ບໍລ ິສດສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ ແລະ ບໍແ
ໍ່ ຮຸ່ໃໝ່ ຂັັ້ນ Junior ໃນ ສປປ ລາວ
ເດືອນທ ນວາ 2020
ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2019, ກຸຸ່ມບຸກຄົນທມ
ີ່ ີປະສົບການ ດ້ານທໍລະນີສາດ, ການສໍາ
ຫຼວດຊອກຄົົ້ນ, ບໍໍ່ແຮຸ່ ແລະ ການເງິນ (ລາວ, ອົດສະຕາລີ, ອາເມຣິກາ ແລະ ເອີຣົບ)

ບນດາບໍລິສດ Junior ຈໍາເປັນຕ້ອງລະດົມທຶນໃນຂົ້ນຕອນນີົ້ ໃນຂະນະທີິ່ພວກ
ເຂົາກ້າວຜຸ່ານຊຸ່ວງໄລຍະຕຸ່າງໆຂອງໂຄງການ ໂດຍອີງຕາມຜົນການສຶກສາທີິ່ອອກ

ໄດ້ສ້າງຕົ້ງ ບໍລິສດ ອານາໄມ ຣີສອດເສສ ເຊິິ່ງເປັນບໍລິສດເອກະຊົນ Junior ທີິ່ດໍາ
ເນີນການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນໃນ ສປປ ລາວ. ກຸຸ່ມບຸກຄົນດັ່ງກ່າວແມຸ່ນມີຄວາມຮ້ທີິ່

ມາດີ. ສິງິ່ ນີົ້ຈະເຮດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຮກສາເງິນທຶນ ທີຈ
ິ່ ໍາເປັນໃນການສ້າງໂຄງ
ການທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ສໍາຄນສໍາ

ດີກຸ່ຽວກບການເຮດວຽກໃນ ສປປ ລາວ.
ສະມາຊິກຂອງກຸຸ່ມ ເຄີຍເຮດວຽກກບຫຼາຍບໍລິສດ ໃນດ້ານເຕກນິກ, ການຄຸ້ມຄອງ

ລບການລະດົມທຶນກໍຄືຄວາມໝົ້ນຄົງໃນການຈບຈອງທີິ່ດິນ ແລະ ການອະນຸມດ
ທີິ່ໄວ ຈາກລດຖະບານຂອງປະເທດທີິ່ມກ
ີ ານດໍາເນີນໂຄງການ ພ້ອມກບຜົນການ
ສຶກສາທີິ່ເປັນບວກ ແລະ ງົບປະມານທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ກະແສເງິນທຶນໃໝຸ່

ແລະ ການເງິນ ແລະ ເປັນສຸ່ວນໜຶິ່ງໃນກຸຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ໃນບໍໍ່ດົນມານີົ້ກໍ
ໄດ້ເຮດວຽກກັບບໍລິສດບໍໍ່ແຮຸ່ເອກະຊົນຂັັ້ນ junior ແລະ ຂະໜາດໃຫຍຸ່ ລວມທງ

ແມຸ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງບໍລິສດ Junior ແລະ ໂຄງການ
ຂອງບໍລິສດ ນບແຕຸ່ການກວດສອບໂຄງການໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ວຽກງານກວດ

ບໍລິສດທີິ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບ ເຊີ່ງລວມທງ Gold Fields, Orano,
Lydian International ແລະ Tethyan Resources ແລະ ໃນປະເທດລາວ
ກໍແມຸ່ນ Aurasian Minerals, Kingsgate ແລະ Mekong Minerals.

ສອບວິເຄາະສະຖານະຂອງທຸລະກິດ ໂດຍເຮດຜຸ່ານການຊີເຈາະ ຈົນຮອດຂັັ້ນຕອນ
ການປະເມີນຊບພະຍາກອນ.

