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หากมคีวามไม่สอดคล้องกนัหรือขัดแย้งกนัระหว่างเอกสารฉบับนีก้ับฉบับภาษาอังกฤษ/ จีน  จะถอืว่า
ฉบับภาษาองักฤษ/ จีนมีผลเหนือกว่า 

 
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับการเปิดบัญชี 
 
การเปิดบัญชี 
 
ในช่วงไมก่ี่ปีที่ผา่นมา ความพยายามระหวา่งประเทศในการตอ่สู้กบักิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน 
การจดัหาเงินทนุของผู้ก่อการร้ายและการหลีกเลี่ยงภาษีได้เพิ่มขึน้อย่างมาก ควบคู่ไปกบัมาตรการคว ่าบาตร
ตา่งๆ ได้กระตุ้นให้ธนาคารเพิ่มมาตรการป้องกนัการฟอกเงินและการควบคมุการจดัหาเงินทนุเพื่อต่อต้านการ
ก่อการร้ายโดยทัว่ไป รวมทัง้กระบวนการตรวจสอบลกูค้าที่เข้มงวดมากขึน้ (CDD) ส าหรับลกูค้าเดิมและลกูค้า
ใหม ่ดงันัน้เมื่อเทียบกบัห้าถึงสิบปีที่ผ่านมา ขัน้ตอนการเปิดบญัชีมีความซบัซ้อนมากขึน้และต้องใช้เวลานาน
ขึน้ 
 
นอกเหนือจากข้อก าหนดในท้องถ่ิน ธนาคารบางแห่งยงัต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานที่ส านกังาน
ใหญ่หรือหนว่ยงานในตา่งประเทศมอบหมายด้วย ข้อก าหนดการเปิดบญัชีของธนาคารเหลา่นีอ้าจแตกต่างกนั
ออกไป หากคุณต้องการเปิดบัญชีธนาคาร คุณควรเข้าหาธนาคารหลายๆ แห่งเพื่อเปรียบเทียบและเลือก
บริการท่ีเหมาะกบัความต้องการของคณุ 

หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสยัเก่ียวกบัการเปิดบญัชีหรืออปัเดตข้อมลูบญัชีโปรดติดตอ่ HKMA 

อีเมล: accountopening@hkma.gov.hk 

 
1. ขัน้ตอนการเปิดบัญชี 

 
ธนาคารจ าเป็นต้องท า CDD เพื่อท าความเข้าใจประวตัิและความต้องการของลกูค้าก่อนที่จะเปิดบญัชี
ธนาคาร ช่วยให้ธนาคารสามารถให้บริการด้านธนาคารท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัว่าลกูค้าได้ให้
ข้อมลูที่เพียงพอแก่ธนาคารเพื่อท าตามกระบวนการ CDD หรือไมก่ระบวนการเปิดบญัชีสามารถด าเนินการ
ได้ภายในไมก่ี่วนัส าหรับกรณีง่ายๆ 
 

 

รวบรวมเอกสารทัง้หมดทีจ่ าเป็นและสง่ใบสมคัรโดยตรงที่สาขาหรือทางอินเทอร์เน็ต 

 
ลูกค้ารายบุคคล 

 ลูกค้าองค์กร 

(แนะน าให้สอบถาม / นดัหมายทาง
ออนไลน์ / ทางโทรศพัท์ลว่งหน้า) 
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การอนมุตัิภายในโดยธนาคาร 
สง่เอกสาร / ข้อมลูเพิ่มเตมิ (ถ้าจ าเป็น) 
แจ้งผลการสมคัรโดยธนาคาร 

2. ข้อมูลที่จ าเป็น 
 
คล้ายกบัศูนย์การเงินอื่น ๆ ธนาคารในฮ่องกงไม่มีรายการตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเปิดบญัชี  
เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งก าหนดนโยบายตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงของตนเอง 
นอกเหนือจากข้อก าหนดในท้องถ่ิน ธนาคารบางแหง่ยงัต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานท่ีส านกังาน
ใหญ่หรือหนว่ยงานในตา่งประเทศมอบหมายด้วย ข้อก าหนดการเปิดบญัชีของธนาคารเหลา่นีอ้าจแตกต่าง
กนัออกไป 
 
