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หากมีความไม่สอดคลอ้งกันหรือความขัดแยง้กันระหวา่งเอกสารฉบับน้ีกับฉ

บับภาษาอังกฤษ/จีน ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษ/จีน 

 

ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนเ์กีย่วกบัการเปดิบญัชแีละการรกัษาบญัชี 

 

การเปดิบญัชแีละการรกัษาบญัช ี

 

ในช่วงไม่กีป่ีที่ผ่านมา ความพยายามระหว่างประเทศในการต่อสูก้บักิจกรร

มที่ผิดกฎหมาย รวมถงึการฟอกเงิน การจดัหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และ

การหลบเลี่ยงภาษีได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก  ควบคู่ไปกับมาตรการคว่า่บาตรต่า

ง ๆ ไดก้ระตุ้นให้ธนาคารเพ่ิมมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการควบคมุ

เพ่ือต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผูก้่อการร้าย (AML/CFT) โดยทัว่ไป รวม

ทั้งกระบวนการตรวจสอบลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้น (CDD) ส่าหรบัลูกค้าเดมิ

และลูกค้าใหม ่ดังน้ัน ขั้นตอนการเปิดบัญชใีนปัจจุบันจึงมีความซบัซ้อนมา

กขึ้น และอาจต้องใช้เวลานานขึ้นเมื่อเทียบกับห้าถึงสิบปีทีผ่่านมา 

 

นอกเหนือจากข้อก่าหนดในท้องถิ่น ธนาคารบางแห่งยังต้องปฏบิัติตามข้อ

ก่าหนดหรือมาตรฐานที่ส่านักงานใหญ่หรือหน่วยงานในต่างประเทศมอบห

มายด้วย  ข้อก่าหนดการเปิดบัญชีของธนาคารเหล่านี้อาจแตกต่างกันออก

ไป  หากคุณต้องการเปิดบัญชีธนาคาร คุณควรเข้าหาธนาคารหลาย ๆ แห่

งเพื่อเปรียบเทียบและเลือกบริการที่เหมาะกับความต้องการของคุณ  เอกสา

รนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับการเปิดบัญ

ชีและการรักษาบัญชีในฮ่องกง เพ่ือเป็นข้อมลูอ้างอิงส่าหรับลูกค้า 

 

หากมีข้อคิดเห็นหรือขอ้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การรกัษาบัญช ี

หรือการอัปเดตข้อมลูบัญชี กรณุาติดต่อ HKMA  

อีเมล: accountopening@hkma.gov.hk 

 

mailto:accountopening@hkma.gov.hk
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1. ขัน้ตอนการเปดิบญัช ี

 

ธนาคารจ่าเป็นต้องใชก้ระบวนการ CDD เพื่อท่าความเข้าใจประวัติและ

ความต้องการของลกูค้าก่อนที่จะเปิดบัญชีธนาคาร  ซึ่งชว่ยให้ธนาคารส

ามารถส่งมอบบรกิารดา้นธนาคารที่เหมาะสมแกลู่กค้าได้  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ

ว่าลกูค้าได้ให้ข้อมลูทีเ่พียงพอแก่ธนาคารเพ่ือท่าตามกระบวนการ CDD

 หรือไม่ โดยกระบวนการเปิดบัญชีสามารถด่าเนินการให้เสร็จไดภ้ายใน

ไม่กี่วันส่าหรับกรณีทัว่ไป 

 

 

รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่จ่าเป็น และส่งใบค่าขอเปิดบัญชีโดย

ตรงที่สาขาหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต/แอปพลิเคชันโทรศัพท์มื

อถือ  

การอนุมตัิภายในโดยธนาคาร 

ส่งเอกสาร/ข้อมลูเพ่ิมเติม (หากจ่าเป็น) 

แจ้งผลการขอเปิดบัญชีโดยธนาคาร 

 

 

2. ขอ้มลูทีจ่า่เปน็ 

 

ธนาคารในฮ่องกงไมม่ีรายการตรวจสอบขอ้มูลที่จ่าเป็นส่าหรับการเปิดบั

ญชี เช่นเดียวกบัศูนยก์ารเงินอ่ืน ๆ เน่ืองจากธนาคารแตล่ะแห่งกา่หนดน

โยบายตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและการประเมนิความเสี่ยงของตนเอง  ยิ่งไ