“ບໍລິສດບໍໍ່ແຮຸ່ນ້ອງຂັັ້ນ Junior” ຫຼື “Junior” ແມຸ່ນສາມາດນຍາມເປັນບໍລິສດທີິ່
ກໍາລງສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ, ພດທະນາ ຫຼື ຕ້ອງການທີິ່ຈະພດທະນາແຫຼ່ງແຮຸ່ສະສົມ.
ຫຼງຈາກການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນເປັນເວລາ 2-3 ປີ ເພືິ່ອກໍານົດສະຖານທີິ່ ທີິ່ມີທ່າ
ແຮງສງ, ບໍລສັດ Junior ຈະເລີິ່ມການປະເມນຊບພະຍາກອນ ແລະ ສະໜອງຜົນ
ການປະເມນໃຫ້ແກຸ່ຜຖ
້ ືຮຸ້ນ ແລະ ຜ້ສະໜອງທຶນ ເຊິິ່ງເປັນການຢັັ້ງຢືນເຖິງການມີ
ແຮຸ່ສະສົມ. ນີົ້ແມຸ່ນສີ່ງທີິ່ສໍາຄນ ເນືິ່ອງຈາກການພດທະນາ ແລະ ການຂຸດຄົົ້ນຊບພະ
ຍາກອນແຮຸ່ທາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທຶນຫຼາຍ. ຖ້າການສຶກສາມີຜົນອອກມາທີິ່ດ,ີ ບໍລິສດ
Junior ກໍຈະເພີິ່ມທຶນ ແລະ ຂະຫຍາຍທີມງານຂອງຕົນ ໂດຍນໍາເອົາຮຸ້ນສຸ່ວນເຂົົ້າ
ມາພດທະນາໂຄງການ ຫຼື ຂາຍໂຄງການໃຫ້ແກຸ່ບໍລິສດທີິ່ໃຫຍຸ່ກວຸ່າ ເຊິິ່ງໂດຍທົັ່ວ
ໄປແລ້ວ ແມຸ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລທີິ່ສງ ສໍາລບຜ້ທີິ່ຮບເອົາຄວາມສຸ່ຽງ ໃນການລົງ
ທຶນໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ. ບນດາບໍລິສດ Junior ມີປະຫວດໃນການຄົົ້ນພົບແຮຸ່ຄໍາ, ໂລ
ຫະມີຄຸ່າ ແລະ ແຮຸ່ໂລຫະເປັນສຸ່ວນໃຫຍຸ່.
ການຊອກຄົົ້ນແຮຸ່ທາດແມຸ່ນມີຄວາມສຸ່ຽງສງ ແຕຸ່ມີຜົນຕອບແທນທີິ່ ສງຈາກການ
ລົງທຶນ. ການອະທບາຍ ເຖງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທໍລະນີສາດ ໂດຍສະເພາະໃນ
ວຽກງານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແມຸ່ນເປັນວິທະຍາສາດທີິ່ຍງບໍໍ່ແນຸ່ນອນ.

