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A  
 
Account: 

 
ບນັຊີບນັຊ/ີໝວດບນັຊີໝວດບນັຊ ີ
ແມນ່ຫວົໜວ່ຍພ້ືນຖານສາໍລບັບນັຈຂຸໍມ້ນູ
ໃນລະບບົບນັຊ;ີ1 ປະກອບດວ້ຍໝວດ
ບນັຊປີະເພດຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຊບັສນິ, ໜ້ີ
ສນິ, ທຶນ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍ. 

Account Balance: ຍອດຍອດເຫືຼອເຫືຼອບນັຊີບນັຊ ີ
ແມນ່ຈາໍນວນຜິດດຽ່ງໃນຈາໍນວນເງນິທງັ
ໝດົ ລະຫວາ່ງຈາໍນວນລວມ ເບືອ້ງ “ໜ້ີ” 
ແລະ ຈາໍນວນລວມເບື້ອງ “ມ”ີ ຂອງ 
ໝວດບນັຊໃີດໜ່ຶງ. 

Accountant: ນາຍນາຍບນັຊີບນັຊ/ີພະນກັງານພະນກັງານບນັຊີບນັຊ ີ
Accountant’s 
report: (or  
auditor’s report) 

ບດົບດົລາຍລາຍງານງານຂອງຂອງນາຍນາຍບນັຊີບນັຊ ີ
(ຫືຼຫືຼບດົບດົລາຍລາຍງານງານຂອງຂອງຜູ້ຜູກ້ວດກວດສອບສອບບນັຊີບນັຊ)ີ 
ເປັນພາຫະນະທ່ີນາຍບນັຊ ີ ຫືຼ ນກັກວດ
ສອບບນັຊອີດິສະລະນາໍໃຊ ້ ເພ່ືອສະແດງ
ໃຫເ້ຫັນເນືອ້ໃນຂອງການກວດສອບບນັຊ ີ
ແລະ ຂໍສ້ະຫຸຼບ ເພ່ືອນາໍສະເໜີ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິຢ່າງ
ຖກືຕອ້ງ ແລະ ເປັນຈງິໃຫແ້ກຜູ່ນ້າໍໃຊ້
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

Accounting: ການການບນັຊີບນັຊ ີ
ແມນ່ລະບບົຂໍມ້ນູທ່ີວດັແທກບນັດາຂ ັນ້
ຕອນ ແລະ ນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູດາ້ນການ
ເງນິກຽ່ວກບັຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ເພ່ືອໃຫຜູ້້
ໃຊລ້ະບບົສາມາດພິຈາລະນາ ແລະ 
ຕດັສນິບນັຫາໄດຢ້່າງມຂີໍມ້ນູຄບົຖວ້ນ. 

Accounting 
cycle: 

ວງົວງົຈອນຈອນການການບນັຊີບນັຊ ີ
ແມນ່ໝດົທກຸບາດກາ້ວໃນຂ ັນ້ຕອນການ
ບນັຊ ີ ເຊິ່ ງລວມມກີານເຄື່ ອນໄຫວການວິ
ເຄາະ ແລະ ການບນັທຶກ, ການລງົບນັຊ,ີ 
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ການດດັແກ/້ປບັປງຸ, ການປິດບນັຊແີລະ 
ການກະກຽມບດົລາຍງານດາ້ນການເງນິ 
ແລະ ລະບບົບນັຊ.ີ 

Accounting 
documents: 

ເອກະສານການບນັຊີເອກະສານການບນັຊໝີາຍເຖງິບນັຊແີຍກ
ປະເພດທົ່ວໄປ, ບນັທຶກບນັຊປີະຈາໍວນັ, 
ບນັທຶກ ເງນິສດົ, ການບນັທຶກທາງ
ບນັຊອີື່ ນໆ ແລະ ເອກະສານຕາ່ງໆ ທ່ີ
ຈດົກາ່ຍດວ້ຍມ ື ຫືຼ ທາງອເີລັກໂຕນຼກິ ທ່ີ
ສະຖາບນັການເງນິນາໍໃຊ.້ 

Accounting 
system: 

ລະບບົລະບບົບນັຊີບນັຊ ີ

Accounting 
Treatment: 

ການການລງົລງົບນັຊີບນັຊ ີ
ໝາຍເຖງິການບນັທຶກການເຄື່ ອນໄຫວ
ບນັຊ ີ ລງົໃນເບື້ອງ ”ໜ້ີ” ຫືຼ ”ມ”ີ ຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ 

Accredited agent 
(AA): 

ຕວົຕວົແທນແທນສນິສນິເຊື່ອເຊື່ອທາງທາງການການ 

Accrual based 
accounting: 

ການບນັຊຕີາມໜ້ີສນິການບນັຊຕີາມໜ້ີສນິ 
ແມນ່ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍ 
ໃນເວລາມລີາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍເກດີ
ຂຶນ້ ເຖງິແມນ່ວາ່ເງນິສດົຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັ 
ຫືຼ ຍງັບ່ໍ ທນັໄດຈ້າ່ຍ. ຕາມຫຼກັການແຫງ່
ການບນັຊຄີູ,່ ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫລ້າຍ ຈາ່ຍ
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ຄຽງຄູກ່ບັລາຍຮບັເຊິ່ ງເປັນຜນົເຮັດໃຫມ້ ີ
ການຢັງ້ຢືນ ລາຍຮບັ ຕອ້ງຮບັ, ລາຍ
ຈາ່ຍຕອ້ງຈາ່ຍ, ລາຍຈາ່ຍລວ່ງໜາ້, ໜ້ີ
ຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງ. 

Accrued expense: ລາຍຈາ່ຍຕອ້ງຈາ່ຍລາຍຈາ່ຍຕອ້ງຈາ່ຍ 
ແມນ່ລາຍຈາ່ຍທ່ີຮບັຮູແ້ລວ້ ແຕວ່າ່ເງນິ
ຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້າ່ຍໃນເວລາປິດ ບນັຊ ີ
ເຊ່ັນ: ເງນິເດອືນ, ດອກເບຍ້ເງນິກູຢື້ມມາ
, ດອກເບຍ້ຕອ້ງຈາ່ຍ ໃຫແ້ກເ່ງນິຝາກ
ຂອງລກູຄາ້. 

Accrued income: ລາຍຮບັຕອ້ງຮບັລາຍຮບັຕອ້ງຮບັ 
ແມນ່ລາຍຮບັທ່ີຮບັຮູແ້ລວ້ ແຕວ່າ່ເງນິຍງັ
ບ່ໍທນັໄດຮ້ບັໃນເວລາປິດບນັຊ.ີ ຢູ່ໃນວຽກ
ງານການເງນິ, ລາຍຮບັຕອ້ງຮບັຕ ົນ້ຕໍ
ແມນ່ດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ທ່ີຮອດກາໍນດົເວລາ
ທ່ີຮບັຮູເ້ປັນລາຍຮບັແລວ້ ແຕວ່າ່ລກູຄາ້
ຍງັບ່ໍທນັມາ ຊາໍລະເງນິ. 

Accumulated 
depreciation: 

ຄາ່ຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນຫຽ້ນສະສະສມົສມົ 
ແມນ່ບນັຊນີາໍໃຊເ້ພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນມນູຄາ່ຂອງ
ບນັຊຊີບັສມົບດັ ໂດຍການສະສມົມນູຄາ່
ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນທ່ີຜາ່ນມາທງັໝດົຂອງຊບັສມົບດັ
ທ່ີມອີາຍກຸານນາໍໃຊໄ້ລຍະໃດໜ່ຶງຕາມທ່ີ
ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
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Active borrower: ຜູ້ຜູກ້ ູ້ກ ູຢື້ມຢືມປະຈາໍປະຈາໍ 
ແມນ່ລກູໜ້ີທ່ີດ,ີ ຊາໍລະເປັນປກົກະຕ ິ

Active client: ລກູລກູຄາ້ຄາ້ປກົກະຕິປກົກະຕ ິ
ແມນ່ລກູຄາ້ທ່ີມກີານເຄື່ ອນໄຫວປກົກະຕິ, 
ລກູຄາ້ທ່ີດ ີ

Actual collection 
interest/ 
principal/fee: 
 
 
 
 
 
 
 
(Actual collection) 

ດອກດອກເບຍ້ເບຍ້/ຕ ົນ້ຕ ົນ້ທຶນທຶນ/ຄາ່ຄາ່ທາໍນຽມ ທ່ີທາໍນຽມ ທ່ີເກບັເກບັໄດ້ໄດ້
ຕວົຕວົຈງິຈງິ 
ພະນກັງານສນິເຊື່ອ/ພາກສະໜາມຈະຄດິ
ໄລຈ່າໍນວນເປ້ົາໝາຍ (target) ທ່ີເຂົາ
ເຈົ້າຈະສາມາດເກບັໄດ ້ ແລະ ຄວນເກບັ
ໄດຈ້າກສະມາຊກິທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ. 
ເມ ື່ອລງົເກບັຕວົຈງິອາດຈະບ່ໍໄດຕ້າມຄາດ
ໝາຍທ່ີໄດວ້າງໄວ,້ ສະນ ັນ້ ຈຶ່ງເອີນ້
ຈາໍນວນນີວ້າ່ ຈາໍນວນເງນິເກບັໄດຕ້ວົຈງິ 

Added value: ມນູມນູຄາ່ຄາ່ເພ່ີມເພ່ີມມນູມນູຄາ່ຄາ່ເພ່ີມເພ່ີມ 
Adjusted return 
on assets: 

ຜນົຜນົຕອບຕອບແທນແທນຕ່ໍຕ່ໍຊບັຊບັສມົບດັສມົບດັຫຼງັຫຼງັການການປບັປບັ 
ອດັຕາສວ່ນນີຖ້ກືຄດິໄລບ່ນົພ້ືນຖານການ
ປບັດດັເພ່ືອແກໄ້ຂຜນົກະທບົຂອງການຖມົ
ຂມຸ, ເງນິເຟ້ີ, ການຫກັຄງັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ 
ແລະ ລາຍການອື່ ນໆ ທ່ີບ່ໍໄດລ້ວມຢູໃ່ນ
ລາຍໄດຈ້າກການດາໍເນນີງານສດຸທິຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ. ຜນົຕອບ
ແທນຕ່ໍຊບັສມົບດັຫຼງັການປບັປງຸຄດິໄລ່
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ດວ້ຍຜນົບວກຂອງລາຍໄດຈ້າກການດາໍ
ເນນີງານສດຸທິຫຼງັການປບັປງຸ ແລະ ຈາ່ຍ
ອາກອນແລວ້ຫານໃຫຊ້ບັສມົບດັສະເລຍ່. 

