
 

 

 

 

ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2019, ກຸຸ່ມບຸກຄົນທ ີ່ມີປະສົບການ ດ້ານທໍລະນີສາດ, ການສໍາ
ຫຼວດຊອກຄົົ້ນ, ບໍໍ່ແຮຸ່ ແລະ ການເງິນ (ລາວ, ອົດສະຕາລີ, ອາເມຣິກາ ແລະ ເອີຣົບ) 
ໄດ້ສ້າງຕ ົ້ງ ບໍລິສ ດ ອານາໄມ ຣີສອດເສ ສ ເຊິິ່ງເປັນບໍລິສ ດເອກະຊົນ Junior ທີິ່ດໍາ 
ເນີນການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນໃນ ສປປ ລາວ. ກຸຸ່ມບຸກຄົນດ ັ່ງກ່າວແມຸ່ນມີຄວາມຮ ້ທີິ່ 
ດີກຸ່ຽວກ ບການເຮ ດວຽກໃນ ສປປ ລາວ. 
 
ສະມາຊິກຂອງກຸຸ່ມ ເຄີຍເຮ ດວຽກກ ບຫຼາຍບໍລິສ ດ ໃນດ້ານເຕ ກນິກ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການເງິນ ແລະ ເປັນສຸ່ວນໜຶິ່ງໃນກຸຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ໃນບໍໍ່ດົນມານີົ້ກໍ 
ໄດ້ເຮ ດວຽກກັບບໍລິສ ດບໍໍ່ແຮຸ່ເອກະຊົນຂັັ້ນ junior ແລະ ຂະໜາດໃຫຍຸ່ ລວມທ ງ 
ບໍລິສ ດທີິ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກຊ ບ ເຊ ີ່ງລວມທ ງ Gold Fields, Orano, 
Lydian International ແລະ Tethyan Resources ແລະ ໃນປະເທດລາວ 
ກໍແມຸ່ນ Aurasian Minerals, Kingsgate ແລະ Mekong Minerals. 
 
“ບໍລິສ ດບໍໍ່ແຮຸ່ນ້ອງຂັັ້ນ Junior” ຫຼື “Junior” ແມຸ່ນສາມາດນ ຍາມເປັນບໍລິສ ດທີິ່ 
ກໍາລ ງສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ, ພ ດທະນາ ຫຼ ື ຕ້ອງການທີິ່ຈະພ ດທະນາແຫຼ່ງແຮຸ່ສະສົມ. 
ຫຼ ງຈາກການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນເປັນເວລາ 2-3 ປີ ເພືິ່ອກໍານດົສະຖານທີິ່ ທີິ່ມີທ່າ 
ແຮງສ ງ, ບໍລ ສັດ Junior ຈະເລີິ່ມການປະເມ ນຊ ບພະຍາກອນ ແລະ ສະໜອງຜົນ
ການປະເມ ນໃຫ້ແກຸ່ຜ ຖ້ືຮຸ້ນ ແລະ ຜ ້ສະໜອງທຶນ ເຊິິ່ງເປັນການຢັັ້ງຢືນເຖິງການມ ີ
ແຮຸ່ສະສົມ. ນີົ້ແມຸ່ນສ ີ່ງທີິ່ສໍາຄ ນ ເນືິ່ອງຈາກການພ ດທະນາ ແລະ ການຂດຸຄົົ້ນຊ ບພະ 
ຍາກອນແຮຸ່ທາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທຶນຫຼາຍ. ຖ້າການສຶກສາມຜີົນອອກມາທີິ່ດ,ີ ບໍລິສ ດ 
Junior ກຈໍະເພີິ່ມທຶນ ແລະ ຂະຫຍາຍທີມງານຂອງຕົນ ໂດຍນໍາເອົາຮຸ້ນສຸ່ວນເຂົົ້າ 
ມາພ ດທະນາໂຄງການ ຫຼື ຂາຍໂຄງການໃຫ້ແກຸ່ບໍລິສ ດທີິ່ໃຫຍຸ່ກວຸ່າ ເຊິິ່ງໂດຍທົັ່ວ 
ໄປແລ້ວ ແມຸ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລທີິ່ສ ງ ສໍາລ ບຜ ້ທີິ່ຮ ບເອົາຄວາມສຸ່ຽງ ໃນການລົງ 
ທຶນໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ. ບ ນດາບໍລິສ ດ Junior ມີປະຫວ ດໃນການຄົົ້ນພົບແຮຸ່ຄໍາ, ໂລ 
ຫະມີຄຸ່າ ແລະ ແຮຸ່ໂລຫະເປັນສຸ່ວນໃຫຍຸ່. 
 
