหค้ าแนะน าแก่ประชาชน

เกี่ยวกบัคุณค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสาร หรือความเหมาะสมในการลงทุนทีเ่กี่ยวกบัตราสารนัน้ ทีเ่ป็นทางคา้ปกติทีไ่ดร้บั

ค่าธรรมเนียมตอบแทน 
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ปจัจยัในการประเมินความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิ 

 

 ในการประเมนิความเสีย่งของแต่ละธุรกรรมทีใ่หบ้ริการ ไดพ้จิารณาปจัจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิตามทีก่ฎกระทรวง

ก าหนดดงันี้ 

1. การโอน เปลีย่นมอืผลติภณัฑห์รือสทิธิในการใชบ้ริการรวมถงึไดร้บัผลประโยชน์จากการใชบ้ริการ สามารถโอนหรือ

เปลีย่นมอืใหแ้ก่เจา้ของรายอืน่ได ้

 ในการรบัลูกคา้แต่ละรายตอ้งเปิดบญัชีกบับริษทัก่อนเริ่มใชบ้ริการ และตามระเบียบขอ้ก าหนดของธุรกิจ

หลกัทรพัย ์การส ัง่ซื้อขายหรอืโอนหลกัทรพัย ์ตอ้งเป็นค าส ัง่ทีม่าจากตวัลูกคา้หรอืบคุคลทีลู่กคา้มอบหมาย และเมือ่มกีารรบั

หรอืจ่ายช าระค่าหลกัทรพัย ์จะด าเนินการผ่านบญัชีธนาคารของลูกคา้เทา่นัน้ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. และไมส่ามารถท าการรบั

จ่ายเป็นเงนิสดไดใ้นทนัทโีดยเด็ดขาด ประกอบกบักระบวนการช าระราคาและส่งมอบทีท่  าผ่านศูนยจ์ะท าใหลู้กคา้ไดร้บัเงนิ

ภายในเวลาอย่างนอ้ย 2 หรือ 4 วนัแลว้แต่ประเภทผลติภณัฑ ์ดงันัน้ความเสีย่งในการฟอกเงนิโดยไม่ทราบผูร้บัเงนิหรือ

ผูร้บัโอนจงึพจิารณาไดว้า่มคีวามเสีย่งดา้นการฟอกเงนิต า่  

2. การเปลีย่นผลติภณัฑห์รอืสทิธิในการใชบ้รกิารเป็นเงนิสดไดใ้นข ัน้ตอนสุดทา้ย 

 การรบัจ่ายช าระค่าหลกัทรพัยไ์มว่า่ในธุรกรรมประเภทใด บรษิทัหลกัทรพัยจ์ะมขีอ้ก าหนดทีลู่กคา้ตอ้งช าระหรือรบั

ช าระผ่านบญัชีของลูกคา้เช่นเดียวกบัการโอน เปลี่ยนมอืผลติภณัฑ์ จึงท าใหส้ามารถตรวจสอบผูร้บัเงนิไดค้รบถว้นทุก

รายการจงึพจิารณาวา่เป็นความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิต า่ 

3. วงเงนิทีไ่มจ่  ากดัหรอืจ านวนครัง้ในการใชบ้รกิาร   

 บริษทัหลกัทรพัย ์ตอ้งก าหนดวงเงนิของลูกคา้ในการใชบ้ริการทุกราย โดยพจิารณาประเมนิจากขอ้มูลทรพัยส์นิ 

หรือฐานะการเงนิของลูกคา้เป็นส าคญั แต่ในส่วนของการใหบ้ริการ ลูกคา้สามารถซื้อขายหมนุเวยีนในวงเงนิทีไ่ดร้บัโดยไม่

จ ากดัจ านวนครัง้ เนื่องจากวงเงนิถูกก าหนดไวแ้ลว้จึงไม่ก่อใหเ้กิดความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิที่เพิ่มมากขึ้น ถอืเป็นความ