Adjusted return 
on equity: 

ຜນົຜນົຕອບຕອບແທນແທນຕ່ໍຕ່ໍທຶນຫຼງັການທຶນຫຼງັການປບັປບັປງຸບນັຊີປງຸບນັຊ ີ
ອດັຕາສວ່ນນີອ້າດຖກືຄດິໄລບ່ນົພ້ືນຖານ
ການປບັດດັ ເພ່ືອແກໄ້ຂຜນົກະທບົຂອງ
ການຖມົຂມຸ, ເງນິເຟ້ີ, ການຫກັຄງັແຮ
ເພ່ືອໜ້ີສນູ ແລະ ລາຍການອື່ ນໆ ທ່ີບ່ໍໄດ້
ລວມຢູໃ່ນລາຍໄດຈ້າກການດາໍເນນີງານ
ສດຸທິ ຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ. 
ຜນົຕອບແທນຕ່ໍທຶນທ່ີໄດມ້ກີານປບັປງຸຄດິ
ໄລດ່ວ້ຍຜນົບວກຂອງລາຍໄດຈ້າກການ
ດາໍເນນີງານສດຸທິຫຼງັການປບັປງຸ ແລະ 
ຈາ່ຍອາກອນ ແລວ້ຫານໃຫທຶ້ນສະເລຍ່. 

Adjustment to 
loan Loss 
reserves and 
provision 
expense: 

ການປບັປງຸການຫກັຄງັການປບັປງຸການຫກັຄງັແຮແຮສາໍຮອງເພ່ືອໜ້ີສາໍຮອງເພ່ືອໜ້ີ
ສນູ ສນູ ແລະ ລາຍຈາ່ຍແລະ ລາຍຈາ່ຍເງນິເງນິແຮແຮເພ່ືອເພ່ືອໜ້ີໜ້ີສນູສນູ 
ນກັວເິຄາະຈະໄດປ້ບັດດັຄງັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ 
ຂອງສະຖາບນັການເງນິ ຢາ່ງປກົກະຕ ິ
ເພ່ືອເຮັດໃຫມ້ນັສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍ
ການບນັຊທ່ີີ ເປັນມາດຕະຖານ ຫືຼ ຂຶນ້
ກບັລະດບັທ່ີມຄີວາມເໝາະສມົກບັຄວາມ
ສຽ່ງ ຂອງແຕລ່ະສະຖາບນັການເງນິ. 
ເພ່ືອປບັດດັຄງັແຮໃນໃບດຸນ່ດຽ່ງສະຫຸຼບ 
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ຊບັສມົບດັ. ນກັວເິຄາະຈະໄດທ້າໍການ
ປບັປງຸ ລາຍຈາ່ຍເງນິແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ ເຊິ່ ງ
ຈະໄດຖ້ກືລວມເຂ້ົາກບັຄງັແຮດ ັງ່ກາ່ວ. 

Administrative 
expense: 

ລາຍລາຍຈາ່ຍຈາ່ຍບໍລິຫານບໍລິຫານ 
ແມນ່ຄາ່ສິນ້ເປືອງທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນການບໍລ ິ
ຫານອງົກອນ ເຊ່ັນ: ຄາ່ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງ 
ການ, ຄາ່ປະກນັໄພ, ຄາ່ທາໍນຽມດາ້ນກດົ
ໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ. 

Aging method: ວທີິວທີິຄດິຄດິໄລ່ໄລຕ່າມຕາມອາຍກຸານອາຍກຸານ ແມນ່ວທີິການ
ຄາດກະມນູຄາ່ເງນິກູທ່ີ້ຍງັບ່ໍທນັຊາໍລະບນົ
ພ້ືນຖານຂໍສ້ມົ ມດຸຖານ ກຽ່ວກບັຄວາມ
ເປັນໄປໄດໃ້ນການເກບັຄນືເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັ
ໄດຊ້າໍລະໃນໄລຍະສດຸທ້າຍເຊິ່ ງຂຶນ້ກບັ
ກາໍນດົເວລາ ຂອງແຕລ່ະບນັຊ ີ

All financial 
resources (the 
concept of  
funds): 

ແຫຼ່ແຫຼງ່ທຶນງທຶນດາ້ນດາ້ນການການເງນິເງນິທງົທງົໝດົໝດົ 
(ແນວແນວຄວາມຄວາມຄດິຄດິກຽ່ວກຽ່ວກບັກບັທຶນທຶນ) 
ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັທຶນທ່ີນາໍໃຊເ້ຂ້ົາ
ໃນການກະກຽມບດົສະຫຸຼບກຽ່ວກບັການ
ປ່ຽນແປງຖານະດາ້ນການເງນິ ໃນຂະນະ
ທ່ີການເຄື່ ອນໄຫວກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງ
ທຶນຖກືພິຈາລະນາວາ່ ເປັນໄດທ້ງັສອງ
ຢ່າງຄ:ື ແຫຼງ່ທຶນ ແລະ ການນາໍໃຊ.້ 
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Annual report: ບດົບດົລາຍລາຍງານງານປະຈາໍປະຈາໍປີປີ 
ແມນ່ບດົລາຍງານທ່ີປະກອບດວ້ຍ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ຂໍ້

ມນູສາໍຄນັອື່ ນໆ ເຊິ່ ງຄະນະບໍລິຫານຂອງ
ອງົການຈດັຕ ັງ້/ແຜນງານ ໄດກ້ະກຽມໃຫ້
ຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຂອງຕນົປີລະເທ່ືອ. 

Annual 
Supervision Fee: 

ຄາ່ຄຸມ້ຄອງປະຈາໍປີຄາ່ຄຸມ້ຄອງປະຈາໍປີ 
ແມນ່ຄາ່ຄຸມ້ຄອງທ່ີສະຖາບນັການເງນິ 
ຈະຕອ້ງໄດເ້ສຍພນັທະໃຫແ້ກ ່ ອງົການ
ຄຸມ້ຄອງຄໃືນກລໍະນ ີສປປ ລາວ ກໍ່ແມນ່
ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. ຄາ່ຄຸມ້
ຄອງດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ກາໍນດົເປັນສວ່ນຮອ້ຍ
ຂອງທຶນ ຈດົທະບຽນໂດຍອງີຕາມຂໍ້

ກາໍນດົວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ສະຖາບນັ 
ການເງນິແຕລ່ະປະເພດ. 

Apex institution 
(Microfinance 
apex institution) 

ສະສະຖາຖາບນັບນັອາອາເປັກເປັກ 
(ສະຖາສະຖາບນັບນັການການເງນິເງນິຈຸຈລຸະລະພາກພາກອາອາເປັກເປັກ) 
ເປັນສະຖາບນັແບບມອບເໝົາ ທ່ີຈດົ
ທະບຽນຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ເຊິ່ ງໃຫ້
ບໍລິການດາ້ນການເງນິ, ການບໍລຫິານຄຸມ້
ຄອງ ແລະ ການບໍລ ິການອື່ ນໆ ແກສ່ະ
ຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກເປັນລາຍຍອ່ຍ. 
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Appropriate 
retained earning: 

ລາຍລາຍໄດສ້ະໄດສ້ະສມົສມົສດຸທິສດຸທິ 
ແມນ່ການກາໍນດົລາຍໄດສ້ະສມົ ເຊິ່ ງຊີ້

ໃຫເ້ຫັນວາ່ ສວ່ນໜ່ຶງຂອງຊບັສມົບດັຂອງ
ອງົກອນ ຈະຖກືນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍ 
ຕາ່ງໆ ທ່ີບ່ໍແມນ່ການຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ. 

Arrear: ເງນິເງນິກູ້ກ ູຊ້ກັຊກັຊາ້ຊາ້ 
ແມນ່ຈາໍນວນຕ ົນ້ທຶນເງນິກູທ່ີ້ເຖງິກາໍນດົ
ຊາໍລະຄນື ແຕສ່ະຖາບນັຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັ ຫືຼ 
ເອີນ້ອກີຢ່າງໜ່ຶງວາ່ໜ້ີຊກັຊາ້ 
(delinquency) 

Articles of  
incorporation 

ລະບຽບລະບຽບການການສາ້ງສາ້ງຕ ັງ້ຕ ັງ້ 

Assets: ຊບັຊບັສນິສນິ 
ແມນ່ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີເປັນ
ໄປໄດໃ້ນອະນາຄດົເຊິ່ ງໄດມ້າ ຫືຼ ຄວບ
ຄມຸໂດຍຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິໃດໜ່ຶງເຊິ່ ງ
ແມນ່ຜນົປະໂຫຍດ ທ່ີໄດມ້າຈາກການ
ເຄື່ ອນໄຫວ ຫືຼ ເຫດການໃນອະດດີ. 