ການຊອກຄົົ້ນແຮຸ່ທາດແມຸ່ນມີຄວາມສຸ່ຽງສ ງ ແຕຸ່ມີຜົນຕອບແທນທີິ່ ສ ງຈາກການ 
ລົງທຶນ. ການອະທ ບາຍ ເຖ ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທໍລະນີສາດ ໂດຍສະເພາະໃນ 
ວຽກງານເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແມຸ່ນເປັນວິທະຍາສາດທີິ່ຍ ງບໍໍ່ແນຸ່ນອນ.  
 

ບ ນດາບໍລິສ ດ Junior ຈໍາເປັນຕ້ອງລະດົມທຶນໃນຂ ົ້ນຕອນນີົ້ ໃນຂະນະທີິ່ພວກ 
ເຂົາກ້າວຜຸ່ານຊຸ່ວງໄລຍະຕຸ່າງໆຂອງໂຄງການ ໂດຍອີງຕາມຜນົການສຶກສາທີິ່ອອກ
ມາດີ. ສິິ່ງນີົ້ຈະເຮ ດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຮ ກສາເງິນທຶນ ທີິ່ຈໍາເປັນໃນການສ້າງໂຄງ 
ການທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າ. ໂດຍປກົກະຕິແລ້ວ ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ສໍາຄ ນສໍາ 
ລ ບການລະດົມທຶນກໍຄືຄວາມໝ ົ້ນຄົງໃນການຈ ບຈອງທີິ່ດິນ ແລະ ການອະນຸມ ດ 
ທີິ່ໄວ ຈາກລ ດຖະບານຂອງປະເທດທີິ່ມກີານດາໍເນີນໂຄງການ ພ້ອມກ ບຜົນການ
ສຶກສາທີິ່ເປັນບວກ ແລະ ງົບປະມານທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ກະແສເງິນທຶນໃໝຸ່ 
ແມຸ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງບໍລິສ ດ Junior ແລະ ໂຄງການ 
ຂອງບໍລິສ ດ ນ ບແຕຸ່ການກວດສອບໂຄງການໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ວຽກງານກວດ 
ສອບວິເຄາະສະຖານະຂອງທຸລະກດິ ໂດຍເຮ ດຜຸ່ານການຊີເຈາະ ຈົນຮອດຂັັ້ນຕອນ
ການປະເມີນຊ ບພະຍາກອນ. 
 
ມ ນແມຸ່ນເປົັ້າໝາຍຂອງບ ນດາຜ ້ສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນຂັັ້ນ Junior ທ ນທີທີິ່ພວກເຂົາ 
ມີຖານຊ ບສິນທີິ່ເກີດຈາກການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ ເພືິ່ອຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ກ 
ຊ ບ ທີິ່ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ມີແຕຸ່ບໍລິສ ດຊ ບພະຍາກອນແຮຸ່ທາດ ແລະ ຖານຜ ້ລົງທຶນເຊ ັ່ນ: 
Sydney (ASX), Toronto (TSX-V) ຫຼື London (AIM). 
 
ສປປ ລາວ ມີຈດຸໄດ້ປຽບ ເນືິ່ອງຈາກຍ ງບໍໍ່ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດຫຼາຍ ໂດຍມໂີອກາດ 
ໃນການເຮ ດໂຄງການຕຸ່າງໆ ທີິ່ມີທຶນໜ້ອຍ ແລະ ທ ີ່ເຮັດວຽກດ້ານເຕ ກນິກທ ີ່ບໍໍ່ດີ 
ປານໃດ. ດວ້ຍເຫດນ ົ້ນ ຈຶິ່ງມີບໍໍ່ພຽງເທົັ່າໃດບຸ່ອນເທົົ່ານັັ້ນໃນປະເທດ ທີິ່ສາມາດ 
ສ້າງຜົນກໍາໄລໄດ ້ທີິ່ເປັນໄປໄດ້ທາງທໍລະນີສາດທີິ່ດີເລດີ. 
 