ມນແມຸ່ນເປົັ້າໝາຍຂອງບນດາຜ້ສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນຂັັ້ນ Junior ທນທີທີິ່ພວກເຂົາ
ມີຖານຊບສິນທີິ່ເກີດຈາກການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ ເພືິ່ອຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ຊບ ທີິ່ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ມີແຕຸ່ບໍລິສດຊບພະຍາກອນແຮຸ່ທາດ ແລະ ຖານຜ້ລົງທຶນເຊັ່ນ:
Sydney (ASX), Toronto (TSX-V) ຫຼື London (AIM).
ສປປ ລາວ ມີຈດ
ຸ ໄດ້ປຽບ ເນືິ່ອງຈາກຍງບໍໍ່ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດຫຼາຍ ໂດຍມີໂອກາດ
ໃນການເຮດໂຄງການຕຸ່າງໆ ທີິ່ມີທຶນໜ້ອຍ ແລະ ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານເຕກນິກທີ່ບໍໍ່ດີ
ປານໃດ. ດ້ວຍເຫດນົ້ນ ຈຶິ່ງມີບໍໍ່ພຽງເທົັ່າໃດບຸ່ອນເທົົ່ານັັ້ນໃນປະເທດ ທີິ່ສາມາດ
ສ້າງຜົນກໍາໄລໄດ້ ທີເິ່ ປັນໄປໄດ້ທາງທໍລະນີສາດທີິ່ດີເລີດ.
ຮບແບບທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສດ ອານາໄມ ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະ ຖານະການດັີ່ງ
ກຸ່າວນີົ້ ແລະ ກາຍເປັນຜ້ພດທະນາໂຄງການ ໂດຍການຊອກຫາ ແລະ ຈບຈອງໂຄງ
ການທີິ່ມີຄຸ່າ ທີິ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຊີເຈາະ ຫຼື ໃກ້ທຈ
ີິ່ ະພ້ອມໃຫ້ຊີເຈາະ ເຊິິ່ງເປັນໂຄງການ
ທີິ່ສາມາດກ້າວຂຶົ້ນຕຸ່ອງໂສ້ດາ້ ນຄຸນຄຸ່າພາຍໃນ 2-3 ປີ ໄປຢໃູ່ ນຂົ້ນທີິ່ສາມາດປະ
ເມີນຊບພະຍາກອນ ເຊິິ່ງຫຼງຈາກນົ້ນແມຸ່ນຕາມດ້ວຍການປະເມີນຜົນດ້ານເສດຖະ
ກິດເບືົ້ອງຕົົ້ນ (PEA). ຫຼງຈາກນົ້ນ ໂຄງການອາດຈະກ້າວໄປສຸ່ຂົ້ນຕອນການສຶກ
ສາກຸ່ອນເຮດບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕກນິກ ຫຼື ຂົ້ນຕອນເຮດບົດວິພາກເສດຖະ
ກິດ-ເຕກນິກ.

ການທີິ່ປະເທດລາວຍງບໍໍ່ຖກ
ື ສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນຫຼາຍ ກໍເນືອ
ິ່ ງຈາກບໍລິສດເອກະຊົນທງຫຼາຍຍງຂາດຜ້ຊຸ່ຽວຊານ ທີິ່ມີທກສະດ້ານທໍລະນີສາດ ແລະ ການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ ແລະ
ພ້ອມກນນັັ້ນ ກໍເນືີ່ອງຈາກລະບຽບການ ທີິ່ໃນເມືິ່ອກຸ່ອນເຮດໃຫ້ບນດາບໍລິສດ Junior ເຄືິ່ອນໄຫວໄດ້ຍາກ. ລດຖະບານລາວໄດ້ເຫນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປັບປຸງຂະ
ແໜງການນັ້ ແລະ ໃນບໍດ
ໍ່ ົນມານັ້ ກໍໄດ້ມກ
ີ ານປະກາດນໍາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍວຸ່າດ້ວຍແຮຸ່ທາດສະບບໃໝຸ່. ແຕຸ່ການມີບໍລິສດພາຍໃນທີິ່ເຂົ້ມແຂງ, ການຮຸ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຄວາມຮ້
ກຸ່ຽວກບປະເທດຍງເປັນບນຫາທີິ່ສໍາຄນຕໍໍ່ຄວາມສໍາເລດ.
ບໍລິສດ ອານາໄມ ໄດ້ສ້າງຕົ້ງບໍລິສດ ແລະ ສະໜອງຄວາມຊຸ່ຽວຊານໃນຊຸ່ວງສອງປີທີິ່ຜາຸ່ ນມາ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮ້ ແລະ ເຄືອຂຸ່າຍພາຍໃນປະເທດຂອງບໍລິສດ ທີິ່ໄດ້ສ້າງມາ
ເປັນເວລາ 5-6 ປີ. ນອກຈາກນົ້ນ, ພວກເຮົາຍງມີຜ້ລົງທຶນພາຍໃນ ທີິ່ເປັນຜ້ຖືຮຸ້ນຫຼກໃນ ບໍລິສດ ອານາໄມ ເຊັ່ນກນ.