Asset (running): ຊບັຊບັສນິສນິໝນູວຽນໝນູວຽນ 
ແມນ່ເງນິສດົ ແລະ ພນັທະບດັທ່ີສາມາດ
ຂາຍໄດ,້ ບນັຊໜ້ີີຕອ້ງຮບັ ແລະ ສນິຄາ້
ໃນສາງຕາມການເຄື່ ອນໄຫວປກົກະຕິ
ຂອງທລຸະກດິທ່ີສາມາດປ່ຽນເປັນເງນິສດົ
ໄດພ້າຍໃນ 1 ປີ. 
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Asset (fixed): ຊບັຊບັສມົບດັສມົບດັຄງົຄງົທ່ີທ່ີ 
ໝາຍເຖງິຊບັສມົບດັທ່ີເປັນທ່ີດນິ, ອາ 
ຄານ, ເຄື່ ອງຈກັ, ຍານພາຫະນະ, ອປຸະ 
ກອນ ທ່ີມອີາຍກຸານນາໍໃຊ ້ 5 ປີຂຶນ້ໄປ 
ຫືຼ ຕາມການກາໍນດົຂອງກດົໝາຍທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ. 

Asset (profit 
generated): 

ຊບັຊບັສມົບດັສມົບດັສາ້ງສາ້ງກາໍກາໍໄລໄລ 
ແມນ່ຊບັສມົບດັທ່ີສາ້ງລາຍໄດ ້ ໂດຍຜາ່ນ
ການລງົທຶນ ຫືຼ ລາຍໄດທ່ີ້ໄດຮ້ບັຈາກ
ດອກເບຍ້. 

Attest function: ໜາ້ໜາ້ທ່ີຢ ັງ້ຢືນທ່ີຢ ັງ້ຢືນຄວາມຄວາມຖກືຕອ້ງຖກືຕອ້ງ 
ແມນ່ການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ 
ຢັງ້ຢືນໂດຍນກັບນັຊອີດິສະຫຼະ ຫືຼ ນກັ
ບນັຊຮີບັເໝົາ. 

Audit committee: ຄະນະກາໍມະການກວດກາຄະນະກາໍມະການກວດກາ/ກວດກວດສອບສອບ 
ແມນ່ຄະນະກາໍມະການຂອງສະພາ
ບໍລິຫານຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງເຊິ່ ງ
ຕາມປກົກະຕິແລວ້ປະກອບດວ້ຍຄນົ
ນອກ. ຄະນະນີມ້ໜີາ້ທ່ີວາ່ຈາ້ງ ແລະ 
ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງນກັກວດສອບ
ບນັຊຈີາກພາຍນອກ. 
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Audit trial: ການທດົລອງກວດສອບບນັຊີການທດົລອງກວດສອບບນັຊ ີ
ແມນ່ການທດົລອງຫຼກັຖານດາ້ນເອກະ 
ສານ ຢູ່ໃນລະບບົເອກະສານ ຢັງ້ຢືນ
ດາ້ນການເງນິ ໂດຍມກີານອະນມຸດັເປັນ
ລາຍລກັອກັສອນຂອງ ເຈົ້າໜາ້ທ່ີ ທ່ີມສີດິ
ອາໍນາດ. 

Auditing: ການກວດສອບບນັຊີການກວດສອບບນັຊ ີ
ແມນ່ການດາໍເນນີການກວດກາ ແລະ 
ກວດສອບບນັດາເອກະສານ ລາຍງານ
ການເງນິຂອງສະຖາບນັ ຫືຼ ອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ໂດຍ ບໍລສິດັກວດ
ສອບບນັຊອີດິສະລະ, ເພ່ືອຢ ັງ້ຢືນຄວາມ
ຖກືຕອ້ງດາ້ນວຊິາການຢ່າງເປັນ
ເອກະລາດ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄດິເຫັນ
ໃນການແກໄ້ຂ ບນັຫາ. 

Auditor: ນກັກວດສອບບນັຊີນກັກວດສອບບນັຊ ີ
ແມນ່ຜູກ້ວດສອບບນັຊອີດິສະລະ ຫືຼ ຜູ້
ກວດສອບບນັຊມີອບເໝົາທ່ີດາໍເນນີການ
ກວດກາ ແລະ ກວດສອບການຈດົກາ່ຍ
ບນັຊ,ີ ເອກະສານ ລາຍງານຖານະການ
ເງນິ ເພ່ືອປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງທລຸະ
ກດິ. 
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Auditor’s report: ບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບບນັຊີບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບບນັຊ ີ
Average 
disbursed loan 
size: 

ວງົວງົເງນິເງນິກູ້ກ ູທ່ີ້ທ່ີປ່ອຍປ່ອຍອອກອອກສະສະເລຍ່ເລຍ່ 
ແມນ່ການຄດິໄລສ່ະເລຍ່ວງົເງນິກູ ້ ທ່ີສະ
ຖາບນັການເງນິໄດປ່້ອຍອອກ ໃຫລ້ກູຄາ້, 
ໂດຍການເອົາມນູຄາ່ເງນິກູທ່ີ້ປ່ອຍອອກ
ຫານໃຫຈ້າໍນວນ ເງນິກູທ່ີ້ປ່ອຍອອກທງັ
ໝດົໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ. 

Average loan 
size: 

ວງົເງນິກູສ້ະເລຍ່ວງົເງນິກູສ້ະເລຍ່ ນເງນິກູສ້ະເລຍ່ນເງນິກູສ້ະເລຍ່) 
ໝາຍເຖງິຈາໍນວນເງນິທ່ີໄດມ້າຈາກການ
ຄດິໄລ ່ ໂດຍການເອົາຍອດເຫືຼອເງນິກູ້
ຄາ້ງຊາໍລະຫານໃຫຈ້າໍນວນຜູກ້ ູທ່ີ້ບ່ໍທນັ
ຊາໍລະ. 

Average number 
of  loan Officers 
during period: 

ຈາໍນວນສະຈາໍນວນສະເລຍ່ພະນກັງານສນິເຊື່ອຕາມເລຍ່ພະນກັງານສນິເຊື່ອຕາມ
ໄລຍະໄລຍະເວລາໃດເວລາໃດໜ່ຶງໜ່ຶງ 
ໝາຍເຖງິການສະເລຍ່ຈາໍນວນ
ພະນກັງານສນິເຊື່ອຕ່ໍສະຖາບນັການເງນິ
ໃດໜ່ຶງ. 

Average 
Performing 
Assets: 

 ຊບັສມົບດັທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຊບັສມົບດັທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດສ້ະເລຍ່ 
ແມນ່ຊບັສມົບດັທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດລ້ວມ
ເອົາເງນິສດົ, ເງນິຝາກມດີອກ ເບຍ້, 
ເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັຮອດກາໍນດົຊາໍລະ ແລະ 
ການລງົທຶນໄລຍະຍາວ. ເຊິ່ ງຊບັສມົບດັ
ເຫ່ົຼານີໄ້ດມ້າຈາກການຄດິໄລສ່ະເລຍ່ 
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ໂດຍເອົາຍອດເຫືຼອ ຊບັສມົບດັໃນຕອນ
ຕ ົນ້ໄລຍະເວລາ ບວກກບັຍອດເຫືຼອໃນ
ຕອນທາ້ຍ ຂອງໄລຍະເວລາແລວ້ຫານ
ໃຫ ້2. 

Average Total 
Assets: 
 
 
 
 

ຊບັສມົບດັທງັໝດົສະເລຍ່ຊບັສມົບດັທງັໝດົສະເລຍ່ 
ແມນ່ຊບັສມົບດັທງັໝດົຂອງສະຖາບນັໄດ້
ຖກືນາໍໃຊ ້(ທາງກງົ ຫືຼ ທາງອອ້ມ) ເຂ້ົາ
ໃນການສະໜບັສະໜນູໃຫກ້ານບໍລິການ
ດາ້ນການເງນິ ຂອງຕນົ. ຊບັສມົບດັ
ດ ັງ່ກາ່ວ ລວມເອົາຊບັສມົບດັຄງົທ່ີຂອງ
ສະຖາບນັ ເຊ່ັນ: ທ່ີດນິ ແລະ ອາຄານ. 
ຄາ່ສະເລຍ່ຊບັສມົບດັທງັໝດົຄດິໄລຈ່າກ 
ການເອົາຈາໍນວນຍອດເຫືຼອໃນຕອນຕ ົນ້
ໄລຍະເວລາບວກກບັຈາໍນວນໃນ ຕອນ
ທ້າຍໄລຍະເວລາ ແລວ້ຫານໃຫ ້2. 

Average 
outstanding loan 
size: 

ຂະໜາດຂະໜາດເງນິເງນິກູ້ກ ູບ່ໍ້ບ່ໍ ທນັທນັຊາໍລະຊາໍລະສະສະເລຍ່ເລຍ່ 
ແມນ່ຍອດເຫືຼອເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັຊາໍລະສະ 
ເລຍ່ເຊິ່ ງອາດມຂີະໜາດນອ້ຍກວາ່ຂະ  
ໜາດເງນິກູທ່ີ້ປ່ອຍອອກສະເລຍ່. ສວ່ນ
ຫຼາຍແມນ່ໄດສ້ມົທຽບໃສກ່ບັຜະລິດຕະ
ພນັ ລວມພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ (ລາຍຮບັຕ່ໍ
ຫວົຄນົ) ເພ່ືອກາໍນດົເບິ່ ງວາ່ສະຖາບນັ
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ການເງນິຈລຸະພາກໄດເ້ລັງໃສລ່ກູຄາ້ຜູທ້ກຸ
ຍາກໄດໜ້ອ້ຍຫຼາຍປານໃດ. ຂະໜາດ
ເງນິກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະສະເລຍ່ຄດິໄລດ່ວ້ຍ
ການເອົາຄງັເງນິກູລ້ວມຫານໃຫຈ້າໍນວນ
ເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັຊາໍລະ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  14 

Best practice  
(Microfinance 
best practice) 

ວທີິການຈດັຕ ັງ້ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີປະຕິບດັທ່ີດີດເີລີດເລີດ 
(ວທີິວທີິການຈດັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີທ່ີດີດເີລີດເລີດຂອງຂອງການການ
ເງນິເງນິຈຸຈລຸະລະພາກພາກ) 
ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີດເີລີດຂອງການ
ເງນິຈລຸະພາກ ແມນ່ສະຖາບນັການເງນິຈຸ
ລະພາກ ທ່ີມ ຸງ່ເນັນ້ໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນ

B 
 

 
 

Balance: ຄວາມດຸນ່ດຽ່ງຄວາມດຸນ່ດຽ່ງ, ຍອດຍອດເຫລືອເຫລືອ 
Balance due: ກາໍນດົກາໍນດົຊາໍລະຊາໍລະ 
Balance forward: ຍອດຍກົມາຍອດຍກົມາ 
Balance sheet: ໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ່ີສະແດງ
ໃຫເ້ຫັນຖານະການເງນິ ຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ໃນ
ວນັເດອືນປີ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

Balance sheet 
equation: 

ສະເໝີຜນົໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັສະເໝີຜນົໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ 
ແມນ່ການສະແດງອອກຂອງຖານະດາ້ນ
ການເງນິ ເຊ່ັນ: ຊບັສນິ = ໜ້ີສນິ + ທຶນ, 
ຫືຼ ເອີນ້ອກີແບບໜ່ຶງວາ່: ສະເໝີຜນົການ
ບນັຊ.ີ 

Bankruptcy: ການການລ ົມ້ລ ົມ້ລະລາຍລະລາຍ 
Beneficiary: ຜູ້ຜູໄ້ດ້ໄດຮ້ບັຮບັຜນົຜນົປະປະໂຫຍໂຫຍດດ 
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ການເງນິ ແລະຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປສູ່
ຜູທ້ກຸຍາກ, ຜູທ່ີ້ມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່. 