ຮ ບແບບທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສ ດ ອານາໄມ ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະ ຖານະການດ ັ ີ່ງ 
ກຸ່າວນີົ້ ແລະ ກາຍເປັນຜ ້ພ ດທະນາໂຄງການ ໂດຍການຊອກຫາ ແລະ ຈ ບຈອງໂຄງ 
ການທີິ່ມີຄຸ່າ ທີິ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຊີເຈາະ ຫຼ ືໃກ້ທີິ່ຈະພ້ອມໃຫ້ຊີເຈາະ ເຊິິ່ງເປັນໂຄງການ 
ທີິ່ສາມາດກ້າວຂຶົ້ນຕຸ່ອງໂສ້ດາ້ນຄຸນຄຸ່າພາຍໃນ 2-3 ປີ ໄປຢ ູ່ໃນຂ ົ້ນທີິ່ສາມາດປະ 
ເມີນຊ ບພະຍາກອນ ເຊິິ່ງຫຼ ງຈາກນ ົ້ນແມຸ່ນຕາມດ້ວຍການປະເມີນຜົນດ້ານເສດຖະ 
ກິດເບືົ້ອງຕົົ້ນ (PEA). ຫຼ ງຈາກນ ົ້ນ ໂຄງການອາດຈະກ້າວໄປສ ຸ່ຂ ົ້ນຕອນການສຶກ 
ສາກຸ່ອນເຮ ດບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕ ກນກິ ຫຼື ຂ ົ້ນຕອນເຮ ດບົດວິພາກເສດຖະ 
ກິດ-ເຕ ກນກິ .

 
 
 

ບໍລິສ ດສາໍຫວຼດຊອກຄົົ້ນ ແລະ ບໍໍ່ແຮຸ່ໃໝ່ ຂັັ້ນ Junior ໃນ ສປປ ລາວ 
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ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນຂອງ ສປປ ລາວ, ມ ນຄຸ່າສິນຄ້າ ແລະ 
ທຶນທີິ່ມີຢ ູ່ໃນຕອນນີົ້ ແມຸ່ນເປັນໃຈໃຫ້ແກຸ່ການພ ດທະນາບໍລິສ ດສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ 
ທີິ່ມີທຶນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເພືິ່ອສຸມໃສຸ່ປະເທດລາວ ແລະ ໃນອະນາຄົດກໍອາດຈະສຸມ 
ໃສຸ່ປະເທດໃກ້ຄຽງໃນພາກພືົ້ນອິນໂດຈີນ. 
 
ໃນ 18 ເດືອນຜຸ່ານມານ ັ້, ບໍລິສ ດ ອານາໄມ ໄດ້ດາໍເນີນການກວດສອບວິເຄາະສະ 
ຖານະຂອງທຸລະກິດຂອງໂຄງການຫາຼຍກວຸ່າ 25 ບຸ່ອນ. ໂຄງການໂຊກດີເປັນໂຄງ 
ການທີິ່ໂດດເດ ັ່ນ ເນືິ່ອງຈາກແຮຸ່ທາດ porphyry ພ້ອມກ ບຄວາມເປັນໄປໄດ ້
ຂອງແຮຸ່ ທີິ່ເກດີຈາກນໍໍ້າແຮຸ່ຮ້ອນອຸນຫະພ ມຕໍໍ່າ ແລະ/ຫຼື ຫິນ skarn. ໂຄງການ 
ເຂດສາໄກ ເຊິິ່ງເປັນບຸ່ອນທີິ່ໄດ້ດໍາເນີນການຊີເຈາະສໍາຫຼວດ ແມຸ່ນເປັນທີິ່ສົນໃຈ 
ໃນລໍາດ ບທີສອງຮອງຈາກໂຄງການໂຊກດີ. ນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວຸ່າ ຮ ບແບບການ 
ພ ດທະນາໂຄງການຂອງພວກເຮາົໃຊ້ໄດ້ຜົນ. 
 