โดยทัว่ไป ธนาคารอาจได้รับข้อมลูตอ่ไปนีห้รือต้องการเอกสารต้นฉบบัท่ีเก่ียวข้องเมื่อต้องด าเนินการกบั
บญัชีธนาคารสว่นบคุคลหรือนิตบิคุคล: 

 
(a) ลกูค้ารายบคุคล::  

(i) เอกสารการระบตุวัตน ตวัอยา่งเช่น:  
(A) บตัรประจ าตวัประชาชน 
(B) เอกสารการเดินทาง 

(ii) เอกสารพิสจูน์ที่อยู ่ตวัอยา่งเช่น:  
(A) ใบเสร็จที่ออกโดยบริษัทสาธารณปูโภค 
(B) รายการเดินบญัชีหรือจดหมายทีอ่อกโดยสถาบนัการเงิน 
(C) จดหมายจากหนว่ยงานรัฐบาลหรือตวัแทน 
(D) เอกสารรับทราบใบเสร็จรับเงินท่ีลกูค้าลงนามเพื่อตอบจดหมายทีธ่นาคารสง่ให้ 

เพื่อด าเนินการยื่นค าขอเปิดบญัชีไปยงัที่อยูท่ี่ลกูค้าให้ไว้ 
(E) ข้อตกลงการเช่าที่ประทบัตราโดยกรมสรรพากรภายในประเทศ 
(F) หลกัฐานท่ีอยูอ่ื่น ๆ ตามที่ธนาคารต้องการตามที่สามารถหาได้ 

  
โปรดทราบว่าข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเปิดบัญชีที่ระบุข้างต้นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านัน้ 
ตามสถานการณ์ที่ เกิดขึน้จริง (เช่น ประวัติของผู้สมัคร บริการทางการเงินที่ขอ ฯลฯ ) และการ
ประเมินความเสี่ยง ธนาคารอาจขอให้ผู้สมัครยื่นข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ เช่น ข้อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบัญชีต่างประเทศ (FATCA) และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลบัญชีทางการเงิน (AEOI) เป็นต้น ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารที่ เกี่ยวข้องหรือเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้ 
 
 (b) ลกูค้าองค์กร: 
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(i) เอกสารประจ าตวัของบริษัท ตวัอยา่งเช่น: 
(A) หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของบริษัท 
(B) รายงานบริษัทจากทะเบียนบริษัท 
(C) หนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 

(ii) ข้อมลูของเจ้าของผลประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น: 
(A) เอกสารระบตุวัตนของเจ้าของผลประโยชน์ 
(B) รายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างการถือครองและการควบคมุดแูลของบริษัท 

(iii) วตัถปุระสงค์และลกัษณะของบญัชี ตวัอยา่งเช่น: 
(A) วตัถปุระสงค์ของบญัชี 
(B) กิจกรรมบญัชีทีค่าดไว้ 
(C) ลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการด าเนินงาน 

(iv) ข้อมลูของบคุคลที่ท าหน้าที่แทนลกูค้า ตวัอยา่งเช่น: 
(A) เอกสารระบตุวัตนของบคุคลที่ท าหน้าที่แทนลกูค้า 
(B) เอกสารการมอบอ านาจ 

 
โปรดทราบว่าข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเปิดบัญชีที่ระบุข้างต้นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านัน้ 
ตามสถานการณ์ที่ เกิดขึน้จริง (เช่น ประวัติของผู้สมัคร บริการทางการเงินที่ขอ ฯลฯ ) และการ
ประเมินความเสี่ยง ธนาคารอาจขอให้ผู้สมัครยื่นข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ เช่น ข้อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบัญชีต่างประเทศ (FATCA) และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลบัญชีทางการเงิน (AEOI) เป็นต้น ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารที่ เกี่ยวข้องหรือเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้ 
 

3. จะท าอย่างไรถ้าใบสมัครถกูปฏิเสธ? 

