
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ບລໍດິສດັຕ ົ້ນໆ ທ ີ່ເຮດັການສ າຫວຼດຊອກຄ ົ້ນ 

ທ ີ່ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນປະເທດລາວ 

ບລໍສິດັພດັທະນາບໍໍ່ເເຮຂ່ັົ້ນທອ້ງຖິີ່ນ-ລະດບັໂລກ  

ທ ີ່ມ ບລໍສິດັຖຮື ນ້ລາຍໃຫຍໃ່ນສງິກະໂປ ເເລະ ເປັນເຈ ົ້າຂອງ 90% ຂອງບລໍສິດັລກູໃນລາວ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annamite Resources ແມນ່ບລໍສິດັສ າຫວຼດຊອກຄ ົ້ນແຮທ່າດໂລຫະມ ຄາ່ ແລະ 

ໂລຫະພືົ້ນຖານ ທ ີ່ເຫນັໂອກາດຄວາມເປນັໄປໄດດ້າ້ນສາຍແຮທ່າດໃນປະເທດລາວ: 
• ປະເທດລາວມ ເເຫຼ່ງແຮ່ທາດລະດັບໂລກທ ີ່ມ ການພິສູດແລ້ວ ເເຕ່ຍັງເປັນໜ ີ່ງໃນບັນດາ

ປະເທດທ ີ່ມ ການສ າຫຼວດໜ້ອຍທ ີ່ສ ດໃນອາຊ . 
• ທ່າແຮງທ ີ່ໃຫຍ່ທ ີ່ສ ດແມ່ນນອນໃນປະເພດເເຮ່ທາດ porphyry Cu-Au ແລະ ລະບ ບ

ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິີ່ງມ ຂະໜາດໃນການສ້າງບໍໍ່ເເຮ່ລະດັບໂລກ (ເຊັັ່ນ: ບໍໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ແລະ ບໍໍ່
ເເຮ່ພ ເບ້ຍ). ເເຮ່ຄ າສະສ ມໃນເຂດພູເຂ າ ເຊິີ່ງມ ທາ່ແຮງໃນລະດັບທ ີ່ສ າຄັນຍັງມ ຢູູ່ປະຈ ບັນ 
ແຕ່ວ່າມ ພຽງເເຕ່ສາຍເເຮ່ທາດທ ີ່ມ ຄ ນນະພາບສູງເທ ັ່ານັົ້ນທ ີ່ຈະຖືກເລືອກໃຫ້ມ ການຂ ດ
ຄ ົ້ນ 
• ຂະໜາດຂອງປະເພດເເຮ່ສະສ ມຂອງທັງສອງນັົ້ນແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສ ນໃຈຈາກນັກ

ຂ ດຄ ົ້ນແຮ່ທາດໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສ ມໃສ່ແຕ່ສາຍເເຮ່ທາດ. 
 

>ຮບູແບບທ ລະກດິ 

ຮບູແບບທ ລະກດິຂອງພວກເຮ າແມ່ນການສ້າງຫຼັກຄວາມໝັົ້ນ
ຄ ງ ໂດຍຜ່ານການຮວ່ມທ ລະກດິ ກັບຜູຖ້ືສິດຄອບຄອງທ ີ່ມ ຢູູ່
ແລ້ວ ແລະ ສ້າງມູນຄາ່ໂດຍການລ ງທືນໃນການສ າຫຼວດບ່ອນ
ທ ີ່ພວກເຮ າໄດ້ກ ານ ດທ່າແຮງທ ີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສ ນໃຈ. 

ຍ ດທະສາດຂອງພວກເຮ າ ແມ່ນການພ ວພັນ ກັບນິຕິບ ກຄ ນ
ຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ມ ໃບອະນ ຍາດທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມກັບມ ຫຼັກໝັົ້ນ
ໃນປະເທດລາວ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດລູກຂອງ Annamite. 

ບລໍິສດັຮວ່ມທ ລະກດິຂອງພວກເຮ າຈະສ ມໃສ່ທ ນທ ີ່ໄດ້ມາ
ຈາກການເຮັດທ ລະກິດໃນພາກພືົ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ ເຈາະ. 

