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Declaration Form of Ultimate Beneficiary Owner V2.3-Mar2021-KHM
(បំពេញដោយធនាគារ)
តើអាជីវកម្មខាងលើមានភាគហ៊ុនយ៉ាងតិច ២០%ដែលមានម្ចាស់ជានីតិបុគ្គលផ្សេងទៀតដែរឬទេ?
CIF Number:
ទម្រង់បែបបទនៃសេចក្តីប្រកាសអ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ
                           DD - MM - YYYY
មុននឹងចុះហត្ថលេខាលើបែបបទនេះ សូមបំពេញរាល់ព័ត៌មានដែលត្រូវការហើយកុំទុកប្រអប់ណាមួយដោយមិនបានគូសចំណាំឬទុកចោលឡើយ។ សូមសរសេរពាក្យ N / A ក្នុងប្រអប់ណា ដែលមិនអនុវត្តចំពោះអ្នក។ នៅពេលចុះហត្ថលេខាលើបែបបទនេះអ្នកយល់ព្រមថាធនាគារនឹងធ្វើការអនុវត្តសំណើរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។ 
កំណត់សម្គាល់
ជំពូកទី ១
ទម្រង់បែបបទនេះត្រូវតែបំពេញនិងប្រកាសដោយភាគទុនិកឬអភិបាលណាម្នាក់ នៃក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី ឬមិនបានចុះបញ្ជី ឬអង្គភាពសហកម្មសិទ្ធ  ឬTrust (ដែលអាចហៅជារួមថា “ អាជីវកម្ម”) ។ បទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតម្រូវឱ្យមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងកត់ត្រាទុកនូវព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយនៃអាជីវកម្មទាំងអស់ មុនពេលបង្កើត ទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារ ។ អ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ សំដៅទៅលើរូបវន្តបុគ្គលដែលកាន់កាប់ឬគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនយ៉ាងតិច ២០% ឬច្រើនជាងនេះនៃអាជីវកម្ម  ឬ ក្រុមនៃអាជីវកម្មនោះ  ឬ ជាអ្នកធ្វើប្រតិបតិ្តការឬសកម្មភាពណាមួយ តាំងនាមអោយអាជីវកម្មឬអង្គភាពនោះ។ សម្រាប់ការណែនាំលម្អិតអំពីរបៀបបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ  សូមពិនិត្យឧទាហរណ៍នៅផ្នែកទី ៧ ។ 
ជំពូកទី ២
ព័ត៌មានរបស់សាជីវកម្ម
ព័ត៌មានរបស់ភាគទុនិកដែលជានីតិបុគ្គល
ជំពូកទី ៣
ប្រសិនបើមាន  សូមបំពេញនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្មសិទ្ធិ ដែលមានភាគហ៊ុនយ៉ាងតិច ២០% នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖ 
ឈ្មោះអង្គភាពបុត្រសម្ព័ន្ធ
% នៃភាគហ៊ុនកាន់កាប់
ឈ្មោះអង្គភាពមេ
ខ្ញុំ / យើងសូមប្រកាសថា៖
ជំពូកទី ៤
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ
ឈ្មោះអាជីវកម្ម
ឈ្មោះពេញ របស់អ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ
សញ្ជាតិ
% នៃភាគហ៊ុនកាន់កាប់
លេខ ID/Passport
ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំសូមប្រកាសថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងទម្រង់នេះគឺ  ពិត  និង ត្រឹមត្រូវ ហើយប្រសិនបើព័ត៌មានទាំងនេះមានការផ្លាស់ប្តូរ ខ្ញុំ/យើង ខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់ធនាគារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ខ្ញុំ/យើង ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ត្រូវបានរកឃើញនៅពេលក្រោយថា  មិនពិត មិនគ្រប់គ្រាន់ ឬ ជាការបំភ័ន្តនោះ ធនាគារអាចបិទគណនីរបស់របស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំបាន។ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំក៏សូម ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យធនាគារធ្វើការសាកសួរពីបុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយនូវពត៌មានផ្សេងៗ ដែលធនាគារគិតថាចាំបាច់ ទាក់ទងនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំយល់ថាធនាគារ អាចនឹងបដិសេធពាក្យស្នើសុំរបស់ខ្ញុំ/យើង ខ្ញុំដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ហេតុផលណាមួយឡើយ។ 
ត្រារបស់អាជីវកម្ម
ការទទួលស្គាល់និងការទទួលយករបស់អតិថិជន
ជំពូកទី ៥
សម្រាប់ធនាគារប្រើប្រាស់
ជំពូកទី ៦
9.0.0.2.20101008.1.734229
pngov@hotmail.com ; +85512466215