Biweekly 
payment: 

ການຊາໍລະເງນິສອງອາທິດຕ່ໍເທ່ືອ ການຊາໍລະເງນິສອງອາທິດຕ່ໍເທ່ືອ (ເປັນເປັນ
ລາຍສອງອາທິດລາຍສອງອາທິດ) 
 

Borrower: ຜູກ້ ູຢື້ມຜູກ້ ູຢື້ມ 
 

Borrower 
register: 

ປ້ືມທະບຽນຜູກ້ ູຢື້ມປ້ືມທະບຽນຜູກ້ ູຢື້ມ 

Bank account: ບນັຊເີງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານບນັຊເີງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານ 
 

Bank 
reconciliation: 

ການສມົທຽບບນັຊທີະນາຄານການສມົທຽບບນັຊທີະນາຄານ 
ແມນ່ຂ ັນ້ຕອນເພ່ືອຄດິໄລ/່ເກບັກາໍຄວາມ
ແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຍອດ ເຫືຼອທ່ີມຢີູ່ໃນ
ບນັຊສີາໍຮອງຂອງທະນາຄານກບັຍອດເຫືຼອ
ເງນິສດົ ອງີຕາມປ້ືມເງນິຝາກຂອງເຈົາ້ຂອງ
ບນັຊ.ີ 

Bank statement: ບນັຊສີາໍຮອງຂອງທະນາຄານບນັຊສີາໍຮອງຂອງທະນາຄານ 
ແມນ່ໃບລາຍງານປະຈາໍເດອືນທ່ີສະແດງໃຫ້
ເຫັນການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນບນັຊພີາຍໃນ
ເດອືນ ຍອດເຫືຼອລະຫວາ່ງຕ ົນ້ໄລຍະ ແລະ 
ທ້າຍໄລຍະ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທ່ີຕດິ
ພນັກບັ ບນັຊຢີູທ່ະນາຄານໃດໜ່ຶງ. 
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Base year: ປີຖານປີຖານ/ປີປີທ່ີທ່ີເກບັເກບັຂໍ້ຂໍມ້ນູມນູພ້ືນຖານພ້ືນຖານ 
ແມນ່ປີທາໍອດິທ່ີຕອ້ງໄດອ້ງີໃສເ່ພ່ືອ
ພິຈາລະນາທກຸໆຂໍມ້ນູ. 

Book keeping: ການບນັທຶກບນັຊີການບນັທຶກບນັຊ ີ
ແມນ່ການບນັທຶກການເຄື່ ອນໄຫວຕາ່ງໆ 
ແລະ ການບນັທຶກນ ັນ້ແມນ່ ເປັນໄປຕາມ
ຂ ັນ້ຕອນຂອງການບນັຊໃີດໜ່ຶງ. 

Book value: ມນູຄາ່ໃນບນັຊີມນູຄາ່ໃນບນັຊ ີ
ແມນ່ຊບັສນິທງັໝດົຂອງສະຖາບນັການເງນິ 
ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ລບົໃຫໜ້ີ້ສນິທງັ
ໝດົ ແລະ ທຶນ. 

Board of  
Directors: 

ສະພາບໍລຫິານສະພາບໍລຫິານ, ສະພາສະພາຜູອ້າໍນວຍການຜູອ້າໍນວຍການ 

Branch: ສາຂາສາຂາ 

Business Entity 
Concept: 

ຫຼກັການທລຸະກດິເອກະລາດຫຼກັການທລຸະກດິເອກະລາດ 
ແມນ່ຫຼກັການການບນັຊທ່ີີແຕລ່ະຫວົໜວ່ຍ
ທລຸະກດິແຍກເປັນທລຸະກດິ ສະເພາະຂອງ
ໃຜລາວ, ແຍກອອກຈາກຜູເ້ປັນເຈົ້າຂອງ 
ແລະ ແຍກ ອອກຈາກຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ
ອື່ ນ. ສະນ ັນ້ ການບນັທຶກ ແລະ ບດົລາຍ 
ງານຂອງທລຸະກດິໃດໜ່ຶງ ບ່ໍຄວນລວມເອົາ
ການເຄື່ອນໄຫວ ຫືຼ ຊບັສມົ ບດັຂອງເຈົ້າ
ຂອງ ຫືຼ ຂອງຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິອື່ ນ. 
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Business 
transaction: 

ການເຄື່ອນໄຫວທລຸະກດິການເຄື່ອນໄຫວທລຸະກດິ 
ແມນ່ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີກະທບົຕ່ໍ
ຖານະດາ້ນການເງນິຂອງ ຫວົໜວ່ຍທລຸະ
ກດິໃດໜ່ຶງ. 
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C 
 
 

 

CAMEL 
 (Capital, Asset, 
Management, 
Equity, 
Liquidity) 

ຄາຄາແມແມລລ 
ແມນ່ລະບບົການວເິຄາະຫາ້ມາດຕະຖານທ່ີ
ເປັນພ້ືນຖານສາໍຄນັໃນການ ດາໍເນນີງານ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໃດໜ່ຶງ. 
ຫາ້ມາດຖານນີສ້ະທ້ອນໃຫເ້ຫັນເຖງິສະຖາ 
ນະດາ້ນການເງນິ ແລະ ຈດຸແຂງໃນການ
ດາໍເນນີງານຂອງສະຖາບນັ ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 
ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ, ຄນຸນະພາບຂອງຊບັ
ສນິ, ການບໍລິຫານຈດັການ, ລາຍຮບັ 
ແລະ ສະພາບຄອ່ງ. 

Capital: ທຶນທຶນ 
ໝາຍເຖງິທຶນທ່ີໄດຖ້ອກແລວ້, ຄງັສະສມົ
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັ ຂະຫຍາຍທຸ
ກດິຂອງສະຖາບນັການເງນິ. 

Capital 
Adequacy Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນອດັຕາສວ່ນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ 
ແມນ່ອດັຕາສວ່ນລະຫວາ່ງທຶນກບັຊບັ
ສມົບດັ. 

Capital assets: ຊບັສມົບດັທ່ີເປັນທຶນຊບັສມົບດັທ່ີເປັນທຶນ 
ແມນ່ຊບັສມົບດັຊະນດິໃດໜ່ຶງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ
ພຽງພໍຕາມການປ່ຽນແປງ/ ດດັປບັແບບ
ພິເສດ ໃນເມ ື່ອເກດີມຜີນົໄດ ້ແລະ ການ 
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ສນູເສຍ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ກບັຊບັສມົບດັ. 

Capital 
expenditure: 

ລາຍຈາ່ຍລງົທຶນລາຍຈາ່ຍລງົທຶນ 
ແມນ່ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອຊື ້ຫືຼ ຂະຫຍາຍຊບັສນິ
ໄລຍະຍາວ. 

Carrying value: ມນູຄາ່ຍງັເຫືຼອໃນບນັຊີມນູຄາ່ຍງັເຫືຼອໃນບນັຊ ີ
ແມນ່ພາກສວ່ນມນູຄາ່ທ່ີບ່ໍທນັໝດົອາຍຂຸອງ
ຊບັສມົບດັໃດໜ່ຶງ, ບາງ ເທ່ືອກໍ່ເອີນ້ວາ່ 
ມນູຄາ່ໃນບນັຊ ີ 
(Book value) 

Cash: ເງນິສດົເງນິສດົ 
ແມນ່ເງນິສດົ ແລະ ເງນິສດົທຽບເທ່ົາ 

Cashier: ນາຍຄງັນາຍຄງັ/ພະນກັງານພະນກັງານຄງັຄງັເງນິສດົເງນິສດົ 
Cash and bank 
current accounts: 

ບນັຊເີງນິສດົ ແລະ ບນັຊທີະນາຄານບນັຊເີງນິສດົ ແລະ ບນັຊທີະນາຄານ
ກະແສລາຍວນັກະແສລາຍວນັ 
ຍອດເຫືຼອທງັໝດົທ່ີສະຖາບນັການເງນິ ຫືຼ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ສາມາດໃຊຈ້າ່ຍໄດ້
ທກຸເວລາເມ ື່ອຕອ້ງການ ເຊ່ັນ: ເງນິສດົ, 
ເງນິໃນ ບນັຊເີງນິຝາກທ່ີບ່ໍມດີອກເບຍ້. 
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Cash and due 
from bank: 

ເງນິສດົ ແລະ ໜ້ີຈາກທະນາຄານເງນິສດົ ແລະ ໜ້ີຈາກທະນາຄານ 
ແມນ່ຍອດເຫືຼອທງັໝດົທ່ີສະຖາບນັການເງນິ 
ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ໄດໃ້ດໜ່ຶງສາມາດນາໍໃຊ້
ຕາມຄວາມຕອ້ງການໂດຍພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ: 
ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ. 