ພວກເຮ າແນໃ່ສ່ສ້າງຄ ນຄ່າໃຫ້ທັງນັກລ ງທືນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມທ ນ
ເພືີ່ອໃຫ້ເເນ່ໃຈວ່າ ສາຍພ ວພັນຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງຈະມ ຜ ນປະໂຫຍດ
ຕະຫຼອດໄປໂດຍຜ່ານການສ້າງມູນຄ່າທ ີ່ສ າຄັນ.  

 

 

ທ ມງານດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ທ ມງານດາ້ນທ ລະກດິ
ຂອງພວກເຮ າມ : 

+ ປະສ ບການຫຼາຍທ ດສະວັດທ ີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮ າສາມາດຊອກຮູ້ຄູ່

ຮ່ວມງານ JV ທ ີ່ມ ຄວາມກະຕືລືລ ົ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ

ໄດ້ຢູ່າງມ ປະສິດຕິຜ ນ. 

+ ທ ມງານບໍລິຫານຈັດການ ທ ີ່ມ ປະສ ບການ ແລະ ວ່ອງໄວ ທ ີ່ມ 

ປະຫວັດທ ີ່ດ ດ້ານການຄ ົ້ນພ ບ ແລະ ການສ້າງມູນຄ່າຂອງຜູ້ຖືຫ ້ນ. 

+ ຊຸດຂໍໍ້ມູນທ ີ່ເປັນກ າມະສິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ປະສ ບການການສ າ

ຫຼວດທ ີ່ກວ້າງຂວາງ ເພືີ່ອລະບ ເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ມ ຄ ນຄ່າ. 

+ ໄດສ້າງສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ທ ມງານສ າຫຼວດຢູູ່ຊອກ

ຄ ົ້ນພາຍໃນປະເທດສ າລັບການດ າເນ ນງານທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບດ້ານມູນ
ຄ່າ. 

ປະເທດລາວ 
ປະຊາກອນ 6,858,266 ຄ ນ  

GDP 20.2% (2019) 

ມ ຊາຍແດນຕດິກບັ 5 ປະເທດ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>ການລ ງທນື 
ຜູ້ກໍໍ່ຕັົ້ງໄດ້ລ ງທືນເປັນເງິນສ ດ 130,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນເດືອນກໍລະກ ດ 2019 ເພືີ່ອເລ ີ່ມ

ຕ ົ້ນບໍລິສັດ. ການລ ງທືນຮອບສອງໃນມູນຄ່າ 417,000 ໂດລາສະຫະລັດຈາກ “ໝູ່ເພືີ່ອນ ແລະ 

ຄອບຄ ວ” ໄດ້ຖືກປດິລ ງໃນເດືອນທັນວາ 2019. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເງິນມູນຄ່າຫ້າແສນ, 

ມັນຊ່ວຍໃນການຮັບເອ າໂຄງການ ແລະ ເລ ີ່ມສ າຫຼວດຊອກຄ ົ້ນໂຄງການຢູ່າງຈິງຈັງ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່
ການຊ ເຈາະ. ຫັຼງຈາກນັົ້ນກໍຈະຕາມມາດ້ວຍການລ ງທືນຂອງນັກລ ງທນືຕືີ່ມອ ກ 1 ຫາ 2 ຮອບ. 
Annamite Resources ມ ແຜນທ ີ່ຈະລະດ ມທ ນ ~ 2 ລ້ານໂດລາໃນທ້າຍປີ 2020 ເພືີ່ອ

ດ າເນ ນການກວດສອບສະຖານະໃຫ້ສ າເລັດຜ ນ, ປະຕິບັດຂໍໍ້ຕ ກລ ງ JV ເພ ີ່ມຕືີ່ມອ ກ ແລະ 

ດ າເນ ນການສ າຫຼວດຊອກຄ ົ້ນຢູ່າງຈິງຈັງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນຕ ົ້ນປ ີ
2021. Annamite ມ ແຜນທ ີ່ຈະລ ງທະບຽນເຂ ົ້າໃນຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ ASX ຂອງອ ດສະຕາລ  ຫືຼ 

Toronto TSXV ໃນທ້າຍປີ 2021. 