ພວກເຮົາມີພະນ ກງານປະມານ 10 ຄົນ ເຊິິ່ງເປັນທີມງານ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍພະນ ກ 
ງານພາຍໃນ (90% ເປັນຄົນລາວ) ແລະ ຕຸ່າງປະເທດ ທີິ່ປະສມົປະສານກ ນໄດດ້ີ.  
ບໍລິສ ດສາຂາ ເຊິິ່ງກໍຄ ືບໍລິສ ດ ອານາໄມ ຣີສອດເສ ສ ລາວ ຈາໍກ ດ ໄດຖ້ືກສ້າງຕັັ້ງ
ຂຶົ້ນ. ພວກເຮົາມີຫ້ອງການຖາວອນ ຢ ູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ໂດຍມີການດໍາເນີນ 
ວຽກງານຂອງບໍລິສ ດຢູ່າງຄົບສຸດ. 

ໂດຍທີິ່ມີໂຄງການໂຊກດີເປັນໂຄງການຫຼ ກຂອງພວກເຮົາ, ບໍລິສ ດ ອານາໄມ ແມຸ່ນຢ ູ່ 
ໃນຕໍາແໜຸ່ງທີິ່ດີ ທີິ່ຈະດຶງດ ດຜ ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜ ້ລົງທຶນໃໝຸ່. ພວກເຮົາເຊືິ່ອວຸ່າ ເມືິ່ອເວລາ 
ຜຸ່ານໄປ ລ ດຖະບານ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ຜຸ່ານຄວາມພະຍາຍາມ 
ຂອງພວກເຮົາ ເຊິິ່ງຈະເຮ ດໃຫ້ບ ນຍາກາດການລົງທຶນພາຍໃນດີຂຶົ້ນ ແລະ ໃນທີິ່ສຸດ 
ແລ້ວ ກໍຈະເປັນການກະຕຸ້ນທຸລະກິດ ແລະ ການວຸ່າຈ້າງງານພາຍໃນ ແລະ ສ້າງລາຍຮ ບ 
ຈາກການເກັບພ ນທະອາກອນ. 
 
ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮົາກ ບໂຄງການ Au-Cu, ພວກເຮົາເຊືິ່ອວຸ່າ ມ ນຄຸ່າ 
ການລົງທຶນ ກຸ່ອນທີິ່ຈະຮອດຂ ົ້ນຕອນການເຮ ດບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕ ກນິກສໍາ 
ເລ ດແມຸ່ນປະມານ 20-60 ລ້ານໂດລາ ໃນຊຸ່ວງໄລຍະເວລາ 4-8 ປີ. ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍ 
ຕົວຈິງເພືິ່ອທີິ່ຈະໄປຮອດຂ ົ້ນຕອນນີົ້ ແມຸ່ນຂຶົ້ນກ ບປະເພດຂອງແຮຸ່ສະສົມ ທີິ່ພົບ 
ເຫ ນ: ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍສໍາລ ບແຮຸ່ porphyry (ໂຄງການໂຊກດ)ີ ທີິ່ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ 
ແມຸ່ນຕໍໍ່ເນືິ່ອງຫຼາຍກວຸ່າ ແລະ ກໍານດົໄດ້ງຸ່າຍ ຈະມີຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍປະມານ 55-60 ລ້ານ 
ໂດລາ; ຫິນ skarn ທີິ່ຢ ູ່ໃກຄ້ຽງຈະໃຊ້ປະມານ 60-65 ລ້ານໂດລາ ແລະ ແຫຼຸ່ງແຮຸ່ 
ທີິ່ເກີດຈາກນໍໍ້າແຮຸ່ຮ້ອນອຸນຫະພ ມຕໍໍ່າ ທີິ່ຊ ບຊ້ອນ (ໂຄງການສາໄກ) ແມ່ນປະມານ 
100 ລ້ານໂດລາ. ໃນຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍເຫຼົັ່ານີົ້ ແມຸ່ນຕ້ອງໄດ້ເພີິ່ມຕົົ້ນທຶນ (Capex) ສາໍ 
ລ ບການກໍໍ່ສ້າງ ເຊິິ່ງອາດຈະຢ ູ່ປະມານ 100 ຫາ 800 ລາ້ນໂດລາ ແລ້ວແຕຸ່ຂະ 
ໜາດ ແລະ ຄວາມຊ ບຊ້ອນຂອງແຮຸ່ສະສົມ ໂດຍທີິ່ບວກກ ບຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍ ໃນການ 
ດໍາເນີນງານເບືົ້ອງຕົົ້ນ (Opex).

