ບໍລດ
ິ ສັດຕນ
ົ້ ໆ ທເີ່ ຮັດການສາຫຼວດຊອກຄນ
ົ້

ທມ
ີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດລາວ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພັດທະນາບໍໍ່ເເຮ່ຂນ
ັົ້ ທ້ອງຖິນ
ີ່ -ລະດັບໂລກ
ທີ່ມບໍລສ
ິ ດ
ັ ຖືຮນ
້ ລາຍໃຫຍ່ໃນສິງກະໂປ ເເລະ ເປັນເຈາົ້ ຂອງ 90% ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ລູກໃນລາວ

Annamite Resources ແມ່ນບໍລສ
ິ ດ
ັ ສາຫຼວດຊອກຄນ
ົ້ ແຮ່ທາດໂລຫະມຄ່າ ແລະ
ໂລຫະພືນ
ົ້ ຖານ ທເີ່ ຫັນໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ້ດາ້ ນສາຍແຮ່ທາດໃນປະເທດລາວ:

• ປະເທດລາວມເເຫຼ່ງແຮ່ທາດລະດັບໂລກທີ່ມການພິສູດແລ້ວ ເເຕ່ຍັງເປັນໜີ່ງໃນບັນດາ
ປະເທດທີ່ມການສາຫຼວດໜ້ອຍທີ່ສດໃນອາຊ.
• ທ່າແຮງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສດແມ່ນນອນໃນປະເພດເເຮ່ທາດ porphyry Cu-Au ແລະ ລະບບ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິີ່ງມຂະໜາດໃນການສ້າງບໍໍ່ເເຮ່ລະດັບໂລກ (ເຊັນ
ັ່ : ບໍໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ແລະ ບໍໍ່
ເເຮ່ພເບ້ຍ). ເເຮ່ຄາສະສມໃນເຂດພູເຂາ ເຊິີ່ງມທ່າແຮງໃນລະດັບທີ່ສາຄັນຍັງມຢູູ່ປະຈບັນ

ປະເທດລາວ

ແຕ່ວ່າມພຽງເເຕ່ສາຍເເຮ່ທາດທີ່ມຄນນະພາບສູງເທັ່ານັົ້ນທີ່ຈະຖືກເລືອກໃຫ້ມການຂດ

ຄົ້ນ

ປະຊາກອນ 6,858,266 ຄນ

•

GDP 20.2% (2019)

ຂະໜາດຂອງປະເພດເເຮ່ສະສມຂອງທັງສອງນັົ້ນແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສນໃຈຈາກນັກ

ຂດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສມໃສ່ແຕ່ສາຍເເຮ່ທາດ.

ມຊາຍແດນຕິດກັບ 5 ປະເທດ

>ຮູບແບບທລະກິດ
ຮູບແບບທລະກິດຂອງພວກເຮາແມ່ນການສ້າງຫຼັກຄວາມໝັົ້ນ
ຄງ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມທລະກິດ ກັບຜູຖ
້ ືສິດຄອບຄອງທີ່ມຢູູ່
ແລ້ວ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າໂດຍການລງທືນໃນການສາຫຼວດບ່ອນ
ທີ່ພວກເຮາໄດ້ການດທ່າແຮງທີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສນໃຈ.
ຍດທະສາດຂອງພວກເຮາ ແມ່ນການພວພັນ ກັບນິຕິບກຄນ

ທມງານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທມງານດ້ານທລະກິດ

ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມໃບອະນຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມກັບມຫຼັກໝັົ້ນ

ຂອງພວກເຮາມ:

ໃນປະເທດລາວ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດລູກຂອງ Annamite.
ບໍລິສດ
ັ ຮ່ວມທລະກິດຂອງພວກເຮາຈະສມໃສ່ທນທີ່ໄດ້ມາ
ຈາກການເຮັດທລະກິດໃນພາກພືົ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊເຈາະ.
ພວກເຮາແນ່ໃສ່ສ້າງຄນຄ່າໃຫ້ທັງນັກລງທືນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມທນ
ເພືີ່ອໃຫ້ເເນ່ໃຈວ່າ ສາຍພວພັນຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງຈະມຜນປະໂຫຍດ

ຕະຫຼອດໄປໂດຍຜ່ານການສ້າງມູນຄ່າທີ່ສາຄັນ.

+

ປະສບການຫຼາຍທດສະວັດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮາສາມາດຊອກຮູ້ຄູ່

ຮ່ວມງານ JV ທີ່ມຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ
ໄດ້ຢູ່າງມປະສິດຕິຜນ.
+ ທມງານບໍລິຫານຈັດການ ທີ່ມປະສບການ ແລະ ວ່ອງໄວ ທີ່ມ
ປະຫວັດທີ່ດດ້ານການຄົ້ນພບ ແລະ ການສ້າງມູນຄ່າຂອງຜູ້ຖືຫ້ນ.