(a) โดยทัว่ไป ธนาคารควรให้เหตผุลในการปฏิเสธการเปิดบญัชี นอกจากนีธ้นาคารยงัได้จดัให้มีกลไก
การตรวจสอบ  [เพือ่ฝังลิงก์] (คลิกที่ลิงค์เพื่อดขู้อมลูการติดต่อธนาคารที่เก่ียวข้อง ในภาษาองักฤษ
และภาษาจีน) ส าหรับใบสมคัรที่ไม่ประสบความส าเร็จ ผู้สมคัรที่ถกูปฏิเสธสามารถขอให้ธนาคารที่
เก่ียวข้องตรวจสอบใบสมคัรการเปิดบญัชีใหมไ่ด้อีกครัง้ 

(b) ไปท่ีธนาคารอื่นเพื่อเปิดบญัชี โปรดดรูายละเอียดการตดิตอ่ของธนาคาร [เพือ่ฝังลิงก์] (คลกิที่ลงิค์
เพื่อดขู้อมลูตดิตอ่ธนาคารท่ีเก่ียวข้อง ในภาษาองักฤษและภาษาจีน) 

(c) ติดตอ่ HKMA (อีเมล์: accountopening@hkma.gov.hk) เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมลู 

4. การอัพเดตข้อมูลบัญช ี
 
ตามมาตรฐานสากลใน AML / CFT นอกเหนือจากการด าเนินกระบวนการ CDD ในการจดัการกบัใบสมคัร
เพื่อขอเปิดบญัชีแล้ว ธนาคารจ าเป็นต้องตรวจสอบและอพัเดตข้อมูลเก่ียวกับลกูค้าเดิมอย่างสม ่าเสมอ 
ความถ่ีและขอบเขตของการตรวจสอบจะขึน้อยู่กับความเสี่ยงของลกูค้าที่เก่ียวข้อง ดงันัน้คุณอาจได้รับ
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จดหมายจากธนาคารท่ีก าหนดให้คณุต้องอปัเดตข้อมลูลกูค้าหรือกิจกรรมบญัชีแม้วา่บญัชีธนาคารจะได้รับ
การดแูลเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ธนาคารควรพยายามช่วยเหลือลกูค้าในกระบวนการ
ดงักลา่ว หากลกูค้ามีปัญหาในการตอบสนองค าขอข้อมลูของธนาคาร พวกเขาสามารถติดต่อธนาคารเพื่อ
หารือได้ 
 
ข้อมลูที่เป็นปัจจุบนัไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารต่างๆสามารถป้องกันลกูค้าจากความเสี่ยงจากการฉ้อโกง
และอาชญากรรมทางการเงินได้ แตย่งัช่วยให้ธนาคารเข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าได้ดีขึน้และให้บริการ
และผลติภณัฑ์ตามที่เหมาะสม 

 
5. ธนาคารไม่ควร ... 

ในการด าเนินมาตรการ CDD ธนาคารไมค่วรร้องขอสิง่ที่ไมส่มเหตสุมผลจากลกูค้าของพวกเขา ซึง่ไม่
เหมาะสมหรือไมเ่ก่ียวข้องกบัการประเมินความเสีย่ง ซึง่อาจรวมถงึ ตวัอยา่งเช่น 

(a)  ก าหนดให้กรรมการและเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทในตา่งประเทศต้องแสดงตวัในการเปิดบญัชี 

(b)  ก าหนดให้เอกสารทัง้หมดของ บริษัท ในตา่งประเทศได้รับการรับรองโดยผู้ รับรองในฮ่องกง 

(c)  ขอให้บริษัทที่เพิ่งเร่ิมต้นให้รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ แผนการด าเนินธุรกิจและประมาณการ
รายได้ของตนในฐานะบริษัทท่ีจดัตัง้มายาวนาน 