เสีย่งปกต ิ

อย่างไรก็ด ีหากลูกคา้ขอวงเงนิเมือ่เริ่มเปิดบญัชหีรอืขอเพิม่วงเงนิซึง่จ  านวนเงนิดงักลา่วไมส่มัพนัธก์บัรายได ้ฐานะ

ทางการเงนิ หรือทรพัยส์นิที่ลูกคา้ม ีและไม่อาจใหเ้หตุผลว่ามแีหล่งที่มาของรายไดจ้ากที่ใด เช่น ถูกสลากกินแบ่ง ไดร้บั

มรดก กรณีนี้จะมคีวามเสีย่งดา้นการฟอกเงนิสูงขึ้น 

4. การใชข้า้มแดน  

 การใหบ้ริการเป็นตวัแทนเพื่อซื้อขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศนัน้ ลูกคา้ตอ้งท าการโอนและรบัโอนเงนิที่ซื้อขาย

ผ่านบญัชธีนาคารเป็นส าคญัโดยตอ้งจดัใหม้ ีCustodian หรอื Broker ต่างประเทศ เป็นผูดู้แลเก็บรกัษาทรพัยส์นิของลูกคา้ 

และเมือ่ตอ้งรบัหรอืช าระค่าหลกัทรพัย ์ตอ้งด าเนินการผ่านบญัชีธนาคาร โดยไม่สามารถรบัเป็นเงนิสดโดยตรง จงึพจิารณา

ไดว้า่มคีวามเสีย่งดา้นการฟอกเงนิต า่ 

5. การก่อภาระหนี้ 

 ในธุรกจิหลกัทรพัย ์ลูกคา้มกีารขอใชว้งเงนิสนิเชื่อเพือ่ซื้อหลกัทรพัย ์ซึง่เรียกว่าบญัชี Credit Balance โดยลูกคา้

ตอ้งช าระดอกเบี้ยตามจ านวนวนัทีกู่ย้มื และมกีารก าหนดวงเงนิใหลู้กคา้แต่ละราย จึงนบัเป็นประเภทบญัชีทีม่คีวามเสี่ยง

ดา้นการฟอกเงนิต า่ 
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สรุปความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิโดยพจิารณาจากบริการแต่ละประเภท 

ประเภทบริการ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต า่ 

Brokering - การซื้อขายบญัชเีงนิสด

และ Cash Balance 

เฉพาะบญัช ีCredit Balance ซึง่มี

รูปแบบเป็นการใหส้นิเชื่อ จงึไม่

เหมาะกบัการฟอกเงนิ 

Dealing ส าหรบัผลติภณัฑท์ีม่คีวามซบัซอ้น ตอ้งพจิารณาแต่ละ

ผลติภณัฑ ์ 

การซื้อขายหุน้กู ้พนัธบตัร หรอืตรา

สารหนี้ท ัว่ไป มกีารเปลีย่นมอืไดย้าก 

เพราะอยู่นอกศูนยซ์ื้อขาย 

Underwriting - - ผูท้  าธุรกรรมมโีอกาสด าเนิน

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ใน

เวลาอนัส ัน้ การฟอกเงนิท าไดย้าก

เพราะการจดัสรรตอ้งเป็นไปตาม

เกณฑ ์Fair allocation / Small 

lot first เป็นตน้ 

Private Fund Management - - การรูจ้กัลูกคา้ตอ้งมกีารพบหนา้ 

และการซื้อขายอยู่ในการตดัสนิใจ

ของ Fund Manager  

Financial Advisor ประเภทการระดมทนุทีม่มีลูค่า

สูงมาก (อาจเป็นช่องทางการ

ฟอกเงนิจากเงนิทนุทีห่าทีม่า

ไมไ่ด)้ 

- การปรบัโครงสรา้งหนี้ / โครงสรา้ง

องคก์ร (มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการ

เคลือ่นยา้ยเงนิทนุนอ้ย) 

ประเภทการใหค้ าปรกึษา

ทางการเงนิแก่โครงการขนาด

ใหญ่ (อาจเกี่ยวขอ้งกบัการ

เปลีย่นสภาพเงนิทนุทีห่าทีม่า

ไมไ่ด)้ 

- การประเมนิมลูค่ากจิการ/การควบ

รวมกจิการ (ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

เคลือ่นยา้ยเงนิทนุ) 