Cash basis 
accounting: 

ການບນັຊຕີາມເງນິສດົການບນັຊຕີາມເງນິສດົ 
ແມນ່ພ້ືນຖານການບນັຊທ່ີີຄດິໄລ/່ຢັງ້ຢືນ
ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍບນົພ້ືນຖານການ
ໄດຮ້ບັ ແລະ ໄດຈ້າ່ຍເງນິຕວົຈງິ. 

Cash 
disbursement 
journal: 

ບ ັບນັຊເີບີກຈາ່ຍເງນິສດົປະຈາໍນຊເີບີກຈາ່ຍເງນິສດົປະຈາໍວນັວນັ 
ແມນ່ສາມາດຕິດຕາມໄດຈ້າກການບນັທຶກ
ບນັຊປີະຈາໍວນັ. 

Cash donations: ການຊວ່ຍເຫືຼອ ການຊວ່ຍເຫືຼອ (ການບໍລິຈາກການບໍລິຈາກ) ເປັນເປັນ
ເງນິສດົເງນິສດົ 
ແມນ່ທຶນທ່ີສະຖາບນັໄດຮ້ບັບໍລິຈາກເປັນ
ເງນິສດົ ເພ່ືອໃຊຈ້າ່ຍໃນການ ດາໍເນນີງານ, 
ເປັນທຶນເງນິກູ ້ແລະ ອື່ ນໆ. 

Cash equivalents: ເງນິສດົທຽບເທ່ົາເງນິສດົທຽບເທ່ົາ 
ແມນ່ການລງົທຶນໄລຍະສ ັນ້, ການລງົທຶນທ່ີ
ມສີະພາບຄອ່ງສງູ ເຊິ່ ງລວມມບີນັຊີ
ຕະຫລາດທ່ີເປັນເງນິ, ເອກະສານການຄາ້, 
ແຊັກເງນິ ແລະ ພນັທະບດັຂອງ
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ລດັຖະບານ. 
Cash flow 
statement: 

ບດົລາຍງານກະບດົລາຍງານກະແສເງນິສດົແສເງນິສດົ 
ແມນ່ບດົລາຍງານກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທຶ້ນ 
ແລະ ແຫຼງ່ທຶນຂອງ ສະຖາບນັການເງນິ ຫືຼ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ (ຫືຼເວ້ົາອກີຢາ່ງໜ່ຶງວາ່ 
ແມນ່ບດົລາຍ ງານກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງ
ກຽ່ວກບັແຫຼງ່ທຶນ ແລະ ການນາໍໃຊທຶ້ນ). 
ເຊິ່ ງສາມາດອະທິບາຍໄດວ້າ່ ສະຖາບນັ
ການເງນິ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ ໄດເ້ງນິສດົມາ
ດວ້ຍວທີິໃດ (ແຫຼງ່ທຶນ) ແລະ ນາໍໃຊ້
ເງນິສດົນ ັນ້ແນວໃດ (ການນາໍໃຊທຶ້ນ) ລວມ
ທງັການກູຢື້ມ, ການຊາໍລະໜ້ີຄນື, 
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຶນ ແລະ ປດັ
ໄຈອື່ ນໆ ທ່ີອາດເປັນຜນົກະທບົ ຕ່ໍຖານະ
ເງນິສດົ. 

Cash inflows ກະແສເງນິສດົເຂ້ົາກະແສເງນິສດົເຂ້ົາ 
ແມນ່ເງນິສດົທ່ີສະຖາບນັການເງນິຮບັເຂ້ົາ 
ເຊ່ັນ: ເກບັເງນິ ກູຄ້ນື, ດອກເບຍ້ເງນິກູ,້ 
ຮບັເງນິຝາກ, ຄາ່ທາໍນຽມເງນິກູ,້ ຄາ່ປບັ  
ໄໝ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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Cash outflows ກະແສເງນິສດົອອກກະແສເງນິສດົອອກ 
ແມນ່ເງນິສດົທ່ີສະຖາບນັການເງນິ 
ຈາ່ຍອອກເຊ່ັນ: ປ່ອຍເງນິ ກູ,້ ຈາ່ຍດອກ
ເບຍ້ເງນິຝາກໃຫລ້ກູຄາ້, ລກູຄາ້ຖອນເງນິ
ຝາກ, ຈາ່ຍເງນິ ເດອືນພະນກັງານ, ຊື້

ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການເປັນເງນິສດົ ແລະ 
ອື່ ນໆ. 

Cash payment 
journal: 

ບນັຊຈີາ່ຍເງນິສດົປະຈາໍວນັບນັຊຈີາ່ຍເງນິສດົປະຈາໍວນັ 
ແມນ່ບນັຊປີະຈາໍວນັເຊິ່ ງມຈີດຸປະສງົ
ສະເພາະທ່ີມຫຼີາຍຖນັໃຊໄ້ວບ້ນັທຶກ ການ
ຈາ່ຍເງນິສດົ. 

Chairman of  the 
Board of  
Director: 

ປະທານສະພາບໍລິຫານປະທານສະພາບໍລິຫານ 
 

Chart of  
accounts: 

ຜງັບນັຊີຜງັບນັຊ ີ
ແມນ່ລະບບົການວາງຕວົເລກທ່ີຈດັແບງ່ຕວົ
ເລກສະເພາະ ໃຫແ້ຕລ່ະ ບນັຊ ີ ເພ່ືອ
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານຊອກຫາ
ໝວດບນັຊ.ີ 

Check 
authorization: 

ການສ ັງ່ຈາ່ຍການສ ັງ່ຈາ່ຍແຊັກແຊັກ 
ເອກະສານທ່ີກະກຽມໂດຍຂະແໜງການບນັຊ ີ
ເຊິ່ ງສ ັງ່ຈາ່ຍເພ່ືອຊາໍລະເງນິຕາມໃບແຈງ້
ລາຄາ ແລະ ຢັງ້ຢືນທາງການເງນິ. 
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Check register: ປ້ືມປ້ືມແຊັກແຊັກ 
ແມນ່ປ້ືມບນັຊປີະຈາໍວນັສາໍລບັຈດຸປະສງົ
ສະເພາະນາໍໃຊໃ້ນລະບບົ ເອກະສານການ
ເງນິເພ່ືອບນັທຶກແຕລ່ະລາຍຈາ່ຍທ່ີຊາໍລະ
ດວ້ຍແຊັກ. 

Classification: ການຈດັປະເພດ ການຈດັປະເພດ (ການຈດັການຈດັຊ ັນ້ຊ ັນ້) 
ແມນ່ຂະບວນການຈດັແບງ່ການເຄື່ ອນໄຫວ
ທງັໝດົເຂ້ົາໃນບນັຊ ີທ່ີຖກືຕອ້ງ. 

Classified 
financial 
Statements: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິເອກະສານລາຍງານການເງນິແຍກປະເພດແຍກປະເພດ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິທ່ີໄດແ້ຍກ
ອອກເປັນແຕລ່ະປະເພດ. 

Clearing entries: ການສະສາງບນັຊີການສະສາງບນັຊ ີ
ແມນ່ທງັເງນິຝາກປະຢດັແບບສະໝກັໃຈ 
ແລະ ຝາກແບບບງັຄບັ ຂອງລກູຄາ້ທ່ີໄດ້
ຝາກໄວນ້າໍສະຖາບນັການເງນິໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ ງ
ຕອ້ງໄດ ້ ສ ົ່ງຄນື. ເຖງິແມນ່ວາ່ເງນິຝາກຈະ
ແມນ່ໜ້ີສນິຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ນ ັນ້ ກໍ່ຕາມ, 
ແຕມ່ນັແຕກຕາ່ງຈາກທຶນທ່ີກູມ້າຈາກສະຖາ
ບນັການເງນິອື່ນ ເພາະວາ່ບ່ໍໄດກ້າໍນດົເວລາ
ສ ົ່ງຄນື ຫືຼ ບ່ໍມຕີາຕະລາງການຊາໍລະ. 

Client ລກູຄາ້ລກູຄາ້ 
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Closing 
entries: 

ການປິດບນັຊີການປິດບນັຊ ີ
ແມນ່ການສະຫລບຸບນັຊເີຊິ່ ງເຮັດໃນຕອນ
ທ້າຍໄລຍະບນັຊໃີດໜ່ຶງ ເພ່ືອວາງພ້ືນຖານ
ໃຫໄ້ລຍະບນັຊຕ່ໍີໄປ ດວ້ຍການສະສາງ
ບນັຊລີາຍຈາ່ຍ ແລະ ບນັຊລີາຍຮບັໃຫດຸ້ນ່
ດຽ່ງເປັນປະຈາໍວນັ, ເດອືນ, ປີ. 
 

Collateral: ຫຼກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັຫຼກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັ 
 

Commercial 
borrowings: 

ການການກູ້ກູຢື້ມຢືມເງນິເງນິໃນໃນອດັຕາອດັຕາທລຸະທລຸະກດິກດິ 
ແມນ່ທຶນທ່ີສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໄດ້
ຮບັດວ້ຍຮບູແບບການເຮັດສນັຍາເງນິກູ ້ ຫືຼ 
ສນັຍາອື່ ນໆ ທ່ີມ ີ ດອກເບຍ້ຕາມອດັຕາ
ຕະຫລາດ. ການກູຢື້ມເງນິໃນອດັຕາດອກ
ເບຍ້ທລຸະກດິ ເຊ່ັນ ເງນິກູ,້ ໜງັສື
ຄ ໍາ້ປະກນັສນິເຊື່ອ,ເຊ ົ່າສນິເຊື່ອ, ແລະ 
ອື່ ນໆ;  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຄວນ
ກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ດ ັງ່ກາ່ວໄວຢ້່າງເປັນ
ລາຍລກັອກັສອນ. 

