หากมีความไม่ สอดคล้ องกันหรือขัดแย้ งกันระหว่ างเอกสารฉบับนีก้ ับฉบับภาษาอังกฤษ/ จีน จะถือว่ า
ฉบับภาษาอังกฤษ/ จีนมีผลเหนือกว่ า

ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ เกี่ยวกับการเปิ ดบัญชี
การเปิ ดบัญชี
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ความพยายามระหว่างประเทศในการต่อสู้กบั กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน
การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ ายและการหลีกเลี่ยงภาษี ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมาก ควบคู่ไปกับมาตรการคว่าบาตร
ต่างๆ ได้ กระตุ้นให้ ธนาคารเพิ่มมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการควบคุมการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายโดยทัว่ ไป รวมทังกระบวนการตรวจสอบลู
้
กค้ าที่เข้ มงวดมากขึ ้น (CDD) สาหรับลูกค้ าเดิมและลูกค้ า
ใหม่ ดังนันเมื
้ ่อเทียบกับห้ าถึงสิบปี ที่ผ่านมา ขันตอนการเปิ
้
ดบัญชีมีความซับซ้ อนมากขึ ้นและต้ องใช้ เวลานาน
ขึ ้น
นอกเหนือจากข้ อกาหนดในท้ องถิ่น ธนาคารบางแห่งยังต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อมาตรฐานที่สานักงาน
ใหญ่หรื อหน่วยงานในต่างประเทศมอบหมายด้ วย ข้ อกาหนดการเปิ ดบัญชีของธนาคารเหล่านี ้อาจแตกต่างกัน
ออกไป หากคุณต้ องการเปิ ดบัญชีธนาคาร คุณควรเข้ าหาธนาคารหลายๆ แห่งเพื่อ เปรี ยบเทียบและเลือก
บริ การที่เหมาะกับความต้ องการของคุณ
หากมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีหรื ออัปเดตข้ อมูลบัญชีโปรดติดต่อ HKMA
อีเมล: accountopening@hkma.gov.hk

1. ขัน้ ตอนการเปิ ดบัญชี
ธนาคารจาเป็ นต้ องทา CDD เพื่อทาความเข้ าใจประวัติและความต้ องการของลูกค้ าก่อนที่จะเปิ ดบัญชี
ธนาคาร ช่วยให้ ธนาคารสามารถให้ บริ การด้ านธนาคารที่เหมาะสมแก่ลกู ค้ าได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ว่าลูกค้ าได้ ให้
ข้ อมูลที่เพียงพอแก่ธนาคารเพื่อทาตามกระบวนการ CDD หรื อไม่กระบวนการเปิ ดบัญชีสามารถดาเนินการ
ได้ ภายในไม่กี่วนั สาหรับกรณีง่ายๆ

ลูกค้ ารายบุคคล

ลูกค้ าองค์ กร
(แนะนาให้ สอบถาม / นัดหมายทาง
ออนไลน์ / ทางโทรศัพท์ลว่ งหน้ า)

รวบรวมเอกสารทังหมดที
้
จ่ าเป็ นและส่งใบสมัครโดยตรงที่สาขาหรื อทางอินเทอร์ เน็ต
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การอนุมตั ิภายในโดยธนาคาร
ส่งเอกสาร / ข้ อมูลเพิ่มเติม (ถ้ าจาเป็ น)
แจ้ งผลการสมัครโดยธนาคาร
2. ข้ อมูลที่จาเป็ น
คล้ ายกับศูนย์การเงินอื่น ๆ ธนาคารในฮ่องกงไม่มีรายการตรวจสอบข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการเปิ ดบัญชี
เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งกาหนดนโยบายตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงของตนเอง
นอกเหนือจากข้ อกาหนดในท้ องถิ่น ธนาคารบางแห่งยังต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อมาตรฐานที่สานักงาน
ใหญ่หรื อหน่วยงานในต่างประเทศมอบหมายด้ วย ข้ อกาหนดการเปิ ดบัญชีของธนาคารเหล่านี ้อาจแตกต่าง
กันออกไป
โดยทัว่ ไป ธนาคารอาจได้ รับข้ อมูลต่อไปนี ้หรื อต้ องการเอกสารต้ นฉบับที่เกี่ยวข้ องเมื่อต้ องดาเนินการกับ
บัญชีธนาคารส่วนบุคคลหรื อนิตบิ คุ คล:
(a) ลูกค้ ารายบุคคล::
(i)

