
សេវាកម្មវិនិយោគទិដ្ឋេការវិនិយោគិន
សំខាន់ (SIV) និងទិដ្ឋេការវិនិយោគិន (IV)

បេពេណីនេឧត្ដមភាពផ្នេកវិនិយោគ
 ទិដ្ឋេការវិនិយោគិន (ទិដ្ឋេការថ្នេក់លេខ 188C) (ទិដ្ឋេការថ្នេក់លេខ 188B)
 ការវិនិយោគទិដ្ឋេការវិនិយោគិនសំខាន់ (ទិដ្ឋេការថ្នេក់លេខ 188C) អូស្តេេលី 

(អចិន្តេេយ៍) ទិដ្ឋេការថ្នេក់រងលេខ  888
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តាមរយៈការផ្ដល់ដំបូន្មេនវិនិយោគដោយបេុងបេយ័ត្ន
និងការវិភាគទីផេសារ កេុមហ៊ុន Ord Minnett បាន 
និងកំពុងកសាងទេពេយសមេបត្តិរបស់ វិនិយោគិនអស់
រយៈពេលជាចេើនជំនន់មកហើយ។

សេវាកម្មគេប់គេងទេពេយសមេបត្តិឯកជន
 រត់ការជួញដូរហ៊ុន

 ផ្ដល់ដំបូន្មានអំពីការវិនិយោគ & យុទ្ធសាស្តាសាច់បាាក ់(Strategy 

Cash) & បាាក់តម្កល់មានកាលកំណត់ (Term Deposits) ការ

ធ្វើផានការហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Planning) សោធននិវត្តន៍ 

(Superannuation) & ការធ្វើផានការចូលនិវត្តន៍ SMSF (SMSF 

Retirement Planning)

 ការធ្វើវិនិយោគតាមជមាើស ធ្វើផានការអចលនទាពាយ

 ទិដ្ឋាការវិនិយោគិនសំខាន់ (SIV)

ឱកាសវិនិយោគតេមួយគត់
កាុមហ៊ុន Ord Minnett មានអ្នកជំនញហិរញ្ញបាបទានសាជីវកម្ម 
ការបាាក់ថារ និងកាុមសាាវជាាវ ដាលទាំងអស់គ្នាមានឆន្ទៈ
នំឱកាស វិនិយោគដាលមានតាមួយ ជូនដល់វិនិយោគិន និង
អតិថិជន។

កសាងទេពេយអស់រយៈពេលជាចេើនជំនន់

ដោយតាូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1951 ដោយលោក Charles Ord និង 

លោក Jack Minnett បន្ទាប់ពីការបាជុំក្នុងកងកមា្លាំងអធិរាជអូស្តាាល ី

(Australian Imperial Force) ក្នុងអំឡុងសង្គាាមលោកលើកទី2 

កាុមហ៊ុន Ords កើតឡើងតាមរយៈការរួបរួមចូលគ្នាជាយុទ្ធសាស្តានិងការ

ទទួល សា្គាល់   គ្នា ពីកាុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអូស្តាាលីជាចាើនដាលរួមគ្នាធ្វើអាជីវកម្ម 

ដំបូងនៅឆ្នាំ1872 ។  ដោយផ្ដាតលើឧត្ដមភាពសាវាកម្ម Ords គឺជាឈ្មាះ

ដាលទទួលបានការ គោរពខ្ពស់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពវិនិយោគរបស់អូស្តាាលី។

ឧត្ដមភាពសេវាកម្មអតិថិជន

កាុមហ៊ុន Ord Minnett មានមោទនភាពធំធាងចំពោះវិធីបមាើ 
អតិថិជន របស់យើង។ ការបំពាញការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនគឺជាអ្វី
ៗដាលយើងតាូវធ្វើដោយ សាចក្ដី ពាញចិត្ត។