Selling Agent(Omnibus 

account) 

ประเมนิความเสีย่งตามแนวทางของบรษิทัจดัการกองทนุ 

Selling Agent - - ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิ ซึง่เขา้บญัช ี

บลจ. โดยตรง 

Securities Borrowing and 

Lending 

- - การยมืโดยมหีลกัประกนัมาวาง เช่น 

หลกัทรพัย ์ตราสารหนี้ หรอื

ทรพัยส์นิอืน่ 

หมายเหตุ: หากบริษทัสมาชิกใดมกีารประกอบธุรกิจอื่นทีอ่าจเป็นช่องทางทีลู่กคา้สามารถใชบ้ริษทัเป็นช่องทางในการฟอก

เงนิ สมาชกิควรมกีารพจิารณาด าเนินการจดัท าความเสีย่งในสว่นดงักลา่วตามความเหมาะสมของแต่ละบริษทั เนื่องจากการ

ใหบ้รกิารและรูปแบบของธุรกจิอืน่ทีแ่ตกต่างกนั 
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การประเมินความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิโดยพิจารณาจากช่องทางการใหบ้ริการ 

 

ส าหรบัแต่ละธุรกรรมทีใ่หบ้ริการขา้งตน้ สามารถแสดงช่องทางการใหบ้รกิารไดด้งันี้ 

ประเภทบริการ 
ช่องทางการสรา้ง

ความสมัพนัธ ์

ช่องทางการใหบ้ริการ 

ความเสี่ยงต่อการ

ฟอกเงนิ พบหนา้กบัเจา้หนา้ที่ 
สง่ค าส ัง่ผ่านระบบ

อนิเทอรเ์น็ต 

สง่ค าส ัง่ผ่าน

โทรศพัท ์

โทรสาร อเีมล ์

Bloomberg 

Brokering พบหนา้/สง่เอกสาร

ทางไปรษณีย ์  

√ √ √ ปานกลาง 

Dealing พบหนา้   √ - √ ปานกลาง 

Private Fund 

Management 

พบหนา้  เนื่องจาก Fund Manager เป็นผูบ้รหิารให ้จงึไมจ่  าเป็นตอ้ง

ตดิต่อรบัค าส ัง่ในการซื้อขาย แต่มกีารรายงานผลการลงทนุโดย

สม า่เสมอ 

ต า่ 

 

Selling Agent พบหนา้/สง่เอกสาร

ทางไปรษณีย ์

√ √ - ต า่ 

Securities Borrowing 

and Lending 

พบหนา้ √ - √ ปานกลาง 

หมายเหตุ: ส าหรบัธุรกรรมการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นที่ปรึกษาทางการเงนิ ไม่ตอ้งพจิารณาปจัจยัความเสีย่ง

เกี่ยวกบัช่องทางการใหบ้รกิาร 
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การประเมินความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิโดยพิจารณาจากลูกคา้ 

 

จากปจัจยัในการพจิารณาความเสีย่งสูงและต า่ของลูกคา้ตามกฎกระทรวงและตามคู่มอืสรุปไดด้งันี้ 

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต า่ 

ลูกคา้ทีพ่บรายชื่อในฐานขอ้มลู CDD 

Gateway ทีไ่มใ่ช่รายชื่อบคุคลทีถ่กู

ก าหนด 

ลูกคา้ท ัว่ไปทีไ่มม่คีวาม

เสีย่งสูงและความเสีย่งต า่ 

ลูกคา้ทีเ่ป็นรฐับาล ราชการสว่นกลาง ราชการสว่น

ภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์าร

มหาชน หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัท ัง้ไทยและ

ต่างประเทศทีม่กีารปฏบิตัติาม FATF 

ลูกคา้และ/หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทีม่ี

สถานภาพทางการเมอืง (PEPs) 