(ii)

เอกสารการระบุตวั ตน ตัวอย่างเช่น:
(A) บัตรประจาตัวประชาชน
(B) เอกสารการเดินทาง
เอกสารพิสจู น์ที่อยู่ ตัวอย่างเช่น:
(A) ใบเสร็ จที่ออกโดยบริ ษัทสาธารณูปโภค
(B) รายการเดินบัญชีหรื อจดหมายทีอ่ อกโดยสถาบันการเงิน
(C) จดหมายจากหน่วยงานรัฐบาลหรื อตัวแทน
(D) เอกสารรับทราบใบเสร็ จรับเงินทีล่ กู ค้ าลงนามเพื่อตอบจดหมายทีธ่ นาคารส่งให้
เพื่อดาเนินการยื่นคาขอเปิ ดบัญชีไปยังที่อยูท่ ี่ลกู ค้ าให้ ไว้
(E) ข้ อตกลงการเช่าที่ประทับตราโดยกรมสรรพากรภายในประเทศ
(F) หลักฐานที่อยูอ่ ื่น ๆ ตามที่ธนาคารต้ องการตามที่สามารถหาได้

โปรดทราบว่ าข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรั บการเปิ ดบัญชีท่ ีระบุข้างต้ นมีไว้ เพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงเท่ านั น้
ตามสถานการณ์ ท่ ีเกิดขึน้ จริ ง (เช่ น ประวัติของผู้สมัคร บริ การทางการเงินที่ขอ ฯลฯ ) และการ
ประเมินความเสี่ยง ธนาคารอาจขอให้ ผ้ สู มัครยื่นข้ อมูลและเอกสารอื่น ๆ เช่ น ข้ อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องกับ พรบ.การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบัญชีต่างประเทศ (FATCA) และการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลบัญชีทางการเงิน (AEOI) เป็ นต้ น ลูกค้ าสามารถติดต่ อธนาคารที่เกี่ยวข้ องหรื อเยี่ยมชม
เว็บไซต์ ของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้ อมูลที่ต้องการได้
(b) ลูกค้ าองค์กร:
2