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນຂອງ ສປປ ລາວ, ມນຄຸ່າສິນຄ້າ ແລະ
ທຶນທີິ່ມີຢູ່ໃນຕອນນີົ້ ແມຸ່ນເປັນໃຈໃຫ້ແກຸ່ການພດທະນາບໍລິສດສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ
ທີິ່ມີທຶນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເພືິ່ອສຸມໃສຸ່ປະເທດລາວ ແລະ ໃນອະນາຄົດກໍອາດຈະສຸມ
ໃສຸ່ປະເທດໃກ້ຄຽງໃນພາກພືົ້ນອິນໂດຈີນ.
ໃນ 18 ເດືອນຜຸ່ານມານ,ັ້ ບໍລິສດ ອານາໄມ ໄດ້ດາໍ ເນີນການກວດສອບວິເຄາະສະ
ຖານະຂອງທຸລະກິດຂອງໂຄງການຫຼາຍກວຸ່າ 25 ບຸ່ອນ. ໂຄງການໂຊກດີເປັນໂຄງ
ການທີິ່ໂດດເດັ່ນ ເນືິ່ອງຈາກແຮຸ່ທາດ porphyry ພ້ອມກບຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງແຮຸ່ ທີິ່ເກີດຈາກນໍໍ້າແຮຸ່ຮ້ອນອຸນຫະພມຕໍໍ່າ ແລະ/ຫຼື ຫິນ skarn. ໂຄງການ
ເຂດສາໄກ ເຊິິ່ງເປັນບຸ່ອນທີິ່ໄດ້ດໍາເນີນການຊີເຈາະສໍາຫຼວດ ແມຸ່ນເປັນທີິ່ສົນໃຈ
ໃນລໍາດບທີສອງຮອງຈາກໂຄງການໂຊກດີ. ນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫນວຸ່າ ຮບແບບການ
ພດທະນາໂຄງການຂອງພວກເຮົາໃຊ້ໄດ້ຜົນ.
ພວກເຮົາມີພະນກງານປະມານ 10 ຄົນ ເຊິິ່ງເປັນທີມງານ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍພະນກ
ງານພາຍໃນ (90% ເປັນຄົນລາວ) ແລະ ຕຸ່າງປະເທດ ທີິ່ປະສົມປະສານກນໄດ້ດີ.
ບໍລິສດສາຂາ ເຊິິ່ງກໍຄື ບໍລິສດ ອານາໄມ ຣີສອດເສສ ລາວ ຈໍາກດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງ
ຂຶົ້ນ. ພວກເຮົາມີຫ້ອງການຖາວອນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ ໂດຍມີການດໍາເນີນ
ວຽກງານຂອງບໍລິສດຢູ່າງຄົບສຸດ.