កាុមហ៊ុនយើងធ្វើការងារដើមាបីជួយឲាយអតិថិជនរបស់យើង
មានលទ្ធភាព ទទួល បានផលបាយោជន៍ទាំងអស់ សូមាបីតាកា្លាយជា
អ្នកដើរតួធំបំផុត នៅលើទីផាសារ ប៉ុន្តាយើងផ្តាតលើវិធីសាស្តាដាល
បានរៀបចំនិងមាន លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនខា្លាំង ដើមាបីបំពាញគោលដៅ
ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិង ហិរញ្ញវត្ថុ របស់អតិថិជន។

យើងឈរនៅលើទីតាំងល្អមួយក្នុងការនំយកផលបាយោជន៍
ពីធុរកិច្ច គាប់គាងទាពាយសមាបត្តិដាលផ្ដាតការយកចិត្តទុកដក់
តាមួយគត់ជូន វិនិយោគិន។

រកឃើញគុណតម្លេនេដំបូន្មេនរបស់យើង

កាុមហ៊ុន Ord Minnett មានឆន្ទៈបំពាញមហិច្ឆតាវិនិយោគរបស់
បាក្ខជន ដក់ពាកាយសុំទិដ្ឋា ការ វិនិយោគិនសំខាន់ និងទិដ្ឋាការ

កេុមហ៊ុន Ord Minnett (Ords)
មរតកបេកបដោយមោទនភាពនេឧត្ដមភាព

កេុមហ៊ុន Ord Minnett (Ords)  គឺជាកេុមហ៊ុនគេប់គេងទេពេយសមេបត្តិនំមុខគេរបស់

អូស្តេេលី ដេលមានផ្ដល់ សេវាកម្ម រត់ការជួញដូរហ៊ុនពីដើមដល់ចប់ ធ្វើផេនការហិរញ្ញវត្ថុ  

គេប់គេងមូលនិធិ និងផលបតេ។

Discover the Value of our Advice 

Ord Minnett is dedicated to meeting the investment ambitions of Investor Visa and Significant Investor 
Visa applicants from all around the world.
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កេុមការងារផ្នេកវិនិយោគទិដ្ឋេការ SIV របស់កេុមហ៊ុន 
Ord Minnett

កាុមអ្នកជំនញវិនិយោគទិដ្ឋាការរបស់កាុមហ៊ុន Ord Minnett 
ជួយ បាក្ខជន ដក់ពាកាយសុំទិដ្ឋាការ វិនិយោគិន (IV) និងទិដ្ឋាការ
វិនិយោគិនសំខាន់ (SIV) បង្កើតនិងថារកាសាដំណោះសាាយវិនិយោគ
ទិដ្ឋាការ វិនិយោគិន និងទិដ្ឋាការវិនិយោគិនសំខាន់ឲាយមានសុវត្ថិភាព 
និង សាប តាមចាបាប់។

ដំណោះសាាយវិនិយោគទិដ្ឋាការ វិនិយោគិនសំខាន់  និងទិដ្ឋាការ 
វិនិយោគិន របស់កាុមហ៊ុន Ord Minnett មានតមា្លាភាព បត់បាន 
និង រៀបចំទៅតាមបាវត្តិហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ វិនិយោគិន។

កាុមការងារផ្នាកវិនិយោគទិដ្ឋាការរបស់កាុមហ៊ុន Ord Minnett 
ផ្ដល់សាវាកម្មបាឹកាសា យោបល់វិនិយោគទិដ្ឋាការ SIV និង IV ដាល
បានរៀបចំទុកជាមុន ពាញលាញ។

ភាពជំនញរបស់កាុមការងារផ្នាកវិនិយោគទិដ្ឋាការវិនិយោគិន 
(SIV) និងទិដ្ឋាការ វិនិយោគិនសំខាន ់(SIV) ធ្វើឲាយកាុមហ៊ុន Ord 