(d)  คาดหวงัวา่จะมีหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของฮ่องกงส าหรับผู้สมคัรทัง้หมด หรือหลกัฐาน
ของส านกังานในฮ่องกงส าหรับบริษัทในต่างประเทศทัง้หมด โดยไม่ค านึงถึงรูปแบบธุรกิจหรือ
รูปแบบการด าเนินงาน 

(e)  ขอข้อมลูปริมาณมากหรือรายละเอียดเก่ียวกบัแหลง่ความมัง่คัง่ตัง้แต่เมื่อหลายทศวรรษก่อน โดย
ไมค่ านงึถึงความเสีย่งที่แสดงโดยความสมัพนัธ์หรือประเภทของบริการที่น าเสนอ (เช่นบญัชี MPF 
บริการด้านการเงินขัน้พืน้ฐานที่มียอดคงเหลือในบัญชีน้อย) ซึ่งเป็นเร่ืองยากหรือเป็นไปไม่ได้
ส าหรับลกูค้าในการจดัหาให้ และ 

(f)  การปฏิเสธการเปิดบญัชีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สงูอย่างไม่สมควร เช่น จ านวนการขายที่คาดหวงั
หรือตามจริง 

 
6. บทบาทของ HKMA 

HKMA ได้ด าเนินการหลายขัน้ตอนเพื่อจัดการกับปัญหาการเปิดบัญชีที่พบโดยลูกค้าองค์กรบางราย 
เป้าหมายของเราคือการรักษาระบอบ AML / CFT ที่มีประสทิธิภาพในฮ่องกง ซึ่งจะไม่กระทบต่อการเข้าถึง
ธุรกิจที่ถกูต้องตามกฎหมายและประชาชนทัว่ไปตอ่บริการธนาคารขัน้พืน้ฐาน 
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(a) ปัญหาการเปิดบัญชีเป็นสิง่ที่แพร่หลายในฮ่องกงหรือไม่? 
 
จากความคิดเห็นและข้อมูลที่รวบรวมโดย HKMA ปัญหาที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ตา่งประเทศ (SME) เผชิญและการเร่ิมเปิดบญัชีธนาคารไมไ่ด้เป็นปัญหาในวงกว้างในอตุสาหกรรม ปัญหา
นีเ้ก่ียวข้องกบัธนาคารระหวา่งประเทศหนึง่หรือสองแหง่ซึง่มกัเป็นช่องทางแรกส าหรับหลายบริษัทท่ีต้องการ
เปิดบญัชีธนาคารได้ติดต่อเข้ามา มีการปรับปรุงในสถานการณ์ให้ดีขึน้หลงัจากที่ HKMA ได้ออกจดหมาย
เวียนเร่ือง "De-risking and Financial Inclusion" ให้กบัธนาคารทกุแหง่ในเดือนกนัยายนปี 2016  
 

(b) HKMA ท าอะไรบ้างเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปิดบัญช?ี 
 
HKMA ให้ความส าคญักบัปัญหาเก่ียวกบัปัญหาในการเปิดบญัชีธนาคารและได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
ตา่งๆ ดงันี:้ 

(i) เราได้ให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องตา่งๆรวมถงึหอการค้าและสมาคมธุรกิจ SME ในตา่งประเทศและในท้องถ่ิน
เข้ามามีสว่นร่วมเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกบัสถานการณ์อยา่งละเอียดและลกึซึง้ รวบรวมรายละเอียด
ของเหตุการณ์เฉพาะที่เก่ียวกับปัญหาในการเปิดบญัชีธนาคารและติดตามกรณีต่างๆ กบัธนาคาร
ตามความเหมาะสม 