 

ການທີິ່ປະເທດລາວຍ ງບໍໍ່ຖກືສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນຫຼາຍ ກໍເນືິ່ອງຈາກບໍລິສ ດເອກະຊົນທ ງຫຼາຍຍ ງຂາດຜ ້ຊຸ່ຽວຊານ ທີິ່ມີທ ກສະດາ້ນທໍລະນີສາດ ແລະ ການສໍາຫວຼດຊອກຄົົ້ນ ແລະ 

ພ້ອມກ ນນັັ້ນ ກໍເນືີ່ອງຈາກລະບຽບການ ທີິ່ໃນເມືິ່ອກຸ່ອນເຮ ດໃຫ້ບ ນດາບໍລິສ ດ Junior ເຄືິ່ອນໄຫວໄດ້ຍາກ. ລ ດຖະບານລາວໄດ້ເຫ ນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປັບປຸງຂະ 

ແໜງການນ ັ້ ແລະ ໃນບໍໍ່ດົນມານ ັ້ ກໍໄດ້ມກີານປະກາດນໍາໃຊ້ກດົໝາຍວຸ່າດວ້ຍແຮຸ່ທາດສະບ ບໃໝຸ່. ແຕຸ່ການມີບໍລິສ ດພາຍໃນທີິ່ເຂ ົ້ມແຂງ, ການຮຸ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຄວາມຮ  ້

ກຸ່ຽວກ ບປະເທດຍ ງເປັນບ ນຫາທີິ່ສໍາຄ ນຕໍໍ່ຄວາມສໍາເລ ດ. 

 

ບໍລິສ ດ ອານາໄມ ໄດ້ສ້າງຕ ົ້ງບໍລິສ ດ ແລະ ສະໜອງຄວາມຊຸ່ຽວຊານໃນຊຸ່ວງສອງປີທີິ່ຜຸ່ານມາ ໂດຍອງີຕາມຄວາມຮ ້ ແລະ ເຄືອຂຸ່າຍພາຍໃນປະເທດຂອງບໍລິສ ດ ທີິ່ໄດ້ສ້າງມາ 

ເປັນເວລາ 5-6 ປ.ີ ນອກຈາກນ ົ້ນ, ພວກເຮົາຍ ງມຜີ ້ລົງທຶນພາຍໃນ ທີິ່ເປັນຜ ້ຖືຮຸ້ນຫຼ ກໃນ ບໍລິສ ດ ອານາໄມ ເຊ ັ່ນກ ນ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຮ ບພາບລຸຸ່ມນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ value curve ຕະຫຼອດຊຸ່ວງດໍາເນີນງານ ທີິ່ປະສົບຜົນສໍາເລ ດຂອງບໍລິສ ດ Junior ແລະ ມັນຍັງສະໜອງແຜນ 

ຍຸດທະສາດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ມະຫາສານ ທີິ່ບໍລິສ ດ Junior ສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ຜ ້ລົງທຶນທີິ່ສາມາດທົນຕໍໍ່ຄວາມສຸ່ຽງ. 

ດ້ານເທິງແມຸ່ນໂຄງສ້າງບໍລິສ ດຂອງພວກເຮົາ. 

ການລົງທຶນທ ງໝົດໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ ຈະເຮ ດໃນນິຕິບຸກຄົນ ທີິ່ຖືຮຸ້ນໃນສິງກະໂປ 

ແຕຸ່ກໍຍ ງສາມາດພິຈາລະນາການລົງທຶນໃນລະດ ບໂຄງການສໍາລ ບໂຄງການສະເພາະ. 

ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາແມຸ່ນຢ ູ່ໃນອາຄານທີິ່ມີຮ ບຢ ູ່ດ້ານຂ້າງ. 

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

ບໍລ ສັດ ອານາໄມ ຣ ສອດເສັສ ລາວ ຈາໍກດັ 
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) – ARL; ລະຫັດວ ສາຫະກ ດ: 01-00024196 



 
• ການມີຕົວຕົນພາຍໃນ ແລະ ການຮຸ່ວມທຸລະກິດກ ບບໍລິສ ດທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ. 

 
• ຄະນະບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ ທ ີ່ມີປະຫວ ດທີິ່ໜ້າເຊືິ່ອຖື ໃນການເຮດັການຄົົ້ນພົບ ແລະ 

ການສ້າງມ ນຄຸ່າທີິ່ດີໃຫ້ແກຸ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນ. 
 