+ ຊຸດຂໍໍ້ມູນທີ່ເປັນກາມະສິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ປະສບການການສາ
ຫຼວດທກ
ີ່ ວ້າງຂວາງ ເພືີ່ອລະບເປົ້າໝາຍທີ່ມຄນຄ່າ.
+ ໄດສ້າງສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ທມງານສາຫຼວດຢູູ່ຊອກ
ຄົ້ນພາຍໃນປະເທດສາລັບການດາເນນງານທີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານມູນ
ຄ່າ.

>ການລງທືນ
ຜູ້ກໍໍ່ຕັົ້ງໄດ້ລງທືນເປັນເງິນສດ 130,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນເດືອນກໍລະກດ 2019 ເພືີ່ອເລີ່ມ
ຕົ້ນບໍລິສັດ. ການລງທືນຮອບສອງໃນມູນຄ່າ 417,000 ໂດລາສະຫະລັດຈາກ “ໝູ່ເພືີ່ອນ ແລະ

ຄອບຄວ” ໄດ້ຖືກປິດລງໃນເດືອນທັນວາ 2019. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເງິນມູນຄ່າຫ້າແສນ,
ມັນຊ່ວຍໃນການຮັບເອາໂຄງການ ແລະ ເລີ່ມສາຫຼວດຊອກຄົ້ນໂຄງການຢູ່າງຈິງຈັງ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່
ການຊເຈາະ. ຫຼັງຈາກນັົ້ນກໍຈະຕາມມາດ້ວຍການລງທືນຂອງນັກລງທືນຕືີ່ມອກ 1 ຫາ 2 ຮອບ.
Annamite Resources ມແຜນທີ່ຈະລະດມທນ ~ 2 ລ້ານໂດລາໃນທ້າຍປີ 2020 ເພືອ
ີ່
ດາເນນການກວດສອບສະຖານະໃຫ້ສາເລັດຜນ, ປະຕິບັດຂໍຕ
ໍ້ ກລງ JV ເພີ່ມຕືີ່ມອກ ແລະ
ດາເນນການສາຫຼວດຊອກຄົ້ນຢູ່າງຈິງຈັງ

ແລະ

ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນຕົ້ນປີ

2021. Annamite ມແຜນທີ່ຈະລງທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ASX ຂອງອດສະຕາລ ຫຼື
Toronto TSXV ໃນທ້າຍປີ 2021.
ທມງານຂອງ Annamite ໄດ້ການດ 8 ເປົ້າໝາຍຈາກຊຸດຂໍໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງ
ພວກເຮາໃນອດສະຫະກາແຮ່ທາດຂອງລາວ. ທມງານວິຊາການທີ່ມປະສບການຂອງພວກເຮາໄດ້
ດາເນນການ ແລະ ຍັງສບຕໍໍ່ພດ
ັ ທະນາວຽກງານດ້ານການກວດສອບວິເຄາະສະຖານະ 2 ວຽກງານ
ເຫຼັ່ານັົ້ນ.

ການດາເນນງານເຫຼັ່ານົ້ຍັງເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ພ້ອມສາລັບການຊເຈາະເຊິີ່ງສາມາດເຄືີ່ອນ

ຍ້າຍເສັົ້ນໂຄ້ງມູນຄ່າໄດ້ໄວ. ການເຈລະຈາກາລັງດາເນນຢູູ່ໃນ 2-3 ໂຄງການເພີ່ມເຕມ.

>ກດໝາຍວ່າດ້ວຍເເຮ່ທາດສະບັບໃໝ່
ເມືີ່ອບໍໍ່ດນມານົ້ ປະເທດລາວໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜນກະທບທີ່ສາຄັນ ທກ
ີ່ ານຂດຄົ້ນບໍໍ່ແຮ່
ສາມາດມຜນຕໍໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໂດຍການປະກາດໃຊ້ກດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່
ທາດສະບັບໃໝ່ໃນເດືອນກໍລະກດ 2018. ເມືີ່ອປຽບທຽບໃສ່ກດໝາຍສະບັບປີ
2011 ກໍເຫັນວ່າກດໝາຍໃໝ່ມຂັົ້ນຕອນທີ່ສາຄັນ ແລະ ດຕໍໍ່ການລງທນສາລັບການ
ຂດຄົ້ນ ແລະ ການຊອກຄົ້ນ. ນອກເໜືອຈາກການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນແລ້ວ, ກດໝາຍຍັງໄດ້ສມໃສ່ຄວາມສາຄັນຕໍໍ່ສັນຍາເຊັ່າທີ່ມຢູູ່ແລ້ວ
ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໄດ້ຢດສະງັກເນືີ່ອງຈາກວ່າເຈົ້າຂອງກິດຈະການນັົ້ນໝດທນ ຫຼື ມຄວາມ
ສາມາດໃນການຊອກຄົ້ນທີ່ຈາກັດ.