Business Development (BD)
Mr. Phirun NGOV ; pngov@hotmail.com ; +85512466215
Declaration Form of Ultimate Beneifciary Owner_V1
ការណែនាំទូទៅដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទ
ជំពូកទី ៧
អាជីវកម្មត្រូវផ្តល់នូវព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញនៃអ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ (Ultimate Beneficial Owner) ដែលតម្រូវដោយច្បាប់នៅពេលដែលអាជីវកម្មធ្វើការប្រកាស អ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយដែលកំពុងតែកាន់កាប់ភាគហ៊ុន ២០% យ៉ាងតិច។ ក្នុងករណីភាគច្រើន រចនាសម្ព័ននៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក អាចនឹងត្រូវធ្វើការប្រកាសទៅតាមក្នុងឧទាហរណ៍ ណាមួយខាងក្រោម។ សូមពិនិត្យស្វែងយល់ និងបំពេញព័ត៌មាននៅក្នុងទម្រង់បែបបទនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការពន្យល់បន្ថែម  សូមពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សារបស់យើង ឬ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃគណនីរបស់អ្នក។ 
ឧទាហរណ៍ទី ១: ហាងABCជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខដោយលោកXជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនតែមួយគត់។  ដោយសារលោក X  មានភាគហ៊ុន ១០០% លោកXត្រូវតែ បានប្រកាសនិងកត់ចូលនៅក្នុង ជំពូក ទី ៤- ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ។ គ្មានព័ត៌មានណាមួយត្រូវបានបំពេញនៅក្នុង ជំពូក ទី ៣- ព័ត៌មានរបស់ភាគទុនិកដែលជា នីតិបុគ្គល ឡើយ។
ឧទាហរណ៍ទី ២: ហាងABCជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកYចំនួន ៥១% និងលោកស្រីZចំនួន ៤៩% នៅក្នុងអង្គភាពសហកម្មសិទ្ធដែលបានចុះបញ្ជី។ ដោយសារលោកY និងលោកស្រីZ មាន ភាគហ៊ុនលើសពី២០% ដែលច្រើនជាងចំនួនភាគហ៊ុនតាមការកំណត់ដោយច្បាប់ លោកYនិងលោកស្រីZត្រូវតែបានប្រកាសនិងកត់ចូលក្នុងជំពូកទី ៤។ គ្មានព័ត៌មានណា មួយត្រូវបំពេញនៅក្នុង ជំពូកទី ៣ ឡើយ។
ឧទាហរណ៍ទី ៣: ABC Co., Ltd ជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលមួយចំនួន រួមមានលោកA (២៥%) លោកស្រីB (៤៦%) និងលោកC (២៩%) ។ ដោយសារតែបុគ្គលម្នាក់ៗ កាន់កាប់ ភាគហ៊ុនច្រើនជាង ២០% ពួកគេ (A, B, និងC)តាមច្បាប់ត្រូវតែបានប្រកាសនិងកត់ត្រាក្នុងជំពូកទី ៤។ គ្មានព័ត៌មានណាមួយត្រូវបំពេញទៅក្នុង ជំពូកទី ៣ ឡើយ។
ឧទាហរណ៍ទី ៤: ABC Co., Ltd (បានចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជា) ជាកម្មសិទ្ធិ ១០០% របស់ក្រុមហ៊ុនXYZ Pte Ltd(បានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍ ជប៉ុន) ។ XYZ កាន់កាប់ ដោយលោកX ចំនួន ៤៥% ភាគហ៊ុន លោកY ចំនួន ៥០% និងលោកZ ចំនួន ៥% ។ 
ការប្រកាសត្រូវធ្វើឡើងដូចតទៅ៖
- XYZ ត្រូវតែបានប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៣ ។
- លោក X និងលោកY ត្រូវតែត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៤ ។
- លោក Z មិនត្រូវបានប្រកាសទេ ព្រោះគាត់កាន់កាប់ភាគហ៊ុនតែ ៥% ប៉ុណ្ណោះ ដែលតិចជាងកម្រិត ២០% ដែលច្បាប់បានតម្រូវ។
ឧទាហរណ៍ទី ៥: ABC Co., Ltd (បានចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជា) កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ៤៥% ដោយក្រុមហ៊ុនDEF Pte Ltd (ចុះបញ្ជីនៅប្រទេសផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍ ប្រទេសសឹង្ហបូរី) និង ៥៥% ដោយលោកA។ ក្រុមហ៊ុន DEF Pte Ltd គ្រប់គ្រងដោយលោកD ៤៥% លោកE ចំនួន ៥០% និងលោកF ចំនួន ៥% ។ មិនមាននីតិបុគ្គលផ្សេងទៀត នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃរចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបែបនេះទេ។ 
ការប្រកាសត្រូវធ្វើឡើងដូចតទៅ៖
- DEF ត្រូវតែប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៣ ព្រោះថា DEF កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ៤៥% នៃក្រុមហ៊ុន ABC Co., Ltd ដែលលើសពីកំរិត ២០% ដែលច្បាប់តម្រូវ។