Minnett កា្លាយជាដាគូបាកប ដោយឧត្ដមគតិដាលជួយលោកអ្នក
ផ្លាស់ទីលំនៅទៅបាទាសអូសា្តាលី។ សមត្ថភាពសាាវជាាវ និង
ការយល់ដឹងជាាជាះអំពីការវិនិយោគរបស់ កាុមហ៊ុន យើង នឹងជួយ
បងា្ហាញផ្លូវលោកអ្នក ក្នុងការកសាងនិងការពារ ទាពាយសមាបត្តិគាួសារ
របស់លោក អ្នកសមាាប់អ្នកជំនន់កាាយ។

កាុមហ៊ុន Ord Minnett ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់មូលនិធិដាលមានតម្លា 
ជាង  59 ពាន់លានដុលា្លារ  អូស្តាាលី។

សេវាកម្មទិដ្ឋេការវិនិយោគិន និងទិដ្ឋេការវិនិយោគិន
សំខាន់របស់កេុមហ៊ុន យើង

កាុមហ៊ុន Ord Minnett ផ្ដល់នូវដំណោះសាាយវិនិយោគ
សមាាប់គាប់វិស័យ ដាលមានលក្ខណៈសមាបត្តិសមាាប់ការទទួល
បានទិដ្ឋាការវិនិយោគិនតម្លា 2,5 លានដុលា្លារអូស្តាាលី និង
ទិដ្ឋាការវិនិយោគិនសំខាន់ដាលមានតម្លា 5 លានដុលា្លារអូស្តាាលី 
ដោយមាន៖

 ទុនវិនិយោគផាសងពាាង និងសមធ៌មឯកជនមានកំណើន 
(Venture Capital and Growth Private Equity)

 មូលនិធ ិ(VCPE)

 កាុមហ៊ុនដាលកំពុងងើបឡើង (Emerging Companies)

 គាប់ជមាើសវិនិយោគសមតុលាយ 

កេបខណ្ឌវិនិយោគសេបតាមចេបាប់IV និង SIV ពីថ្ងេទី 1 
ខេកក្កដ ឆ្នេំ 2021
 VCPE – 20%
 កាុមហ៊ុនដាលកំពុងងើបឡើង 30% 
 វិនិយោគសមតុលាយ 50%

20%

30%

50%

ការវិនិយោគផាសាងៗតាូវបានគាប់គាងតាមរយៈសាវាកម្មផលបតា
សមាាប់វិនិយោគិន (IDPS) តាមបទបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មការ
វិនិយោគនិង មូលបតាអូស្តាាល ី(ASIC) ដូចដាលបានអនុញ្ញាត
កាាមចាបាប់ទិដ្ឋាការ វិនិយោគិន និងទិដ្ឋាការវិនិយោគិនសំខាន់។

កេុមហ៊ុន Ord Minnett គឺជាទីកន្លេងរបស់បេក្ខជនដក់ពាកេយសុំទិដ្ឋេការ វិនិយោគិន។  នៅពេលដេលអ្នកទទួល
បានដំបូន្មេនតេឹមតេូវ នោះនឹងមាន ភាពខុសគ្នេ ទាំងអស់

កេុមវិនិយោគទិដ្ឋេការវិនិយោគិនសំខាន់ (SIV) និង
ទិដ្ឋេការវិនិយោគិន (IV) របស់កេុមហ៊ុន Ords 

Minnett។
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ដំណើរការវិនិយោគ
ដំណើរការវិនិយោគបន្តបន្ទាប់របស់យើង ជួយយើងកំណត់ជមាើស 
វិនិយោគសមសាប។

 ការពិនិតាយឡើងវិញអំពីមា៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ច

 កំណត់ដំណើរការសាាវជាាវបាងចាកទាពាសកម្មសមសាប 
ដើមាបីជមាុះ លក្ខណៈសមាបត្តិ 

 ការវិនិយោគផាសាងៗ

 ការជាើសរើសការវិនិយោគ & ការកសាងផលបតា

 ការពិនិតាយផលបតា

ទីផាសារវិនិយោគក្នុងអំឡុងពាលវិនិយោគ ពាមទាំងចាបាប់ទិដ្ឋាការ IV 

និង SIV នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាចាើន។

ដំបូន្មានរបស់យើងនឹងជួយលោក អ្នក ឲាយនៅតាស្ថិតក្នុងការ
វិនិយោគ សមសាបក្នុងអំឡុងពាលទិដ្ឋាការ IV និងទិដ្ឋាការ SIV 