ปกว่านั้น ธนาคารบางแห่งยังจ่าเป็นต้องปฏบิัติตามข้อก่าหนดหรอืมาตร

ลูกค้ารายบุคคล ลูกค้าองคก์ร 

(แนะน่าให้สอบถาม/นัดหมายทางออ

นไลน์/ทางโทรศัพท์ล่วงหน้า) 
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ฐานทีส่่านักงานใหญ่หรือหน่วยงานในต่างประเทศมอบหมาย นอกเหนือ

จากข้อก่าหนดในท้องถิ่นด้วย  ข้อมูลทีจ่่าเปน็ส่าหรับการเปิดบัญชกีับธน

าคารเหล่านี้อาจแตกตา่งกันออกไป 

 

โดยทั่วไป ธนาคารอาจขอรับข้อมูลต่อไปนีห้รือต้องการเอกสารตน้ฉบับ

ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องดา่เนินการกับบัญชีธนาคารส่วนบุคคลหรือนิตบิุคคล 

 

(a) ลูกค้ารายบุคคล:  

(i) เอกสารการระบุตวัตน เช่น  

(A) บัตรประจ่าตัวประชาชน 

(B) เอกสารการเดินทาง 

(ii) ข้อมูลยืนยันที่อยู่อาศัย: 

เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในบางกรณ ีธนาคารอาจขอเอกสารยืนยั

นที่อยู่อาศัยจากลกูค้า (นอกเหนือจากทีร่วบรวมไว้) เพ่ือวตัถุปร

ะสงค์อ่ืน ๆ (เช่น ข้อกา่หนดแบบกลุ่ม กฎหมายท้องถิ่นหรือกฎห

มายต่างประเทศอื่น ๆ และข้อก่าหนดด้านกฎระเบียบ)  ในกรณีเ

ช่นนี้ ธนาคารควรแจง้ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงเหตผุลทีต่้อ

งใช้เอกสารยืนยันที่อยู่  

 

โปรดทราบวา่ ขอ้มลูทีจ่า่เปน็สา่หรบัการเปดิบญัชทีีร่ะบขุา้งตน้มไีวเ้พือ่เ

ปน็ขอ้มลูอา้งองิเทา่นัน้  ตามสถานการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิ (เชน่ ประวตัขิอง

ผูข้อเปดิบญัช ีบรกิารทางการเงนิทีข่อ ฯลฯ) และการประเมนิความเสีย่ง 

ธนาคารอาจขอใหผู้ข้อเปดิบญัชยีืน่ขอ้มลูและเอกสารประเภทอืน่ ๆ เพิม่เ

ตมิ เชน่ ขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั พรบ. การปฏบิตัติามกฎหมาย

ภาษบีญัชตีา่งประเทศ (FATCA) และการแลกเปลีย่นขอ้มลูบญัชทีางกา

รเงนิ (AEOI) เปน็ตน้  ลกูคา้สามารถตดิตอ่ธนาคารทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเยีย่ม

ชมเวบ็ไซตข์องธนาคารเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูทีจ่า่เปน็   
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(b) ลูกค้าองคก์ร:  

(i) เอกสารระบุตวัตนของบริษัท เช่น  

(A) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท  

(B) รายงานบริษัทจากทะเบียนบริษัท 

(C) ใบรับรองการด่ารงต่าแหน่ง 

(D) ใบรับรองสถานะธุรกิจ 

(E) บันทึกการจดทะเบียน 

(F) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือ 

(G) เอกสารการจดัตั้งบริษทั 

(ii) ข้อมูลที่อยู่ของส่านกังานท่ีจดทะเบียนและสถานประกอบการหลั

ก (หากแตกตา่งจากทีอ่ยู่ของส่านักงานท่ีจดทะเบียน) 

(iii) ข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน ์เช่น 

(A) เอกสารระบุตวัตนของเจ้าของผลประโยชน์  

(B) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือครองและการค

วบคุมดูแลของบริษัท 

(iv) วัตถุประสงคแ์ละลกัษณะของบัญชี เช่น 

(A) วตัถปุระสงค์ของบัญชี  

(B) กิจกรรมบัญชีที่คาดการณ์ไว้ 

(C) ลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการด่าเนินงาน 

(v) ข้อมูลของบุคคลซึ่งท่าหน้าท่ีในนามของลกูค้า เช่น 

(A) เอกสารระบุตวัตนของบุคคลซึ่งท่าหน้าท่ีในนามของลู

กค้า 

(B) เอกสารการมอบอ่านาจ 

 