• ໃຊ້ຄວາມຊຸ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ ໃນການເຈລະຈາ, ຊອກຄົົ້ນ ແລະ 
ພ ດທະນາໃນຂ ົ້ນຕົົ້ນ ເພືິ່ອກວມເອົາທຸກວຽກງານຂອງການສໍາຫຼວດຊອກຄົົ້ນ 
ລວມທ ງວຽກງານທໍລະນີສາດ, ບໍໍ່ແຮຸ່, ການແລຸ່ນອະນຸຍາດ ແລະ ດ້ານການເງິນ. 

 
• ມີຄວາມເອົາໃຈໃສຸ່ຕໍໍ່ຄວາມຍືນຍົງ, ການພົວພ ນກ ບຜ ້ມີບົດບາດ ແລະ 

ການສ້າງສາຍພົວພ ນທີິ່ດີກ ບພາກລ ດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຄຸນຄຸ່າຂອງພວກເຮາົແມຸ່ນສະຫຼຼຸບຕາມຕົວເລກຂ້າງລຸຸ່ມ. 

ສະພາບລໍຫິານ ແລະ ຄະນະບລໍຫິານຂອງ ບລໍສິ ດ ອານາໄມ ມຄີວາມຊຸ່ຽວຊານທີິ່ຫາຼກຫາຼຍ ໃນດາ້ນເຕ ກນກິ 
ແລະ ການເງນິ ແລະ ມປີະຫວ ດການເຮ ດວຽກທີິ່ດ ີໃນຂະແໜງການຊ ບພະຍາກອນແຮຸ່ທາດ. ພວກເຮາົໄດເ້ຮ ດ 
ຕາມຄາໍໝ ົ້ນສ ນຍາຂອງພວກເຮາົ ທີິ່ຈະຊອກຫາໂຄງການທີິ່ດ ີ ໃນເວລາທີິ່ພວກເຮາົໄດສ້າ້ງຕ ົ້ງບລໍສິ ດ Junior 
ຂອງພວກເຮາົໃນ 18 ເດອືນກຸ່ອນໜາ້ນ ົ້ນ. ເປົັ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົແມຸ່ນການເປນັບລໍສິ ດສາໍຫວຼດຊອກຄົົ້ນຂັັ້ນ 
Junior ທີິ່ປະສບົຜນົສາໍເລ ດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພືິ່ອຈະຈດົທະບຽນເຂົົ້າໃນຕະຫາຼດຫຼ ກຊ ບໃນປ ີ 2022. 
ໂດຍທີິ່ນາໍເອາົທມີງານທີິ່ມປີະສບົການ ແລະ ຄຸ່ອງແຄວ້ ທີິ່ມປີະຫວ ດໃນການສາ້ງຄນຸຄຸ່າໃຫແ້ກຜ່ ລ້ງົທນຶ, ບລໍສິ ດ 
ອານາໄມ ຈະເພີິ່ມໂອກາດໃນການກາໍນດົ ແລະ ເດນີໜາ້ໂຄງການໂລຫະມຄີຸ່າ ແລະ/ຫຼ ື ແຮຸ່ໂລຫະ ທີິ່ພອ້ມທີິ່ 
ຈະຊເີຈາະ ຫຼ ື ທີິ່ຈະຊເີຈາະໃນ ສປປ ລາວ. ຮ ບແບບຂອງພວກເຮາົຈະນາໍເອາົຜນົປະໂຫຍດມາໃຫລ້ ດຖະບານ 
ແລະ ປະຊາຊນົຂອງປະເທດ ແລະ ຈະຊຼຸກຍ ກ້ານລງົທນຶໃນອະນາຄດົໃນ ສປປ ລາວ. 
 

ຮ ້ນສ່ວນພາຍໃນ 

ຄວາມຊ່ຽວຊານ 
ດ້ານເຕັກນ ກ 

ເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ນໍາໜ້າ 

ບໍລ ສັດ ອານາໄມ ຣ ສອດເສັສ ລາວ ຈາໍກດັ 
377 ຖະໜົນລາວ-ໄທ 
ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສ ສັດຕະນາກ 
ຕ ້ໄປສະນ  435 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
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