ໂດຍທີິ່ມີໂຄງການໂຊກດີເປັນໂຄງການຫຼກຂອງພວກເຮົາ, ບໍລິສດ ອານາໄມ ແມຸ່ນຢູ່
ໃນຕໍາແໜຸ່ງທີິ່ດີ ທີິ່ຈະດຶງດດຜ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜ້ລົງທຶນໃໝຸ່. ພວກເຮົາເຊືິ່ອວຸ່າ ເມືິ່ອເວລາ
ຜຸ່ານໄປ ລດຖະບານ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດ ຜຸ່ານຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງພວກເຮົາ ເຊິິ່ງຈະເຮດໃຫ້ບນຍາກາດການລົງທຶນພາຍໃນດີຂຶົ້ນ ແລະ ໃນທີິ່ສຸດ
ແລ້ວ ກໍຈະເປັນການກະຕຸ້ນທຸລະກິດ ແລະ ການວຸ່າຈ້າງງານພາຍໃນ ແລະ ສ້າງລາຍຮບ
ຈາກການເກັບພນທະອາກອນ.
ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮົາກບໂຄງການ Au-Cu, ພວກເຮົາເຊືິ່ອວຸ່າ ມນຄຸ່າ
ການລົງທຶນ ກຸ່ອນທີິ່ຈະຮອດຂົ້ນຕອນການເຮດບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕກນິກສໍາ
ເລດແມຸ່ນປະມານ 20-60 ລ້ານໂດລາ ໃນຊຸ່ວງໄລຍະເວລາ 4-8 ປີ. ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍ
ຕົວຈິງເພືິ່ອທີິ່ຈະໄປຮອດຂົ້ນຕອນນີົ້ ແມຸ່ນຂຶົ້ນກບປະເພດຂອງແຮຸ່ສະສົມ ທີິ່ພົບ
ເຫນ: ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍສໍາລບແຮຸ່ porphyry (ໂຄງການໂຊກດີ) ທີິ່ໂດຍທົວ
ັ່ ໄປແລ້ວ
ແມຸ່ນຕໍໍ່ເນືິ່ອງຫຼາຍກວຸ່າ ແລະ ກໍານົດໄດ້ງຸ່າຍ ຈະມີຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍປະມານ 55-60 ລ້ານ
ໂດລາ; ຫິນ skarn ທີິ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຈະໃຊ້ປະມານ 60-65 ລ້ານໂດລາ ແລະ ແຫຼຸ່ງແຮຸ່
ທີິ່ເກີດຈາກນໍໍ້າແຮຸ່ຮ້ອນອຸນຫະພມຕໍໍ່າ ທີິ່ຊບຊ້ອນ (ໂຄງການສາໄກ) ແມ່ນປະມານ
100 ລ້ານໂດລາ. ໃນຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍເຫຼົັ່ານີົ້ ແມຸ່ນຕ້ອງໄດ້ເພີິ່ມຕົົ້ນທຶນ (Capex) ສໍາ
ລບການກໍໍ່ສ້າງ ເຊິິ່ງອາດຈະຢປ
ູ່ ະມານ 100 ຫາ 800 ລ້ານໂດລາ ແລ້ວແຕຸ່ຂະ
ໜາດ ແລະ ຄວາມຊບຊ້ອນຂອງແຮຸ່ສະສົມ ໂດຍທີິ່ບວກກບຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍ ໃນການ
ດໍາເນີນງານເບືົ້ອງຕົົ້ນ (Opex).

ຮບພາບລຸຸ່ມນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງ value curve ຕະຫຼອດຊຸ່ວງດໍາເນີນງານ ທີິ່ປະສົບຜົນສໍາເລດຂອງບໍລິສດ Junior ແລະ ມັນຍັງສະໜອງແຜນ
ຍຸດທະສາດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ມະຫາສານ ທີິ່ບໍລິສດ Junior ສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ຜ້ລົງທຶນທີິ່ສາມາດທົນຕໍໍ່ຄວາມສຸ່ຽງ.

Annamite Resources Holdings Pte. Ltd.
(ສງກະໂປ) – ARH; ທະບຽນເລກທ: 201915983C

ບໍລສັດ ອານາໄມ ຣສອດເສັສ ລາວ ຈໍາກັດ
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) – ARL; ລະຫັດວສາຫະກດ: 01-00024196

ດ້ານເທິງແມຸ່ນໂຄງສ້າງບໍລິສດຂອງພວກເຮົາ.
ການລົງທຶນທງໝົດໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ ຈະເຮດໃນນິຕິບຸກຄົນ ທີິ່ຖືຮຸ້ນໃນສິງກະໂປ
ແຕຸ່ກໍຍງສາມາດພິຈາລະນາການລົງທຶນໃນລະດບໂຄງການສໍາລບໂຄງການສະເພາະ.
ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາແມຸ່ນຢູ່ໃນອາຄານທີິ່ມີຮບຢູ່ດ້ານຂ້າງ.

ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຄຸນຄຸ່າຂອງພວກເຮົາແມຸ່ນສະຫຼຼຸບຕາມຕົວເລກຂ້າງລຸຸ່ມ .

•

ການມີຕົວຕົນພາຍໃນ ແລະ ການຮຸ່ວມທຸລະກິດກບບໍລິສດທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ.