(i) เอกสารประจาตัวของบริษัท ตัวอย่างเช่น:
(A) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของบริษัท
(B) รายงานบริ ษัทจากทะเบียนบริ ษัท
(C) หนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริษัท
(ii) ข้ อมูลของเจ้ าของผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น:
(A) เอกสารระบุตวั ตนของเจ้ าของผลประโยชน์
(B) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างการถือครองและการควบคุมดูแลของบริ ษัท
(iii) วัตถุประสงค์และลักษณะของบัญชี ตัวอย่างเช่น:
(A) วัตถุประสงค์ของบัญชี
(B) กิจกรรมบัญชีทคี่ าดไว้
(C) ลักษณะธุรกิจและรูปแบบการดาเนินงาน
(iv) ข้ อมูลของบุคคลที่ทาหน้ าที่แทนลูกค้ า ตัวอย่างเช่น:
(A) เอกสารระบุตวั ตนของบุคคลที่ทาหน้ าที่แทนลูกค้ า
(B) เอกสารการมอบอานาจ
โปรดทราบว่ าข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรั บการเปิ ดบัญชีท่ ีระบุข้างต้ นมีไว้ เพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงเท่ านั น้
ตามสถานการณ์ ท่ ีเกิดขึน้ จริ ง (เช่ น ประวัติของผู้สมัคร บริ การทางการเงินที่ขอ ฯลฯ ) และการ
ประเมินความเสี่ยง ธนาคารอาจขอให้ ผ้ สู มัครยื่นข้ อมูลและเอกสารอื่น ๆ เช่ น ข้ อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องกับ พรบ.การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบัญชีต่างประเทศ (FATCA) และการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลบัญชีทางการเงิน (AEOI) เป็ นต้ น ลูกค้ าสามารถติดต่ อธนาคารที่เกี่ยวข้ องหรื อเยี่ยมชม
เว็บไซต์ ของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้ อมูลที่ต้องการได้
3. จะทาอย่ างไรถ้ าใบสมัครถูกปฏิเสธ?
(a) โดยทัว่ ไป ธนาคารควรให้ เหตุผลในการปฏิเสธการเปิ ดบัญชี นอกจากนี ้ธนาคารยังได้ จดั ให้ มีกลไก
การตรวจสอบ [เพือ่ ฝั งลิ งก์ ] (คลิกที่ลิงค์เพื่อดูข้อมูลการติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้ อง ในภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน) สาหรับใบสมัครที่ไม่ประสบความสาเร็ จ ผู้สมัครที่ถกู ปฏิเสธสามารถขอให้ ธนาคารที่
เกี่ยวข้ องตรวจสอบใบสมัครการเปิ ดบัญชีใหม่ได้ อีกครัง้
(b) ไปที่ธนาคารอื่นเพื่อเปิ ดบัญชี โปรดดูรายละเอียดการติดต่อของธนาคาร [เพือ่ ฝั งลิ งก์] (คลิกที่ลงิ ค์
เพื่อดูข้อมูลติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้ อง ในภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
(c) ติดต่อ HKMA (อีเมล์: accountopening@hkma.gov.hk) เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามข้ อมูล
4. การอัพเดตข้ อมูลบัญชี
ตามมาตรฐานสากลใน AML / CFT นอกเหนือจากการดาเนินกระบวนการ CDD ในการจัดการกับใบสมัคร
เพื่อขอเปิ ดบัญชีแล้ ว ธนาคารจาเป็ นต้ องตรวจสอบและอัพเดตข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าเดิมอย่างสม่าเสมอ
ความถี่และขอบเขตของการตรวจสอบจะขึ ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง ดังนันคุ
้ ณอาจได้ รับ
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จดหมายจากธนาคารที่กาหนดให้ คณ
ุ ต้ องอัปเดตข้ อมูลลูกค้ าหรื อกิจกรรมบัญชีแม้ วา่ บัญชีธนาคารจะได้ รั บ
การดูแลเป็ นเวลาหลายปี แล้ วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ธนาคารควรพยายามช่วยเหลือลูกค้ าในกระบวนการ