(ii) HKMA ได้ออกจดหมายเวียน "De-risking and Financial Inclusion" ให้กบัธนาคารทกุแห่งเมื่อวนัที่ 
8 กนัยายน 2016 โดยย า้ว่าธนาคารควรใช้วิธีการ "บนพืน้ฐานของความเสี่ยง" ในการจดัการกบัการ
เปิดบญัชีและด าเนินการตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่องส าหรับลกูค้าปัจจบุนั ธนาคารควรมัน่ใจว่าได้ให้การ
ดแูลที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลกูค้าที่มีอยูแ่ละที่คาดหวงัทัง้หมด ได้แก่ : 

(A) เพิ่มความโปร่งใสในการเปิดบญัชีและกระบวนการ CDD โดยการระบขุ้อมลูและเอกสารที่จ าเป็น
ส าหรับกระบวนการ CDD อย่างชัดเจน อธิบายเหตุผลส าหรับข้อมูลที่ร้องขอ ช่วยลกูค้าในการ
ด าเนินการหรือจัดหาทางเลือกที่สามารถช่วยให้กระบวนการ CDD เป็นไปตามที่ก าหนด และ
แนะน ากลไกการตรวจสอบส าหรับผู้สมคัรที่ไมป่ระสบความส าเร็จ 

(B) รักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลกูค้าโดย ยกตวัอย่างเช่น ให้ข้อมูลล่าสดุชั่วคราวเก่ียวกับ
ความคืบหน้าการสมคัร ให้ข้อมลูผลการสมคัรของพวกเขาอยา่งทนัทว่งที และในกรณีที่ใบสมคัรถกู
ปฏิเสธ ให้เหตผุลในการปฏิเสธตามความเหมาะสม 

(iii) ธนาคารควรจดัให้มีการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอแก่พนกังานที่ต้องพบลกูค้า เพื่อให้เกิดการปฏิบตัิตาม
มาตรการท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง 

(iv) HKMA ได้ออก "Frequently Asked Questions on CDD" ในวนัที่ 29 กนัยายน 2016 และ 25 
พฤษภาคม 2017 เพื่อชีแ้จงให้ธนาคารเข้าใจถึงการตีความที่ผิดบางอย่างเก่ียวกบัข้อก าหนดของ 
CDD 

http://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160929e1.pdf
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(v) เราได้จดัตัง้กลุม่ท างานเพื่อรับมือกบัความคิดเห็นและข้อซกัถามของสาธารณชนเก่ียวกบัปัญหาใน
การเปิดบญัชีและการปรับปรุงข้อมลูบญัชี และได้พฒันาหน้าเฉพาะบนเว็บไซต์ของ HKMA เพื่อการ
สือ่สารกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

(vi) HKMA จะจดัโปรแกรมการช้อปปิง้ลึกลบัเพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของมาตรการของ
ธนาคารเพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลกูค้า และจะด าเนินการทบทวนในสถานที่อย่างเป็นระบบเพื่อ
ตรวจสอบการใช้แนวทาง "บนพืน้ฐานของความเสีย่ง" ของธนาคาร 

 
(c) การที่ธนาคารตอบกลับว่าใช้วิธีการเปิดบัญชี “บนพ้ืนฐานของความเสี่ยง” หมายความว่า
อย่างไร? 
 
“บนพืน้ฐานของความเสีย่ง” หมายความวา่ธนาคารควรแยกระดบัความเสีย่งของลกูค้าแตล่ะรายให้
สอดคล้องกบัภมูิหลงัและสถานการณ์ของพวกเขา และน าไปใช้ตามสดัสว่นความเสีย่งและมาตรการ CDD 
มากกวา่เพียงแคก่ารน าวิธีการ “หนึง่ขนาดส าหรับกบัทกุคน” มาใช้ กบัลกูค้าทัง้หมดในกระบวนการอนมุตัิ 
 
ข้อคดิเห็นหรือข้อสงสัย 
 
หากคณุมีความคิดเห็นใด ๆ หรือข้อสงสยัเก่ียวกบัการเปิดบญัชีหรืออปัเดตข้อมลูบญัชี กรุณาติดตอ่ HKMA 
 
อีเมล์: accountopening@hkma.gov.hk 

 

mailto:accountopening@hkma.gov.hk