ທ ມງານຂອງ Annamite ໄດ້ກ ານ ດ 8 ເປ ົ້າໝາຍຈາກຊຸດຂໍໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງ

ພວກເຮ າໃນອ ດສະຫະກ າແຮ່ທາດຂອງລາວ. ທ ມງານວິຊາການທ ີ່ມ ປະສ ບການຂອງພວກເຮ າໄດ້
ດ າເນ ນການ ແລະ ຍັງສ ບຕໍໍ່ພດັທະນາວຽກງານດ້ານການກວດສອບວິເຄາະສະຖານະ 2 ວຽກງານ
ເຫຼ ັ່ານັົ້ນ. ການດ າເນ ນງານເຫຼ ັ່ານ ົ້ຍັງເປັນເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ພ້ອມສ າລັບການຊ ເຈາະເຊິີ່ງສາມາດເຄືີ່ອນ
ຍ້າຍເສັົ້ນໂຄ້ງມູນຄ່າໄດ້ໄວ. ການເຈລະຈາກ າລັງດ າເນ ນຢູູ່ໃນ 2-3 ໂຄງການເພ ີ່ມເຕ ມ. 

 
5 ຂັົ້ນຕອນການດ າເນ ນງານສ າລບັ 

ຂັົ້ນຕອນການສ າຫວຼດຊອກຄ ົ້ນຢູູ່ໃນປະເທດລາວ 
 

ການລາດຕະເວນກວດສອບ 
 

ການສ າຫຼວດ 

ການຊອກຄ ົ້ນ 

ການຂ ດຄ ົ້ນ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ ້

> Annamite Resources - 3 ເສ າຫຼກັ 

    ມ ຢູູ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ການຮ່ວມທ ນກັບບໍລິສັດບໍໍ່ແຮ່ທ ີ່ມ ຊືີ່ສຽງ. 
*    ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທ ີ່ມ ປະສ ບການ ທ ີ່ມ ປະຫວັດທ ີ່ດ ໃນການຄ ົ້ນພ ບ   
     ແລະ ການສ ັ່ງມອບມູນຄ່າຂອງຜູ້ຖືຫ ້ນ. 
     ການນ າໃຊ້ຖານຂໍໍ້ມູນພາຍໃນອ ງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພວກເຮ າ ແລະ     
     ປະສ ບການການສ າຫຼວດຢູ່າງກວ້າງຂວາງເພືີ່ອກ ານ ດ ແລະ ພດັທະນາເປ ົ້າໝາຍ  
     ທ ີ່ມ ຄ ນນະພາບສູງ. 
 

>ກ ດໝາຍວາ່ດວ້ຍເເຮທ່າດສະບບັໃໝ ່

ເມືີ່ອບໍໍ່ດ ນມານ ົ້ ປະເທດລາວໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜ ນກະທ ບທ ີ່ສ າຄັນ ທ ີ່ການຂ ດຄ ົ້ນບໍໍ່ແຮ່
ສາມາດມ ຜ ນຕໍໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໂດຍການປະກາດໃຊ້ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່
ທາດສະບັບໃໝ່ໃນເດືອນກໍລະກ ດ 2018. ເມືີ່ອປຽບທຽບໃສ່ກ ດໝາຍສະບັບປ ີ
2011 ກໍເຫັນວ່າກ ດໝາຍໃໝ່ມ ຂັົ້ນຕອນທ ີ່ສ າຄັນ ແລະ ດ ຕໍໍ່ການລ ງທ ນສ າລັບການ
ຂ ດຄ ົ້ນ ແລະ ການຊອກຄ ົ້ນ. ນອກເໜືອຈາກການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນແລ້ວ, ກ ດໝາຍຍັງໄດ້ສ ມໃສ່ຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ສັນຍາເຊ ັ່າທ ີ່ມ ຢູູ່ແລ້ວ
ຫຼາຍແຫ່ງທ ີ່ໄດ້ຢ ດສະງັກເນືີ່ອງຈາກວ່າເຈ ົ້າຂອງກິດຈະການນັົ້ນໝ ດທ ນ ຫືຼ ມ ຄວາມ
ສາມາດໃນການຊອກຄ ົ້ນທ ີ່ຈ າກັດ. 
 