- มลูนิธิชยัพฒันา มลูนิธิสง่เสรมิศิลปาชพีในสมเดจ็พระ

นางเจา้สริกิติิ์พระบรมราชนิีนาถมลูนิธิสายใจไทย

[มลูนิธิแมฟ้่าหลวง หรอืมลูนิธิอืน่ทีม่ลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกนั] 

ลูกคา้ทีม่อีาชพีเสีย่งตามประกาศ ปปง.  - เป็นสถาบนัการเงนิท ัง้ไทยและต่างประเทศทีม่กีาร

ปฏบิตัติาม FATF 

ลูกคา้ทีม่แีหลง่ทีม่าของเงนิหรอืรายได ้

จากพื้นทีห่รอืประเทศทีม่คีวามเสีย่ง

ฟอกเงนิสูง หรอืพื้นทีท่ี ่ปปง. ประกาศ

ก าหนด 

- เป็นกองทนุรวม กองทนุส ารองเลี้ยงชพี กองทนุส่วน

บคุคลทีจ่ดัต ัง้ขึ้นตามเกณฑ ์ก.ล.ต. รวมถงึลูกคา้

กองทนุต่างประเทศทีม่กีารปฏบิตัิตาม FATF 

ลูกคา้ทีพ่บการกระท าผดิหรอืถกู

กลา่วโทษจากส านกังาน กลต. ในเรื่อง

การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมในการซื้อขาย

หลกัทรพัย ์

- ลูกคา้เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และ

ตลาดซื้อขายต่างประเทศ 

ลูกคา้ความเสีย่งปานกลางทีใ่ชบ้ริการทีม่ี

ความเสีย่งสูง 

- ลูกคา้ทีไ่มเ่คยพบหนา้ แต่มวีงเงนิจ ากดัในระดบัต า่ 

เช่น 5 ลา้นบาท 

ลูกคา้ทีถ่กูรายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนั

ควรสงสยั 

-  
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ตารางสรุปการพจิารณาความเสี่ยงของลูกคา้ควบคู่กบัความเสี่ยงจากการใชบ้ริการและช่องทางการใหบ้ริการ 

 

หลกัการ การจดัระดบัความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิตอ้งพจิารณาความเสีย่งของลูกคา้เป็นสาระส าคญัมากกว่าความ

เสีย่งจากการใชบ้ริการและช่องทางการใหบ้ริการ เช่น ใหน้ า้หนกัความเสีย่งของลูกคา้มากกว่ากึ่งหนึ่ง เมือ่เปรียบเทยีบกบั

ความเสีย่งจากการใชบ้รกิารและช่องทางการใหบ้รกิาร 

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต า่ 

ลูกคา้ความเสีย่งสูงทุกกรณี ลูกคา้ท ัว่ไปทีใ่ชบ้รกิาร 

และ/หรอื ช่องทางการ

ใหบ้รกิารทีม่คีวามเสีย่ง

ปานกลาง 

ลูกคา้ความเสีย่งต า่ตามประกาศ ปปง. ทกุกรณี ทีใ่ช ้

บรกิารทีม่คีวามต า่ถงึปานกลาง 

ลูกคา้ความเสีย่งปานกลางทีใ่ชบ้ริการทีม่ี

ความเสีย่งสูง 

ลูกคา้ความเสีย่งต า่ทีใ่ช ้

บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสูง 

ลูกคา้ทีไ่มเ่คยพบหนา้ แต่มวีงเงนิจ ากดัในระดบัต า่ 

เช่น 5 ลา้นบาท 

ลูกคา้ท ัว่ไปทีข่อวงเงนิไมเ่หมาะสมกบั

รายได ้ฐานะทางการเงนิ หรอืทรพัยส์นิ

ของลูกคา้ และไมอ่าจใหเ้หตผุลของ

แหลง่ทีม่าของรายได ้

 ลูกคา้ท ัว่ไปทีใ่ชบ้รกิาร และ/หรอื ช่องทางการ

ใหบ้รกิารทีม่คีวามเสีย่งต า่เทา่นัน้ 

  ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัช ีCredit Balance ประเภทเดยีว 

 