Committee 
member: 

ສະມາຊກິຂອງກາໍມະສະມາຊກິຂອງກາໍມະການການໃດໃດໜ່ຶງໜ່ຶງ 
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Common-size 
statement: 

ບ ົບດົສະຫຸຼບຂະໜາດປກົກະຕິດສະຫຸຼບຂະໜາດປກົກະຕິແມນ່ບດົສະຫຸຼບ
ທ່ີ ບດົສະຫຸຼບຂະໜາດປກົກະຕິບດົສະຫຸຼບຂະໜາດປກົກະຕ ິ
ແມນ່ບດົສະຫຸຼບທ່ີມບີນັດາອງົປະກອບ
ສະແດງອອກເປັນສວ່ນຮອ້ຍຂອງ ລວມ
ຍອດໃນບດົສະຫຸຼບ; ຜນົຈາກນາໍໃຊວ້ທີິການ
ວເິຄາະແບບລວງຕ ັງ້. 

 
Comparability: 

ຄວາມສາມາດສມົທຽບໄດ້ຄວາມສາມາດສມົທຽບໄດ ້

ລກັສະນະດາ້ນຄນຸນະພາບຂອງຂໍມ້ນູການ
ບນັຊ ີ ເຊິ່ ງສະແດງຂໍມ້ນູໄປ ໃນທິດທາງທ່ີ
ຊວ່ຍໃຫຜູ້ຕ້ດັສນີບນັຫາເຫັນໄດຄ້ວາມ
ຄາ້ຍຄ,ື ຄວາມ ແຕກຕາ່ງ ແລະ ທາ່ອຽ່ງ
ໄປຕາມເວລາ ແລະ/ຫືຼ ສາມາດສມົທຽບກບັ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ນ. 

Comparative 
Financial 
Statement: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິປຽບທຽບເອກະສານລາຍງານການເງນິປຽບທຽບ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິທ່ີມຂີໍມ້ນູສອງ
ປີ ຫືຼ ຫຼາຍປີນາໍມາປຽບທຽບກນັ. 

Compound entry: ການຈດົກາ່ຍສະສມົການຈດົກາ່ຍສະສມົ 
ແມນ່ການລງົບນັຊປີະຈາໍວນັທ່ີລງົໃນເບືອ້ງ
ໜ້ີ ແລະ ເບື້ອງມ ີຫຼາຍກວາ່ ໜ່ຶງບອ່ນ. 
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Compound 
interest: 

ດອກເບຍ້ທບົຕ ົນ້ດອກເບຍ້ທບົຕ ົນ້ ແມນ່ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້
ສາໍລບັສອງ ຫືຼ ຫຼາຍໄລຍະລວມເຂ້ົາກນັ 
ເທ່ົາກບັຕ ົນ້ທຶນ. ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ: ຕ ົນ້ທຶນເງນິກູ ້
1,000,000 ກບີ, ໄລຍະ 12 ເດອືນ, 
ອດັຕາດອກເບຍ້ແມນ່ 3.5% ຕ່ໍປີ. ປີທາໍ
ອດິຈະໄດດ້ອກເບຍ້ ຄ:ື 100x3.5% = 
3.5 ກບີ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນບວກດອກເບຍ້ແມນ່ 
100+3.5 = 103.5 ກບີ ປີທີ 2 ຈະໄດ້
ດອກເບຍ້ 103.5x3.5%=3.6225 ກບີ 
ແລະ ຕ ົນ້ທຶນບວກດອກເບຍ້ຈະໄດ ້
103.5+3.6225 = 107.1225 ກບີ. 
ແລະ ນາໍໄປຄດິໄລໃ່ນປີ ຕ່ໍໆໄປ. 

Compulsory 
savings: 

ເງນິຝາກແບບພນັທະເງນິຝາກແບບພນັທະ/ແບບບງັຄບັແບບບງັຄບັ 
ໝາຍເຖງິເງນິຝາກປກົກະຕທ່ີິບ່ໍສາມາດ
ຖອນໄດ,້ເງນິຝາກດ ັງ່ກາ່ວສາມາດນາໍມາ
ຄ ໍາ້ປະກນັເງນິກູແ້ລະສາມາດຖອນໄດ ້ ໃນ
ກລໍະນຊີາໍລະເງນິກູຄ້ບົຖວ້ນ. 

Concessional 
borrowings: 

ການການກູ້ກູຢື້ມຢືມເງນິເງນິໃນໃນອດັຕາອດັຕາດອກດອກເບຍ້ເບຍ້ຕ ໍາ່ຕ ໍາ່ 
ແມນ່ການກູຢື້ມຂອງສະຖາບນັການເງນິ 
ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ປັນທຶນ ໃນຮບູແບບການເຮັດ
ສນັຍາເງນິກູ ້ ຫືຼ ສນັຍາປະເພດອື່ ນໆ ທ່ີມ ີ
ອດັຕາດອກເບຍ້ຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາທລຸະກດິ. 
 



27 

Condensed 
Financial 
statement: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິແບບສງັເຂບເອກະສານລາຍງານການເງນິແບບສງັເຂບ
ແມນ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິທ່ີໃຊ້
ສາໍລບັການລາຍງານຕ່ໍພາຍນອກເຊິ່ ງນາໍ
ສະເໜີພຽງແຕບ່າງອງົປະກອບຕ ົນ້ຕໍຂອງ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

Conservatism:  ຫຼກັການແຫງ່ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຫຼກັການແຫງ່ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົ 

ແມນ່ຫຼກັການດາ້ນການບນັຊ ີ ນ¾ -̈®ñນ§ó-¥½-
ªÉº¤--Àìõº¡-¸ò-êó¡¾ນ¦½-Á©¤-¢Ó- ǿນ - Ãນ-
Àº¡½¦¾ນ -ì¾ -̈¤¾ນ-¡¾ນ-À¤òນ - À²̂º-Ã¹É-
»ñ®¯½¡ñ-ນ¸È¾ §ñ®-¦òນ, ì¾ -̈»ñ®- Áì½- ¡¿-Äì 
ທີ່ທີ®່Ò-Ä©É-¦½-Á©¤-¦ø¤--À¡óນ -£¸¾ -́-À ñ̄ນ¥ò¤ (©„¤-ນ̃
ນ -ì¾ -̈»ñ®-Á È́-ນ «õ¡-»ñ®-»øÉ-Ã-ນÀ¸ì¾-ê†-ແນນº
ນ - µÈ¾¤-¦ö´-À¹©-¦ö´-°öນ) Áì½- ¡ö¤¡ñ-ນ¢É¾ -́
ໜີ້ໜີ¦້òນ, ì¾ -̈¥È¾ -̈ Áì½- ¢¾©êô-ນ®Ò-Ä©É-¦½-
Á©¤-ªÔ¡ Ȩ̀¾-£¸¾ -́À ñ̄ນ -¥ò¤-. (©„¤-ນ ˜ນì¾ -̈
¥È¾ -̈«õ¡-»ñ®-»øÉ-µÈ¾¤-¦ö -́À¹-©¦ö -́°öນ) ®Ò-Ã¹É-ນ¿-
Ã§É¹ùñ¡¡¾ນÁ¹È¤-£¸¾´¦ö -́À¹©-¦ö -́°öນÂ©¨-
À¥©-ª½ນ¾ -À²̂º-¦½-Á©¤-§ñ®-¦òນ, ì¾¨-»ñ®-
Áì½- ¡¿-Äì-ªÔ-¡È¸¾-£¸¾ -́À¯ñ-ນ¥ò¤ ¹ùõ ¦½-
Á©¤-Îš-¦ò-ນì¾ -̈¥È¾¨- Áì½ -¢¾©êô-ນ¦ø¤-¡È¸¾-
£¸¾ -́À¯ñ-ນ ¥ò¤. ¹ùñ¡¡¾-ນນšນ¿-Ã§É-À²̂º-¦½-
Á©¤-¢Ó- ǿ-ນ µÈ¾¤-À¯ñ-ນê¿-Ã-ນÁªÈì½-Äì¨½ເພເພ
 ື ່ອ ື ່ອຢັງ້ຢນືຢັງ້ຢນື ແລະແລະ/ຫຼືຫຼ ືອາ້ງອງີອາ້ງອງີ. 
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Consistency: ຄວາມສອດຄອ່ງຄວາມສອດຄອ່ງ 
ແມນ່ຫຼກັການດາ້ນການບນັຊທ່ີີຮຽກຮອ້ງວາ່ 
ເມ ື່ອສະຖາບນັການເງນິເລືອກລະບອບການ
ບນັຊໃີດໜ່ຶງມາໃຊແ້ລວ້ ຈະບ່ໍຖກືປ່ຽນແປງ
ຖາ້ວາ່ບ່ໍມແີຈງ້ການໃຫປ່້ຽນແປງໃນແຕລ່ະ
ໄລຍະ. 

Consistency 
principle: 

ຫຼກັການແຫງ່ຄວາມໝັນ້ທ່ຽງຫຼກັການແຫງ່ຄວາມໝັນ້ທ່ຽງ 
ສະຖາບນັການເງນິໃດໜ່ຶງຕອ້ງນາໍໃຊ້
ຫຼກັການ ການບນັຊຢີ່າງເປັນລະບບົ. ເພ່ືອ
ຮບັປະກນັການສ ົ່ງບດົລາຍງານຢາ່ງຄບົ
ຖວ້ນໃນແຕລ່ະ ໄລຍະ. 

Consolidated 
financial 
statements: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິແເອກະສານລາຍງານການເງນິແບບສງັລວມບບສງັລວມ 
ເອກະສານງານລາຍການເງນິຂອງ
ສາໍນກັງານໃຫຍ ່ ຂອງສະຖາບນັໃດ ໜ່ຶງ
ໂດຍມກີານສງັລວມບດົລາຍງານຂອງ
ບນັດາສາຂາ ແລະ ໜວ່ຍບໍລິການເຂ້ົາກນັ. 