ຄວາມຢນືຢ ງ 
Annamite Resources ມ ຄວາມມ ່ງໝັົ້ນໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການສ າຫຼວດ 

ຊອກຄ ົ້ນ. ນ ົ້ໝາຍເຖິງການເຮັດໃນສິີ່ງທ ີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຕັດສິນໃຈທາງທ ລະກິດ 
ຂອງພວກເຮ າປະກອບມ ການພິຈາລະນາຢູ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສ ຂະພາບ ແລະ  

ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊ ນ, ການປ ກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເປັນຢູູ່ທ ີ່ດ ຂອງຊຸມຊ ນໃນ

ທ ກຂັົ້ນຕອນຂອງການສ າຫຼວດຊອກຄ ົ້ນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ. ພວກເຮ າໄດ້ຮັບການຄ ້ມ
ຄອງຕາມມາດຕະຖານຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມສະເພາະ ແລະ ໄດ້ມ 

ຄວາມມ ່ງໝັນຕໍໍ່ກັບ EITI ແລະ ຫຼັກການການສະໝັກໃຈ. 
 

ຄູຮ່ວ່ມງານ
ທອ້ງຖິີ່ນ 

 

ຊຽ່ວຊານ 

ດາ້ນວຊິາການ 

ເປ ົ້າໝາຍ 
ຂັົ້ນສງູ 



 

 

 

 

 

ບລໍດິສດັຕ ົ້ນໆທ ີ່ເອ າໃຈໃສສ່ນັຍາຮວ່ມທ ນ JVS /ທາງເລອືກຂອງໃບອະນ ຍາດທ ີ່ມ ຢູູ່ແລວ້ 

ຫາຼຍກວ່າການສ າຫວຼດຊອກຄ ົ້ນແຕຂ່ັົ້ນຕ ົ້ນ / ຂັົ້ນຮາກຖານ 

ໂຄງສາ້ງຂອງບລໍສິດັ 

ບລໍສິດັ ອານາໄມ ຣ ສອດເສສັ ໂຮນດິົ້ງ 
ເອກະຊ ນ ຈ າກດັ (ສງິກະໂປ) 
ເລກທະບຽນ # 201915983C 

 

ບລໍສິດັ ອານາໄມ ຣ ສອດເສສັ ລາວ ຈ າກດັ 
(ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ) 
ເລກທະບຽນ 01-00024196 

 ຈ ດສ ມຂອງພວກເຮ າແມ່ນການພັດທະນາບໍລິສັດສ າຫຼວດຊອກຄ ົ້ນໃນ ສປປ ລາວເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້

ຈ ດທະບຽນໃນ ASX ຫຼ ືTSX-V. ການເຄືີ່ອນໄຫວຄັົ້ງທ າອິດແມ່ນການສ້າງຕັົ້ງບໍລິສັດຜູ້ຖື

ຮ ້ນຂອງສິງກະໂປໃນເດືອນກໍລະກ ດ 2019 ແລະ ມ ສ ານັກງານຕັົ້ງຢູູ່ທ ີ່ນັົ້ນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັົ້ນ
ກໍໍ່ຕັົ້ງບໍລິສັດລູກແຫ່ງໃໝ່ຢູູ່ປະເທດລາວໃນເດືອນສິງຫາປີ 2020 ໂດຍຫ້ອງການໄດ້ວາງແຜນ
ເປີດສ ານັກງານຢູູ່ທ ີ່ວຽງຈັນໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 2020. 

 

% ຮ ນ້ຕາມພາກພືົ້ນ 

 

ນັກລ ງທ ນຫຼາກຫຼາຍປະເທດຈາກເອ ຣ ບ, ອາຊ  ແລະ ອາເມລິກາເໜືອ ໄດ້ເປັນ

ພືົ້ນຖານຜູ້ຖືຮ ້ນທ ີ່ດ ເລ ດໃນການເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງບໍລິສັດ 

Annamite Resources Holdings Pte. Ltd. 

1 Coleman Street 

#10-06 The Adelphi 

Singapore 179803 
ບໍລສິດັ ອານາໄມ ຣ ສອດເສສັ ລາວ ຈ າກດັ 
377 ຖະໜ ນລາວ-ໄທ 
ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສ ສັດຕະນາກ 
ຕູ້ໄປສະນ  435, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

ຕດິຕໍໍ່ CEO ແລະ ຜູອ້ ານວຍການຂອງພວກເຮ າ 

Didier Fohlen 

ອ ເມວ: didier@annamite-resources.com 