โปรดทราบวา่ ขอ้มลูทีจ่า่เปน็สา่หรบัการเปดิบญัชทีีร่ะบขุา้งตน้มไีวเ้พือ่เ

ปน็ขอ้มลูอา้งองิเทา่นัน้  ตามสถานการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิ (เชน่ ประวตัขิอง

ผูข้อเปดิบญัช ีบรกิารทางการเงนิทีข่อ ฯลฯ) และการประเมนิความเสีย่ง 
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ธนาคารอาจขอใหผู้ข้อเปดิบญัชยีืน่ขอ้มลูและเอกสารประเภทอืน่ ๆ เพิม่เ

ตมิ เชน่ ขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั พรบ. การปฏบิตัติามกฎหมาย

ภาษบีญัชตีา่งประเทศ (FATCA) และการแลกเปลีย่นขอ้มลูบญัชทีางกา

รเงนิ (AEOI) เปน็ตน้  ลกูคา้สามารถตดิตอ่ธนาคารทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเยีย่ม

ชมเวบ็ไซตข์องธนาคารเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูทีจ่า่เปน็  

 

 

3. จะทา่อยา่งไรหากใบคา่ขอเปดิบญัชถีกูปฏเิสธ?  

(a) โดยทั่วไป ธนาคารควรให้เหตุผลในการปฏิเสธค่าขอเปิดบญัชี  

นอกจากนี ้

ธนาคารยังจัดให้มกีลไกการตรวจสอบส่าหรับใบค่าขอเปิดบัญชทีี่

ด่าเนินการไม่ส่าเร็จ  

ผู้ยื่นขอเปิดบัญชีทีถู่กปฏิเสธสามารถขอให้ธนาคารที่เกีย่วข้องตรวจ

สอบใบค่าขอเปิดบัญชีใหม่ได้อีกครั้ง  

(b) ยื่นขอเปิดบัญชกีับธนาคารอื่น  กรณุาดูที่ขอ้มูลติดต่อของธนาคาร  

(c) ติดต่อ HKMA (อีเมล: accountopening@hkma.gov.hk) 

เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล  

 

4. การอปัเดตขอ้มลูบญัช ี

 

ตามมาตรฐานสากลใน AML/CFT นอกเหนือจากการใชก้ระบวนการ C

DD เมื่อจัดการกับใบค่าขอเปิดบัญชแีลว้ ธนาคารยังจ่าเป็นต้องตรวจสอ

บและอัปเดตข้อมลูเกีย่วกับลูกค้าเดมิอย่างสม่า่เสมอ  ความถี่และขอบเขต

ของการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับข้อมลูความเสี่ยงของลกูค้าที่เกี่ยวข้อง  ดัง

นั้น คุณอาจไดร้ับจดหมายจากธนาคารทีข่อให้คุณอัปเดตข้อมลูลกูค้าหรื

อกิจกรรมในบัญชี แมว้่าบัญชีธนาคารจะไดร้ับการรกัษาไว้เป็นเวลาหลา

ยปีแล้วก็ตาม  อย่างไรกต็าม ธนาคารควรพยายามช่วยเหลือลกูคา้ในขั้น

https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/account-opening/what-if-the-application-is-rejected/
https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/account-opening/contact-details-of-banks/
mailto:accountopening@hkma.gov.hk
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ตอนดังกล่าว  หากประสบปัญหาในการดา่เนินการตามค่าขอข้อมลูของธ

นาคาร ลกูค้าสามารถติดต่อธนาคารเพ่ือหารือได้  

 

ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันไมเ่พียงแต่ชว่ยให้ธนาคารสามารถปกป้องลูกค้าจาก

ความเส่ียงอันเกดิจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินเท่าน้ัน 

แต่ยังช่วยให้ธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าไดด้ีขึ้น 

และสามารถให้บรกิารและเสนอผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมที่สุดได้ 

 

 

5. สิง่ทีธ่นาคารไมพ่งึกระทา่  

 

1. ในการด่าเนินตามมาตรการ CDD ธนาคารไม่ควรร้องขอสิ่งท่ีไมส่มเ

หตุสมผลจากลูกค้าของตน อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินความเส่ียง  ซึง่อาจรวมถึงตวัอย่างตอ่ไปน้ี 