•

ຄະນະບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ ທີ່ມີປະຫວດທີິ່ໜ້າເຊືິ່ອຖື ໃນການເຮັດການຄົົ້ນພົບ ແລະ
ການສ້າງມນຄຸ່າທີິ່ດີໃຫ້ແກຸ່ຜ້ຖືຮຸ້ນ.

•

ໃຊ້ຄວາມຊຸ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ ໃນການເຈລະຈາ, ຊອກຄົົ້ນ ແລະ
ພດທະນາໃນຂົ້ນຕົົ້ນ ເພືິ່ອກວມເອົາທຸກວຽກງານຂອງການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ
ລວມທງວຽກງານທໍລະນີສາດ, ບໍໍ່ແຮຸ່, ການແລຸ່ນອະນຸຍາດ ແລະ ດ້ານການເງິນ.

•

ມີຄວາມເອົາໃຈໃສຸ່ຕໍໍ່ຄວາມຍືນຍົງ, ການພົວພນກບຜ້ມີບົດບາດ ແລະ
ການສ້າງສາຍພົວພນທີິ່ດີກບພາກລດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ.

ຮ້ນສ່ວນພາຍໃນ

ຄວາມຊ່ຽວຊານ
ດ້ານເຕັກນກ

ສະພາບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານຂອງ ບໍລສ
ິ ດ ອານາໄມ ມີຄວາມຊຸ່ຽວຊານທີຫ
ິ່ າຼ ກຫຼາຍ ໃນດ້ານເຕກນິກ
ແລະ ການເງິນ ແລະ ມີປະຫວດການເຮດວຽກທີດ
ິ່ ີ ໃນຂະແໜງການຊບພະຍາກອນແຮຸ່ທາດ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮດ
ຕາມຄໍາໝນ
ົ້ ສນຍາຂອງພວກເຮົາ ທີຈ
ິ່ ະຊອກຫາໂຄງການທີດ
ິ່ ີ ໃນເວລາທີພ
ິ່ ວກເຮົາໄດ້ສາ້ ງຕງົ້ ບໍລສ
ິ ດ Junior
ຂອງພວກເຮົາໃນ 18 ເດືອນກຸ່ອນໜ້ານນ
ົ້ . ເປົາັ້ ໝາຍຂອງພວກເຮົາແມຸ່ນການເປັນບໍລສ
ິ ດສໍາຫຼວດຊອກຄົນ
ົ້ ຂັນ
ັ້
Junior ທີປ
ິ່ ະສົບຜົນສໍາເລດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພືອ
ິ່ ຈະຈົດທະບຽນເຂົາົ້ ໃນຕະຫຼາດຫຼກຊບໃນປີ 2022.
ໂດຍທີນ
ິ່ າໍ ເອົາທີມງານທີມ
ິ່ ປ
ີ ະສົບການ ແລະ ຄຸ່ອງແຄ້ວ ທີມ
ິ່ ປ
ີ ະຫວດໃນການສ້າງຄຸນຄຸ່າໃຫ້ແກ່ຜລ
້ ງົ ທຶນ, ບໍລສ
ິ ດ
ອານາໄມ ຈະເພີມ
ິ່ ໂອກາດໃນການກໍານົດ ແລະ ເດີນໜ້າໂຄງການໂລຫະມີຄາຸ່ ແລະ/ຫຼື ແຮຸ່ໂລຫະ ທີພ
ິ່ ອ
້ ມທີິ່
ຈະຊີເຈາະ ຫຼື ທີຈ
ິ່ ະຊີເຈາະໃນ ສປປ ລາວ. ຮບແບບຂອງພວກເຮົາຈະນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ລດຖະບານ
ແລະ ປະຊາຊົນຂອງປະເທດ ແລະ ຈະຊຼຸກຍກ
້ ານລົງທຶນໃນອະນາຄົດໃນ ສປປ ລາວ.

Annamite Resources Holdings Pte. Ltd.
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ຕ້ໄປສະນ 435
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍທີ່ນໍາໜ້າ