Contingent 
liability: 

ໜ້ີສນິທ່ີອາດເກດີໜ້ີສນິທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ຂຶນ້ໜ້ີສນິທ່ີອາດເກດີໜ້ີສນິທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ຂຶນ້   
ໜ້ີສນິທ່ີອາດເກດີໜ້ີສນິທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ຂຶນ້ 
ໜ້ີສນິທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ໃນອະນາຄດົໃນກລໍະນີ
ທ່ີມສີາເຫດຜກັດນັໃຫເ້ກດີຂຶນ້. 

Contra account: ບນັຊຫຸຼີດລງົບນັຊຫຸຼີດລງົ 
ແມນ່ບນັຊທ່ີີຍອດເຫືຼອຂອງມນັຖກືລບົອອກ
ຈາກຈາໍນວນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ກບັມນັຢູ່ໃນ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
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Control: ຄວບຄມຸຄວບຄມຸ 

ແມນ່ຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາການ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 

Controlling 
(or control) 
account: 

ບນັຊຄີວບຄມຸບນັຊຄີວບຄມຸ 
ແມນ່ບນັຊຢີູ່ໃນປ້ືມບນັຊແີຍກປະເພດທົ່ວໄປ 
ເຊິ່ ງສງັລວມຍອດເຫືຼອ ຂອງ ກຸມ່ບນັຊທ່ີີ
ກຽ່ວພນັກນັຢູໃ່ນປ້ືມບນັຊແີຍກປະເພດ
ສາໍຮອງ. 

Cooperatives: ສະຫະກອນສະຫະກອນ 
Cost: ຕ ົນ້ທຶນຕ ົນ້ທຶນ 

ແມນ່ (1) ລາຄາແລກປ່ຽນທ່ີຕິດພນັກບັ
ການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຢູ່ຈດຸ ທ່ີມ ີ ການ
ຮບັຮູ ້ ເຊິ່ ງແມນ່ມນູຄາ່ຕ ົນ້ທຶນເດມີ. (2) 
ລາຄາຊືສ້ດຸທິ ຂອງຊບັສມົບດັບວກກບັຄາ່
ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ຈາໍເປັນ 
ເພ່ືອໃຫມ້ຊີບັສມົບດັ ທ່ີສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ້
ເລີຍ. 

Cost-benefit 
convention: 

 ຫຼກັການຕ ົນ້ທຶນຫຼກັການຕ ົນ້ທຶນ-ຜນົໄດ້ຜນົໄດ ້
ແມນ່ຫຼກັການໜ່ຶງທ່ີຢືດຖວືາ່ ການໃຫຂ້ໍມ້ນູໃ
ໝດ່າ້ນການບນັຊ ີຜນົໄດ ້ຕອ້ງເກນີຕ ົນ້ທຶນ 
ຕາມຂໍມ້ນູທ່ີໃຫມ້ານ ັນ້. 
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Cost flow: ການໄຫຼວຽນຂອງຕ ົນ້ທຶນການໄຫຼວຽນຂອງຕ ົນ້ທຶນ 
ແມນ່ການປະສມົປະສານຂອງຕ ົນ້ທຶນເຂ້ົາ
ກບັກະແສສມົມດຸ ໃນການ ດາໍເນນີງານ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິ. 
 

Cost of  funds 
ratio: 

ອດັຕາອດັຕາສວ່ນສວ່ນຕ ົນ້ຕ ົນ້ທຶນທຶນຂອງຂອງທຶນທຶນ 
ອດັຕາສວ່ນນີແ້ມນ່ໃຫອ້ດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີເໝ
າະສມົສາໍລບັໜ້ີສນິ ທ່ີເປັນທຶນທງັໝດົຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິ. ໜ້ີສນິທ່ີເປັນທຶນບ່ໍລວມ
ເອົາດອກເບຍ້ທ່ີສາມາດຈາ່ຍ ຫືຼ ດອກເບຍ້
ເງນິກູເ້ພ່ືອລງົທຶນໃສຊ່ບັສມົບດັຄງົທ່ີ. 
ອດັຕາສວ່ນຕ ົນ້ທຶນຂອງທຶນຄດິໄລດ່ວ້ຍ
ການເອົາລາຍຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ດອກ
ເບຍ້ຂອງໜ້ີສນິທ່ີເປັນທຶນຫານໃຫໜ້ີ້ສນິ ທ່ີ
ເປັນທຶນສະເລຍ່. 
 

Cost per 
borrower: 

ຕ ົນ້ຕ ົນ້ທຶນທຶນຕ່ໍຕ່ໍຜູ້ຜ ູກ້ ູ້ກ ູຢື້ມຢືມ 
ແມນ່ການວດັແທກທ່ີມຄີວາມໝາຍສາໍຄນັ
ກຽ່ວກບັຄວາມມປີະສດິທິພາບ ຂອງສະຖາ
ບນັການເງນິຈລຸະພາກ ເພ່ືອເຮັດໃຫມ້ ີ
ຄວາມສາມາດກາໍນດົໄດກ້ຽ່ວກບັຕ ົນ້ທຶນສະ
ເລຍ່ໃນການຮກັສາຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມ ຫືຼ 
ຈາໍນວນລກູຄາ້ປະຈາໍ. ສະຖາບນັການເງນິຈຸ
ລະພາກອາດເລືອກໃຊຈ້າໍນວນເງນິກູທ່ີ້ມ ີ
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ການເຄື່ ອນໄຫວເປັນຕວົຫານແທນເພ່ືອ
ກວດເບິ່ ງຕ ົນ້ທຶນຂອງເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັຊາໍລະທ່ີ
ຍງັມກີານເຄື່ ອນໄຫວ. ມນັອາດຈະເປັນປະ
ໂຫຍດຕື່ ມຖາ້ຫາກມກີານສມົທຽບໃສກ່ບັ
ຜະລິດຕະພນັລວມແຫງ່ຊາດຕ່ໍຫວົຄນົ ເພ່ືອ
ປະເມນີປະສດິທິຜນົໃນການດາໍເນນີງານ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິ. ຕ ົນ້ທຶນຕ່ໍຜູກ້ ູຢື້ມ 
ຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍ
ເນນີງານ ຫານໃຫຈ້າໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍສະ
ເລຍ່. 
 

Cost per Loan 
Made: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຕ ົນ້ທຶນເງນິກູທ່ີ້ໄດປ່້ອຍຕ່ໍລາຍຕ ົນ້ທຶນເງນິກູທ່ີ້ໄດປ່້ອຍຕ່ໍລາຍ 
ແມນ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍເພ່ືອປ່ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກລ່ກູ
ຄາ້ແຕລ່ະລາຍ ເຊິ່ ງສະແດງ ໃຫເ້ຫັນ
ປະສດິທິພາບໃນການປ່ອຍເງນິກູ ້ ທ່ີ
ສະແດງອອກໃນຈາໍນວນ ຜູກ້ ູຢື້ມ; ຄດິໄລ່
ດວ້ຍການເອົາຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີ
ງານ ຫານໃຫ ້ ຈາໍນວນລາຍເງນິກູທ່ີ້ໄດ້
ປ່ອຍ. ການຫຸຼດລງົຂອງຕ ົນ້ທຶນ ຕ່ໍເງນິກູທ່ີ້
ໄດປ່້ອຍອອກນ ັນ້ເປັນຜນົດ.ີ 
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Cost per Unit of  
Money Lent: 

ຕ ົນ້ທຶນຕ່ໍຫວົໜວ່ຍເງນິໃຫກູ້້ຕ ົນ້ທຶນຕ່ໍຫວົໜວ່ຍເງນິໃຫກູ້ ້
ສະແດງໃຫເ້ຫັນປະສດິທິຜນົໃນການເບກີ
ຈາ່ຍເງນິກູ;້ ຄດິໄລດ່ວ້ຍການ ເອົາຄາ່ສິນ້
ເປືອງໃນການດາໍເນນີງານຫານໃຫມ້ນູຄາ່
ການເບກີຈາ່ຍທງັ ໝດົ. ການຫຸຼດລງົຂອງການຫຸຼດລງົຂອງ
ຕ ົນ້ທຶນຕ່ໍຫວົໜວ່ຍເງນິໃຫກູ້ນ້ ັນ້ເປັນຜນົດີຕ ົນ້ທຶນຕ່ໍຫວົໜວ່ຍເງນິໃຫກູ້ນ້ ັນ້ເປັນຜນົດ.ີ 

Cost principle: ຫຼກັການຕ ົນ້ທຶນເດມີຫຼກັການຕ ົນ້ທຶນເດມີ 

ແມນ່ຫຼກັການການບນັຊທ່ີີຊບັສມົບດັທງັໝດົ
ຈະຕອ້ງບນັທຶກເຂ້ົາໃນບນັຊຂີອງຫວົໜວ່ຍ
ທລຸະກດິໃດໜ່ຶງ ຕາມລາຄາຕ ົນ້ທຶນຕວົຈງິ. 
ລາຄາຕ ົນ້ ທຶນດ ັງ່ກາ່ວອາດມຄີວາມແຕກ
ຕາ່ງຈາກລາຄາຕ ົນ້ທຶນໃນປດັຈບຸນັ ເພ່ືອ ຊື້

ມາທດົແທນຊບັສມົບດັດ ັງ່ກາ່ວ ຫືຼ ມນູຄາ່
ຂາຍອອກຂອງຊບັສມົບດັ ດ ັງ່ກາ່ວ. 