(a) ก่าหนดให้กรรมการและเจ้าของผลประโยชน์ทั้งหมดของบริษทัใน

ต่างประเทศต้องมาแสดงตนในการเปิดบัญช ี

(b) ก่าหนดให้เอกสารทั้งหมดของบริษัทในต่างประเทศต้องไดร้ับการรั

บรองโดยผูร้ับรองในฮ่องกง 

(c) ขอให้วิสาหกิจเริ่มต้นระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประวัตผิลงาน 

แผนการด่าเนินธุรกิจ 

และประมาณการรายได้ของตนในฐานะบรษิัทที่จัดตั้งมายาวนาน 

(d) คาดหวังว่าจะมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของฮ่องกงส่าห

รับผูย้ื่นขอเปิดบัญชทีัง้หมด 

หรือหลักฐานของสา่นกังานในฮ่องกงส่าหรบับริษัทในต่างประเทศ

ทั้งหมด โดยไม่ค่านึงถึงรูปแบบธุรกิจหรือรปูแบบการด่าเนินงาน 

(e) ขอข้อมลูจ่านวนมากหรือข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งความมั่ง

คั่งซึ่งอาจย้อนไปหลายทศวรรษ โดยไม่ค่านึงถึงความเส่ียงที่เกิดขึ้

นจากความสัมพันธ์หรอืประเภทของบรกิารทีเ่สนอ (เช่น บัญชี MP



7 
 

F ซึ่งเป็นบริการด้านธนาคารขั้นพ้ืนฐานท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญ

ชีน้อย) ซึ่งถือเป็นเรือ่งยากหรือเป็นไปไม่ได้ส่าหรับลกูค้าในการใ

ห้ข้อมูล และ 

(f) ปฏิเสธการเปิดบัญชีโดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานที่สูงเกินสม

ควร เช่น ยอดขายที่คาดหวังไว้หรือยอดขายตามจริง 

2. นอกจากนี ้

ธนาคารไม่ควรกา่หนดให้ซื้อการลงทุนเพ่ือบริหารความมั่งคั่งหรอืผลิ

ตภณัฑ์ประกันภัย หรือเงินฝากเริ่มต้นจ่านวนมาก 

เป็นเงื่อนไขในการเปิดบัญชีธนาคาร 

และไม่ควรเชื่อมโยงกจิกรรมเหล่านี้เข้ากับระยะเวลาด่าเนินการหรือโ

อกาสในการเปิดบัญชธีนาคารได้ส่าเร็จ 

 

 

6. บทบาทของ HKMA 

 

HKMA ได้ด่าเนินการหลายขั ้นตอนเพื ่อจัดการปัญหาเกี ่ยวกับกา

รเปิดบัญชีที ่ล ูกค้าองค์กรบางรายพบ  เป้าหมายของเราคือการรกัษ

าระบบ AML/CFT ที่มปีระสิทธิภาพในฮ่องกง ซึ่งไมก่ระทบต่อการเข้าถึง

บริการธนาคารขั้นพ้ืนฐานส่าหรับธุรกิจที่ถกูต้องตามกฎหมายและประชา

ชนทั่วไป 

 

(a) ปญัหาการเปดิบญัชเีปน็สิง่ทีพ่บไดแ้พรห่ลายในฮอ่งกงหรอืไม่?  

 

จากความคิดเห็นและข้อมูลทีร่วบรวมโดย HKMA ปัญหาที่วิสาหกิจขนา

ดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ (SME) และวิสาหกจิเริ่มต้นเผชิญใ

นการเปิดบัญชีธนาคาร ไมไ่ด้เป็นปัญหาวงกว้างภายในกลุม่อุตสาหกรร

ม  ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธนาคารระหว่างประเทศหนึ ่งหรือสอ

งแห่ง ซึ ่งโดยปกติจะเป็นช่องทางแรกส่าหรับหลายบริษัทที่ต้อง
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การเปิดบัญชีธนาคาร  มีการแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นหลังจากที่ H

KMA ได้ออกหนังสือเวียนเรื่อง "การลดความเส่ียงและการเข้าถึงบรกิ

ารทางการเงิน" ให้แกธ่นาคารทุกแห่งในเดือนกันยายนป ี2016 

 

(b) HKMA ทา่อะไรบา้งเพือ่แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการเปดิบญัชี? 