។ ពាលដាលពាលវាលាសមាាប់ដក់ពាកាយសុំទិដ្ឋាការថ្នាក់រង
លាខ 888 របស់អ្នកមកដល់ យើងនឹងជួយអ្នកបងា្ហាញការតាំងចិត្ត
ជាលំដប់ក្នុង ការ វិនិយោគនៅក្នុងបាទាសអូស្តាាលី។

ords.com.au
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ចាប់ផ្ដើមការសន្ទនថ្ងេនេះ
យើងសា្វាគន៍ឱកាសពិភាកាសាអំពីគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ហើយបង្កើត យុទ្ធសាស្តាវិនិយោគទិដ្ឋាការវិនិយោគិន ឬទិដ្ឋាការវិនិយោគិន
សំខាន់ សាបចាបាប់មួយ។

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំសមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម។

ព័ត៌មានលម្អិតសមេេប់ទំនក់ទំនង

អ្នកគាប់គាងទំនក់ទំនង
(និយាយភាសាចិនកុកងឺ)  +61 2 8216 6607  siv@ords.com.au  ords.com.au

ទីសា្នេក់ការកណ្ដេល៖ Level 8, 255 George Street Sydney NSW 2000

ទីសា្នេក់ការបេចាំកេុង Melbourne៖ Level 7, 161 Collins Street, Melbourne VIC 3000

ទីសា្នេក់ការបេចាំកេុង Hong Kong៖  1801 Ruttonjee House, 11 Duddell Street. Central Hong Kong

Brett Waller
នយកសេវាកម្មវិនិយោគទិដ្ឋេការ 
អ្នកគេប់គេងទេពេយសមេបត្តិឯកជនជាន់ខ្ពស់

 +61 450 879 880 

 bwaller@ords.com.au

Luke Headland
នយកសេវាកម្មវិនិយោគទិដ្ឋេការ 
អ្នកគេប់គេងទេពេយសមេបត្តិឯកជនជាន់ខ្ពស់

 +61 407 781 301

 lheadland@ords.com.au

ព័ត៌មានលម្អតិសមេេប់ទំនក់ទំនង
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រកឃើញគុណតម្លេនេដំបូន្មេនរបស់យើង
Ord Minnett is the trading brand of Ord Minnett Limited ABN 86 002 733 048, holder of AFS Licence Number 237121, and an 
ASX Market Participant. Ord Minnett Limited and/ or its associated entities, directors and/or its employees may have a material 
interest in, and may earn brokerage from, any securities referred to in this document. This document is not available for 
distribution outside Australia, New Zealand and Hong Kong and may not be passed on to any third party or person without the 
prior written consent of Ord Minnett Limited.
Ord Minnett Hong Kong Limited CR Number 1792608 is licensed by the Securities and Futures Commission (CE number BAI183) 
for Dealing in Securities (Type 1 Regulated Activity); Advising on Securities (Type 4 Regulated Activity); and Asset Management 
(Type 9 Regulated Activity) in Hong Kong.
Ord Minnett Limited believes that the information contained in this document has been obtained from sources that are 
accurate, but has not checked or verified this information. Except to the extent that liability cannot be excluded, Ord Minnett 
Limited and its associated entities accept no liability for any loss or damage caused by any error in, or omission from, this 
document.
This document is intended to provide general securities advice only, and has been prepared without taking account of your 
objectives, financial situation or needs, and therefore before acting on advice contained in this document, you should consider its 
appropriateness having regard to your objectives, financial situation and needs.