ดังกล่าว หากลูกค้ ามีปัญหาในการตอบสนองคาขอข้ อมูลของธนาคาร พวกเขาสามารถติดต่อธนาคารเพื่อ
หารื อได้
ข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ไม่เพียงแต่ช่วยให้ ธนาคารต่างๆสามารถป้องกันลูกค้ าจากความเสี่ยงจากการฉ้ อโกง
และอาชญากรรมทางการเงินได้ แต่ยงั ช่วยให้ ธนาคารเข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขึ ้นและให้ บริ การ
และผลิตภัณฑ์ตามที่เหมาะสม
5. ธนาคารไม่ ควร ...
ในการดาเนินมาตรการ CDD ธนาคารไม่ควรร้ องขอสิง่ ที่ไม่สมเหตุสมผลจากลูกค้ าของพวกเขา ซึง่ ไม่
เหมาะสมหรื อไม่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความเสีย่ ง ซึง่ อาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น
(a) กาหนดให้ กรรมการและเจ้ าของผลประโยชน์ของบริ ษัทในต่างประเทศต้ องแสดงตัวในการเปิ ดบัญชี
(b) กาหนดให้ เอกสารทังหมดของ
้
บริ ษัท ในต่างประเทศได้ รับการรับรองโดยผู้รับรองในฮ่องกง
(c) ขอให้ บริ ษัทที่เพิ่งเริ่ มต้ นให้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ แผนการดาเนินธุรกิ จและประมาณการ
รายได้ ของตนในฐานะบริ ษัทที่จดั ตังมายาวนาน
้
(d) คาดหวังว่าจะมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของฮ่องกงสาหรับผู้สมัครทังหมด
้
หรื อหลักฐาน
ของสานักงานในฮ่องกงสาหรับบริ ษัทในต่างประเทศทัง้ หมด โดยไม่คานึงถึงรู ปแบบธุรกิ จหรื อ
รูปแบบการดาเนินงาน
(e) ขอข้ อมูลปริ มาณมากหรื อรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งความมัง่ คัง่ ตังแต่
้ เมื่อหลายทศวรรษก่อน โดย
ไม่คานึงถึงความเสีย่ งที่แสดงโดยความสัมพันธ์ หรื อประเภทของบริ การที่นาเสนอ (เช่นบัญชี MPF
บริ การด้ านการเงิ นขัน้ พืน้ ฐานที่มียอดคงเหลือในบัญชี น้อย) ซึ่งเป็ นเรื่ อ งยากหรื อเป็ นไปไม่ได้
สาหรับลูกค้ าในการจัดหาให้ และ
(f) การปฏิเสธการเปิ ดบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สงู อย่างไม่สมควร เช่น จานวนการขายที่คาดหวัง
หรื อตามจริ ง
6. บทบาทของ HKMA
HKMA ได้ ดาเนินการหลายขัน้ ตอนเพื่อจัดการกับปั ญหาการเปิ ดบัญชีที่พบโดยลูกค้ าองค์ กรบางราย
เป้าหมายของเราคือการรักษาระบอบ AML / CFT ที่มีประสิทธิภาพในฮ่องกง ซึ่งจะไม่กระทบต่อการเข้ าถึง
ธุรกิจที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและประชาชนทัว่ ไปต่อบริ การธนาคารขันพื
้ ้นฐาน
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(a) ปั ญหาการเปิ ดบัญชีเป็ นสิง่ ที่แพร่ หลายในฮ่ องกงหรือไม่ ?
จากความคิ ด เห็ น และข้ อ มูลที่ ร วบรวมโดย HKMA ปั ญ หาที่ วิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มใน
ต่างประเทศ (SME) เผชิญและการเริ่ มเปิ ดบัญชีธนาคารไม่ได้ เป็ นปั ญหาในวงกว้ างในอุตสาหกรรม ปั ญหา
นี ้เกี่ยวข้ องกับธนาคารระหว่างประเทศหนึง่ หรื อสองแห่งซึง่ มักเป็ นช่องทางแรกสาหรับหลายบริ ษัทที่ต้องการ
เปิ ดบัญชีธนาคารได้ ติดต่อเข้ ามา มีการปรับปรุ งในสถานการณ์ ให้ ดีขึ ้นหลังจากที่ HKMA ได้ ออกจดหมาย
เวียนเรื่ อง "De-risking and Financial Inclusion" ให้ กบั ธนาคารทุกแห่งในเดือนกันยายนปี 2016
(b) HKMA ทาอะไรบ้ างเพือ่ แก้ ไขปั ญหาการเปิ ดบัญชี?
HKMA ให้ ความสาคัญกับปั ญหาเกี่ยวกับปั ญหาในการเปิ ดบัญชีธนาคารและได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ต่างๆ ดังนี ้:
(i)