 

HKMA ให้ความส่าคัญอย่างยิ่งกับปญัหาในการเปิดบัญชธีนาคาร 

และไดด้่าเนินการติดตามผลต่าง ๆ มากมาย ดังน้ี  

(i) เราได้ให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหอการค้าและสมาคมธุร

กิจ SME ทั้งในและตา่งประเทศเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือท่าความเขา้ใจ

เชิงลกึให้ครบถว้นเกีย่วกับสถานการณ ์รวบรวมรายละเอียดของเหตุ

การณ์เฉพาะที่เกีย่วกบัปัญหาในการเปิดบญัชีธนาคาร และติดตามก

รณีตา่ง ๆ กับธนาคารตามความเหมาะสม 

(ii) HKMA ได้ออกหนังสอืเวียนเรื่อง "การลดความเสี่ยงและการเข้าถงึบ

ริการทางการเงิน" ให้แก่ธนาคารทุกแห่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2016 

โดยเน้นย้่าวา่ธนาคารควรใชแ้นวทาง "ที่อยู่บนพ้ืนฐานความเสี่ยง" 

ในการจัดการกับค่าขอเปิดบัญชีและด่าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ส

ถานะอย่างต่อเน่ืองส่าหรับลกูค้าปัจจุบัน  นอกจากนี ้ธนาคารควรดูแ

ลให้มีการปฏิบตัิต่อลูกค้าปัจจุบันและลกูค้าในอนาคตทุกคนอย่างเห

มาะสมและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง  

(A) เพ่ิมความโปร่งใสในการเปิดบัญชแีละกระบวนการ CDD โดย

การชี้แจงข้อมูลและเอกสารทีจ่่าเป็นต่อกระบวนการ CDD ให้

ชัดเจน อธิบายเหตุผลในการขอข้อมลูต่าง ๆ ชว่ยเหลือลกูค้าใ

นการด่าเนินการหรือจัดหาทางเลือกที ่สามารถช่วยให้กระ

บวนการ CDD เป็นไปตามที ่ก ่าหนด และแนะน่ากลไกกา

รตรวจสอบส่าหรบัผู้ขอเปิดบัญชีที่ถกูปฏิเสธ  

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
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(B) รักษาการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพกับลูกคา้ เช่น ให้ข้อมูลล่าสุด

ระหว่างกาลเกี่ยวกับความคืบหน้าการขอเปดิบัญชี ให้ข้อมลูผ

ลการขอเปิดบัญชีอย่างทันท่วงท ี และชีแ้จงเหตุผลในการปฏิเส

ธตามความเหมาะสมในกรณีที่ใบค่าขอเปิดบัญชีถกูปฏิเสธ แล

ะ  

(C) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานท่ีต้องพบปะลกูค้าอย่างเพียง

พอ 

เพ่ือให้เกิดความต่อเนือ่งในการปฏิบัตติามมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

(iii) HKMA ยังได้ออก "คา่ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกบั CDD" ในวันที่ 29 กัน

ยายน 2016 และ 25 พฤษภาคม 2017 เพ่ือชี้แจงให้ธนาคารเข้าใจ

ถึงการตีความทีผ่ิดบางประการเกีย่วกับข้อกา่หนด CDD  ค่าถามที่พ

บบ่อยเหล่านี้รวมอยู่ใน "ค่าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AML/CFT" ซึ่งต

อบโดยสมาคมธนาคารฮ่องกง พร้อมทั้งข้อมูลจาก HKMA และออกเ

มื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2018 (อัปเดตล่าสุดเมื่อ 30 กันยายน 2020) 

(iv) นอกจากนี ้HKMA 

ยังได้ออกแนวทางป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการจดัหาเงิน

ทุนของผูก้่อการร้าย - ข้อก่าหนดในการยืนยันที่อยู่ เมื่อวันที ่11 

ตุลาคม 2017 เพ่ือแจง้ให้ธนาคารทราบว่า 

ข้อก่าหนดในการยืนยันที่อยู่ในปัจจุบันที่ได้ก่าหนดไว้ในแนวทางป้

องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการจดัหาเงินทุนของผูก้่อการร้าย 

(ส่าหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต) อาจถูกลบออกในป ี2018  ตอ่มา 

แนวทางนี้ไดร้ับการแก้ไขในเดือนตลุาคม 2018 

และธนาคารจ่าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมลูทีอ่ยู่ของลกูค้าเท่าน้ัน 