5 ຂັນ
ົ້ ຕອນການດາເນນງານສາລັບ
ຂັນ
ົ້ ຕອນການສາຫຼວດຊອກຄນ
ົ້ ຢູໃູ່ ນປະເທດລາວ

ຄວາມຢືນຢງ

ການລາດຕະເວນກວດສອບ

Annamite Resources ມຄວາມມ່ງໝັົ້ນໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການສາຫຼວດ
ຊອກຄົ້ນ. ນົ້ໝາຍເຖິງການເຮັດໃນສິີ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຕັດສິນໃຈທາງທລະກິດ
ຂອງພວກເຮາປະກອບມການພິຈາລະນາຢູ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສຂະພາບ ແລະ
ການຂດຄົ້ນ

ການສາຫຼວດ

ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊນ, ການປກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເປັນຢູູ່ທີ່ດຂອງຊຸມຊນໃນ
ທກຂັົ້ນຕອນຂອງການສາຫຼວດຊອກຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ. ພວກເຮາໄດ້ຮັບການຄ້ມ
ຄອງຕາມມາດຕະຖານຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມສະເພາະ ແລະ ໄດ້ ມ
ຄວາມມ່ງໝັນຕໍໍ່ກັບ EITI ແລະ ຫຼັກການການສະໝັກໃຈ.

ຄວາມເປັນໄປໄດ້

ການຊອກຄົ້ນ

> Annamite Resources - 3 ເສາຫຼກ
ັ
ມຢູູ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ການຮ່ວມທນກັບບໍລິສັດບໍໍ່ແຮ່ທີ່ມຊືີ່ສຽງ.
*

ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ມປະສບການ ທີ່ມປະຫວັດທີ່ດໃນການຄົ້ນພບ
ແລະ ການສັ່ງມອບມູນຄ່າຂອງຜູ້ຖືຫ້ນ.
ການນາໃຊ້ຖານຂໍໍ້ມູນພາຍໃນອງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພວກເຮາ ແລະ

ທ້ອງຖິນ
ີ່

ປະສບການການສາຫຼວດຢູ່າງກວ້າງຂວາງເພືີ່ອການດ ແລະ ພັດທະນາເປົ້າໝາຍ
ທີ່ມຄນນະພາບສູງ.

ຊ່ຽວຊານ

ດ້ານວິຊາການ

ເປາົ້ ໝາຍ

ຂັນ
ົ້ ສູງ

ບໍລດ
ິ ສັດຕນ
ົ້ ໆທເີ່ ອາໃຈໃສ່ສນ
ັ ຍາຮ່ວມທນ JVS /ທາງເລືອກຂອງໃບອະນຍາດທມ
ີ່ ຢູແ
ູ່ ລ້ວ
ຫຼາຍກ່ວາການສາຫຼວດຊອກຄນ
ົ້ ແຕ່ຂນ
ັົ້ ຕົ້ນ / ຂັນ
ົ້ ຮາກຖານ

ໂຄງສ້າງຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ

% ຮນ
້ ຕາມພາກພືນ
ົ້

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ອານາໄມ ຣສອດເສັສ ໂຮນດິງົ້
ເອກະຊນ ຈາກັດ (ສິງກະໂປ)
ເລກທະບຽນ # 201915983C

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ອານາໄມ ຣສອດເສັສ ລາວ ຈາກັດ
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
ເລກທະບຽນ 01-00024196
ຈດສມຂອງພວກເຮາແມ່ນການພັດທະນາບໍລິສັດສາຫຼວດຊອກຄົ້ນໃນ ສປປ ລາວເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້
ຈດທະບຽນໃນ ASX ຫຼື TSX-V. ການເຄືີ່ອນໄຫວຄັົ້ງທາອິດແມ່ນການສ້າງຕັົ້ງບໍລິສັດຜູ້ຖື
ຮ້ນຂອງສິງກະໂປໃນເດືອນກໍລະກດ 2019 ແລະ ມສານັກງານຕັົ້ງຢູູ່ທີ່ນັົ້ນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັົ້ນ
ກໍໍ່ຕັົ້ງບໍລິສັດລູກແຫ່ງໃໝ່ຢູູ່ປະເທດລາວໃນເດືອນສິງຫາປີ 2020 ໂດຍຫ້ອງການໄດ້ວາງແຜນ
ເປີດສານັກງານຢູູ່ທີ່ວຽງຈັນໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 2020.
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ບໍລສ
ິ ດ
ັ ອານາໄມ ຣສອດເສັສ ລາວ ຈາກັດ
377 ຖະໜນລາວ-ໄທ
ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສສັດຕະນາກ
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