เราได้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องต่างๆรวมถึงหอการค้ าและสมาคมธุรกิจ SME ในต่างประเทศและในท้ องถิ่น
เข้ ามามีสว่ นร่วมเพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานการณ์อย่างละเอียดและลึกซึ ้ง รวบรวมรายละเอียด
ของเหตุการณ์เฉพาะที่เกี่ยวกับปั ญหาในการเปิ ดบัญชีธนาคารและติดตามกรณีต่างๆ กับธนาคาร
ตามความเหมาะสม
(ii) HKMA ได้ ออกจดหมายเวียน "De-risking and Financial Inclusion" ให้ กบั ธนาคารทุกแห่งเมื่อวันที่
8 กันยายน 2016 โดยย ้าว่าธนาคารควรใช้ วิธีการ "บนพื ้นฐานของความเสี่ยง" ในการจัดการกับการ
เปิ ดบัญชีและดาเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสาหรับลูกค้ าปั จจุบนั ธนาคารควรมัน่ ใจว่าได้ ให้ การ
ดูแลที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ลกู ค้ าที่มีอยูแ่ ละที่คาดหวังทังหมด
้
ได้ แก่ :
(A) เพิ่มความโปร่ งใสในการเปิ ดบัญชีและกระบวนการ CDD โดยการระบุข้อมูลและเอกสารที่จาเป็ น
สาหรับกระบวนการ CDD อย่างชัดเจน อธิบายเหตุผลสาหรับข้ อมูลที่ร้องขอ ช่วยลูกค้ าในการ
ดาเนินการหรื อจัดหาทางเลือ กที่สามารถช่วยให้ กระบวนการ CDD เป็ นไปตามที่กาหนด และ
แนะนากลไกการตรวจสอบสาหรับผู้สมัครที่ไม่ประสบความสาเร็ จ
(B) รักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพกับลูกค้ าโดย ยกตัวอย่างเช่น ให้ ข้อมูลล่าสุดชั่วคราวเกี่ยวกับ
ความคืบหน้ าการสมัคร ให้ ข้อมูลผลการสมัครของพวกเขาอย่างทันท่วงที และในกรณีที่ใบสมัครถูก
ปฏิเสธ ให้ เหตุผลในการปฏิเสธตามความเหมาะสม
(iii) ธนาคารควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอแก่พนักงานที่ต้องพบลูกค้ า เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิตาม
มาตรการที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
(iv) HKMA ได้ ออก "Frequently Asked Questions on CDD" ในวันที่ 29 กันยายน 2016 และ 25
พฤษภาคม 2017 เพื่อชี ้แจงให้ ธนาคารเข้ าใจถึงการตีความที่ผิดบางอย่างเกี่ยวกับข้ อกาหนดของ
CDD
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(v) เราได้ จดั ตังกลุ
้ ม่ ทางานเพื่อรับมือกับความคิดเห็นและข้ อซักถามของสาธารณชนเกี่ยวกับปั ญหาใน
การเปิ ดบัญชีและการปรับปรุ งข้ อมูลบัญชี และได้ พฒ
ั นาหน้ าเฉพาะบนเว็บไซต์ ของ HKMA เพื่อการ
สือ่ สารกับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
(vi) HKMA จะจัดโปรแกรมการช้ อปปิ ง้ ลึกลับเพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิ ผลของมาตรการของ
ธนาคารเพื่อปรับปรุ งการสื่อสารกับลูกค้ า และจะดาเนินการทบทวนในสถานที่อย่างเป็ นระบบเพื่อ
ตรวจสอบการใช้ แนวทาง "บนพื ้นฐานของความเสีย่ ง" ของธนาคาร
(c) การที่ธนาคารตอบกลับว่ าใช้ วิธีการเปิ ดบัญชี “บนพื้นฐานของความเสี่ยง” หมายความว่ า
อย่ างไร?
“บนพื ้นฐานของความเสีย่ ง” หมายความว่าธนาคารควรแยกระดับความเสีย่ งของลูกค้ าแต่ละรายให้
สอดคล้ องกับภูมิหลังและสถานการณ์ของพวกเขา และนาไปใช้ ตามสัดส่วนความเสีย่ งและมาตรการ CDD
มากกว่าเพียงแค่การนาวิธีการ “หนึง่ ขนาดสาหรับกับทุกคน” มาใช้ กับลูกค้ าทังหมดในกระบวนการอนุ
้
มตั ิ
ข้ อคิดเห็นหรือข้ อสงสัย
หากคุณมีความคิดเห็นใด ๆ หรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีหรืออัปเดตข้ อมูลบัญชี กรุณาติดต่อ HKMA
อีเมล์: accountopening@hkma.gov.hk
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