(v) ด้วยความพยายามร่วมกันของ HKMA และอุตสาหกรรมการธนาคา

รซึ่งเป็นบริการด้านบัญชีระดบัชั้นที่มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับประสบก

ารณข์องลกูค้า "บัญชธีนาคารแบบปกต"ิ (หรือ "SBA") ได้เปดิตัวใน

เดือนเมษายน 2019 เพ่ือมอบทางเลือกเพ่ิมเติมส่าหรับลกูค้าธุรกจิที่

ต้องการใช้บริการธนาคารขั้นพ้ืนฐานเท่าน้ัน  ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160929e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/banking-stability/aml-cft/FAQ_amlcft_feb_2021.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2017/20171011e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2017/20171011e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190412e1.pdf
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กับ SBA จะค่อนข้างต่่ากว่าเน่ืองด้วยขอบเขตการให้บรกิารที่แคบล

ง และดว้ยเหตุนี ้มาตรการ CDD ส่าหรับการเปิดบัญชีจึงมีความเข้ม

งวดน้อยลงไปด้วย 

(vi) HKMA ได้จัดตั้งคณะท่างานเพ่ือจัดการกับความคิดเห็นและข้อสงสั

ยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีและการรักษาบัญช ี รวมทั้งได้พัฒนาหนา้เฉ

พาะบนเว็บไซตข์อง HKMA เพ่ือการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

(vii) HKMA ได้รว่มมือกบัผู้ให้บริการเพ่ือด่าเนินโครงการตรวจสอบบรกิ

ารโดยลกูค้านิรนาม (MSP) ในปี 2018 โดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนประส

านงานลูกค้าในกระบวนการเปิดบัญชีของธนาคารรายย่อย 20 

แห่งส่าหรับ SME และลูกค้าที่เป็นชนกลุ่มน้อย  MSP ช่วยเติมเต็ม

กิจกรรมการก่ากับดแูลของ HKMA ในการประเมินประสิทธิผลของ

มาตรการปรับปรุงของธนาคารและแนวทางปฏิบัติเบื ้องต้น  

HKMA ได้ออกหนังสือเวียนเมื่อวันที่ 14 มถิุนายน 2019 เพ่ือแบง่ปั

นข้อสังเกตทีร่ะบุไดก้บัอุตสาหกรรมการธนาคาร และต้องการให้ธน

าคารปรบัปรุงเพ่ิมเตมิในบางพ้ืนที่  HKMA ได้เริ่มด่าเนินการตดิตาม

ผลกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับข้อสังเกตของ MSP 

(viii) ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลเกี่ยวกับหนังสือเ

วียนของ HKMA เร ื ่อง "การลดความเสีย่งและการเข้าถึงบรกิาร

ทางการเงิน" ที่ออกเมือ่วันที ่8 กันยายน 2016 HKMA ไดด้่าเนินกา

รทบทวนใจความหลักในระหว่างปลายป ี2017 ถึง 2018 เกี่ยวกับกา

รใช้มาตรการ AML/CFT ของธนาคารเมื่อดูแลลูกคา้ SME  HKMA

 ได้ออกหนังสือเวียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2019 เพ่ือแบ่งปันข้อสังเ

กตที่ส่าคัญและแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมจากการตรวจสอบกับอุตสา

หกรรม 

(c) การทีธ่นาคารใชแ้นวทาง "บนพืน้ฐานความเสีย่ง" 

ในการเปดิบญัชหีมายความวา่อยา่งไร? 

 

"บนพื้นฐานความเสี่ยง" หมายถึง 

https://www.hkma.gov.hk/media/chi/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190614c1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190614e2.pdf
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ธนาคารควรแยกระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายให้สอดคล้องกั

บภูมิหลังและสถานการณ์ของลูกค้า 

รวมถึงใช้การบรรเทาความเสี่ยงและมาตรการ CDD 

ให้เป็นไปตามสัดส่วน มากกว่าแค่การน่าแนวทางที่ 

"ใช้ได้กับทุกสถานการณ์" 

มาใช้กับลูกค้าทั้งหมดในขั้นตอนการอนุมัติ 

 

ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้สงสยั  

 

หากคุณมขี้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการเปิดบัญช ี

การรักษาบัญช ีหรือการอัปเดตข้อมูลบัญชี กรณุาติดต่อ HKMA 

 

อีเมล: accountopening@hkma.gov.hk 