- លោក A ត្រូវតែត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៤ ព្រោះថា គាត់កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ABC Co., Ltd ៤៥%។
- លោក D និងលោកE ត្រូវតែបានប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៤ ព្រោះថាលោកD កាន់កាប់ ភាគហ៊ុន ៤៥% និង លោកE កាន់កាប់ ភាគហ៊ុន ៥០% នៃ DEF ។
- លោកF មិនត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៤ ទេព្រោះគាត់មានភាគហ៊ុនតែ ៥% ប៉ុណ្ណោះដែលតិចជាងកំរិត ២០% ។
ឧទាហរណ៍ទី ៦: ABC Co., Ltd (បានចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជា) កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ១៨% ដោយក្រុមហ៊ុនDEF Pte Ltd (បានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី) និង ៨២% ដោយលោកA។ ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនDEF Pte Ltd ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយលោកD ៤៥% លោកE ចំនួន ៥០% ភាគរយនិងលោកF ៥% ។
ការប្រកាសត្រូវធ្វើឡើងដូចតទៅ៖
- លោក A ត្រូវតែត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៤ ព្រោះថាគាត់កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ABC Co., Ltd ចំនួន ៨២% ។
- DEF មិនគួរត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៣ ទេព្រោក្រុមហ៊ុនDEF Pte Ltdមានភាគហ៊ុនតែ ១៨% នៃ ABC Co., Ltd ប៉ុណ្ណោះ ដែលតិចជាងកម្រិត ២០% ដែលច្បាប់តម្រូវ។
- ដោយសារតែ DEF Pte Ltd មិនត្រូវបានប្រកាសទេ នោះលោកD និង លោកE ក៏មិនត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងជំពូកទី ៤ ទេ ទោះបីពួកគេម្នាក់ៗកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្រើនជាង ២០% នៃDEF Pte Ltd ក៏ដោយ។
ឧទាហរណ៍ទី ៨: គ្មានអ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយណាម្នាក់ត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់នីតិបុគ្គលណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យភាព ឬប្រទេស។ ឧទាហរណ៍ គណនីរបស់អង្គ ភាពរដ្ឋាភិបាល ឬស្ថានទូត ឬសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទាំងស្រុង។
ឧទាហរណ៍ទី ៧: ABC Co., Ltd ជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គល ៨ នាក់ដែលមានចំនួនភាគហ៊ុនដូចគ្នា ១២.៥ % ម្នាក់។ ដោយសារតែគ្មានម្ចាស់ភាគហ៊ុនណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ABC Co., Ltd កាន់កាប់ភាគហ៊ុនយ៉ាងតិច ២០ % ដូឆ្នេះក្រុមហ៊ុន ABC Co., Ltd ត្រូវប្រកាសនូវតួនាទីណាមួយដូចខាងក្រោមជាអ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ នៅពេលបំពេញ ព័ត៌មានរបស់អ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយនៅក្នុងជំពូកទី៤ ដោយហេតុតែមន្រ្តីគ្រប់គ្រងទូទៅរូមនោះជាអ្នកចាត់ចែងក្នុងអង្គការលេខខ្ពស់បំផុត៖
- ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិឬតួនាទីក្នុងឋានានុក្រមប្រហាក់ប្រហែល៖ នាយកគ្រប់គ្រង ឬប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ។ ល។ 
វិធីសាស្រ្តដូចគ្នាត្រូវបានអនុវត្តចំពោះនីតិបុគ្គលដែលបានចុះឈ្មោះជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ (អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ) និង Trust & Foundation ដែលអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអាចជានាយកប្រចាំប្រទេស (អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឬជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ (អង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុងស្រុក) ឬប្រធានអង្គការ (អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក) ។ 
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