Credit: (1). ສນິເຊື່ອສນິເຊື່ອ (ເງນິກູ)້ 
(2). ເບື້ອງມ ີເບື້ອງມ ີ(ຢູ່ເບື້ອງຂວາມຂືອງບນັຊ)ີ 
 

Credit union ສະຫະກອນສນິເຊື່ອສະຫະກອນສນິເຊື່ອ 
ເປັນສະຖາບນັການເງນິທ່ີເປັນກາໍມະສດິ
ຂອງລວມໝູ ່ທ່ີບໍລຫິານ ແລະ ບໍລກິານໃຫ້
ສະເພາະພາຍໃນສະມາຊກິ, ສະມາຊກິ
ແຕລ່ະຄນົມສີດິອອກ ສຽງໜ່ຶງສຽງ. 
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Creditor: ລກູລກູໜ້ີ ໜ້ີ (ຜູ້ຜູກ້ ູ້ກ ູ)້ 
ແມນ່ບນັຊ ີ ຫືຼ ຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້ ຫືຼ ການ
ບໍລິການ ທ່ີຍງັມຍີອດ ເງນິຍງັເຫືຼອ ເຊິ່ ງສະ
ຖາບນັການເງນິຈະຕອ້ງຊາໍລະໃນເວລາປິດ
ບນັຊ.ີ 

Credit committee ຄຄະນະະນະກາໍມະການກາໍມະການສນິສນິເຊື່ອເຊື່ອ 
ແມນ່ຄະນະກາໍມະການໜ່ຶງຂອງສະພາ
ບໍລິຫານທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີສະເພາະການ
ພິຈາລະນາປ່ອຍກູ ້ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ
ບກຸຄນົພາຍໃນສະຖາບນັເອງ ແລະມໜີາ້ທ່ີ
ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມຸດັເງນິກູໃ້ນຂອບ
ເຂດທ່ີໄດກ້າໍນດົ. 

Credit 
restrictions: 

ຂໍຫ້າ້ມຂໍຫ້າ້ມໃນການປ່ອຍກູ້ໃນການປ່ອຍກູ ້
ແມນ່ຂໍເ້ກອືດຫາ້ມໃນການປ່ອຍກູ ້ ທ່ີໄດ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນຂໍກ້າໍນດົວາ່ດວ້ຍ ການຄຸມ້
ຄອງສະຖາບນັການເງນິທ່ີອອກໂດຍທະ 
ນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ, ຫືຼ ອງົການທ່ີ
ໄດຮ້ບັການມອບສດິໃນການຄຸມ້ຄອງ. 

Cross-footing 
horizontal: 

ການໄຂວຖ່ານແບບທາງຂວາງການໄຂວຖ່ານແບບທາງຂວາງ 
ການບວກ ແລະ ລບົບນັດາແຖວຢູ່ໃນ
ບນັດາຖນັທ່ີຢູ່ຕດິກນັ. 
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Current assets: ຊບັສນິໝນູວຽນຊບັສນິໝນູວຽນ 
ແມນ່ເງນິສດົ ຫືຼ ຊບັສນິ ທ່ີສາມາດປ່ຽນ
ເປັນເງນິສດົໄດງ້າ່ຍ ຫືຼ ຂາຍໄດງ້າ່ຍພາຍ
ໃນຮອບວຽນການດາໍເນນີງານຂອງທລຸະກດິ 
ຫືຼ ພາຍໃນ ໜ່ຶງປີ ຖາ້ຫາກຮອບວຽນການ
ດາໍເນນີງານໜອ້ຍກວາ່ 1 ປີ. 

Current 
liabilities: 

ໜ້ີສນິໜນູວຽນໜ້ີສນິໜນູວຽນ 
ແມນ່ໜ້ີສນິທ່ີມພີນັທະຈາ່ຍໜ້ີຄນືພາຍໃນ
ຮອບວຽນການດາໍເນນີງານ ຂອງທລຸະກດິ
ພາຍໃນ 1 ປີ. 

Current loans: ເງນິກູປ້ກົກະຕິເງນິກູປ້ກົກະຕ ິ
ໝາຍເຖງິເງນິກູທ່ີ້ສາມາດປະຕິບດັການ
ຊາໍລະໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂສນັຍາ ຢ່າງຄບົ
ຖວ້ນ. 

Current portfolio: ຄງັຄງັເງນິເງນິກູ້ກ ູໝ້ນູວຽນໝນູວຽນ 
ແມນ່ມນູຄາ່ຂອງເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັຊາໍລະທງັໝດົ 
ເຊິ່ ງໃນການຊາໍລະຄນືບ່ໍມງີວດໃດຊກັຊາ້. ບ່ໍ
ໄດລ້ວມດອກເບຍ້ສະສມົ. 

Current ratio: ອດັຕາອດັຕາສວ່ນສວ່ນໝນູວຽນໝນູວຽນ 
ແມນ່ການວດັແທກເຖງິຄວາມສາມາດຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິໃດໜ່ຶງວາ່ ມ ີ
ປະສດິທິພາບໃນການບໍລິຫານຊບັສນິ ແລະ 
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ໜ້ີສນິຂອງຕນົດ ີ ຫືຼ ບ່ໍ ລວມທງັຊບັສນິ ຫືຼ 
ໜ້ີສນິໄລຍະສ ັນ້ ຫືຼ ພາກສວ່ນໜ່ຶງ ຂອງ
ທງັສອງຢ່າງ ເຊິ່ ງມກີາໍນດົເວລາ, ມກີາໍນດົ
ທ່ີກາ້ວເຖງິຈດຸສງູສດຸ ຫືຼ ມຄີວາມພອ້ມໃນ
ການຫນັປ່ຽນເປັນເງນິສດົ ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາ 12 ເດອືນ. ອດັຕາສວ່ນ 
ໝນູວຽນຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາຊບັສມົບດັ
ໄລຍະສ ັນ້ຫານໃຫໜ້ີ້ສນິໄລຍະສ ັນ້. 

Cycle: ຮອບວຽນຮອບວຽນ 
Cycle end date: ວນັທີສິນ້ສດຸຮອບວຽນວນັທີສິນ້ສດຸຮອບວຽນ 
Cycle number: ເລກໝາຍຮອບວຽນເລກໝາຍຮອບວຽນ 
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D 
 

 

 
Daily collection 
sheet: 

 
ໃບເກບັເງນິປະຈາໍວນັໃບເກບັເງນິປະຈາໍວນັ 

Debit: ເບື້ອງໜ້ີເບື້ອງໜ້ີ (ຢູ່ເບື້ອງຊາ້ຍມຂືອງບນັຊ)ີ. 
Debt ໜ້ີໜ້ີ 

ແມນ່ເງນິກູທ່ີ້ຕອ້ງສ ົ່ງຄນື 
Debt capacity ຄວາມສາມາດໃນການຊາໍລະໜ້ີຄວາມສາມາດໃນການຊາໍລະໜ້ີ 

ແມນ່ຄວາມສາມາດຂອງລກູຄາ້ (ຫືຼ ສະຖາ
ບນັການເງນິ) ໃນການສ ົ່ງຄນືເງນິກູ ້

Debtor: ໜ້ີຕອ້ງຮບັໜ້ີຕອ້ງຮບັ 
ແມນ່ບນັຊລີກູໜ້ີທ່ີຍງັມຍີອດເງນິຄາ້ງຊໍາໍລະ 
ຫືຼ ຈາໍນວນເງນິຮອດກາໍ ນດົຊາໍລະ ແຕຍ່ງັ
ບ່ໍທນັຊາໍລະ. 

Default: ການບ່ໍຊາໍລະໜ້ີການບ່ໍຊາໍລະໜ້ີ (ເບິ່ ງ Arrears). 

Defaulter: ລກູຄາ້ທ່ີລກູຄາ້ທ່ີບ່ໍສາມາດຊາໍລະໜ້ີໄດ້ບ່ໍສາມາດຊາໍລະໜ້ີໄດ ້

Declining 
balance method: 

ວທີິການຄດິໄລແ່ບບຫຸຼດລງົວທີິການຄດິໄລແ່ບບຫຸຼດລງົ 
ແມນ່ວທີິການຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ເງນິກູແ້ບບ
ຫຸຼດລງົຕາມຕ ົນ້ທຶນເງນິກູ.້ ການຄດິໄລດ່ອກ
ເບຍ້ແຕລ່ະໄລຍະ ແມນ່ບນົພ້ືນຖານຍອດ
ເຫລືອຕ ົນ້ທຶນ ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະປດັຈບຸນັ
ຂອງໄລຍະນ ັນ້. 
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Delinquency ໜ້ີໜ້ີຊກັຊກັຊາ້ຊາ້/ໜ້ີໜ້ີເກນີເກນີກາໍນດົກາໍນດົເວລາເວລາ 

Delinquency 
management 

ການການບໍລິຫານບໍລິຫານໜ້ີໜ້ີຊກັຊກັຊາ້ຊາ້ 
ແມນ່ການບໍລິຫານຈດັການໜ້ີຊກັຊາ້ ໂດຍ
ການນາໍໃຊມ້າດຕະການຕາ່ງໆເພ່ືອຈດັການ
ກບັໜ້ີຊກັຊາ້. 

Delinquent 
Loans Register 

ການການລງົທະບຽນລງົທະບຽນໜ້ີໜ້ີຊກັຊກັຊາ້ຊາ້ 
ແມນ່ເຄື່ ອງມສືາໍລບັຕິດຕາມໜ້ີຊກັຊາ້ຢ່າງ
ໃກຊ້ດິ ເຊິ່ ງນາໍໃຊໂ້ດຍພະນກັງານສນິເຊື່ອ 

Depositor: ຜູຝ້າກເງນິຜູຝ້າກເງນິ 

Depositors’ 
Protection Fund: 

ກອງທຶນປກົປ້ອງຜູຝ້າກເງນິກອງທຶນປກົປ້ອງຜູຝ້າກເງນິ 
 

Deposits: ເງນິເງນິຝາກຝາກ 
ແມນ່ເງນິທ່ີລກູຄາ້ນາໍມາຝາກໄວນ້າໍທະ
ນາຄານ ຫືຼ ສະຖາບນັການເງນິໃດໜ່ຶງ 
ເຊິ່ ງສາມາດຖອນໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງຜູຝ້າກ, ລວມເອົາທງັເງນິຝາກແບບມ ີ
ກາໍນດົ. 

Depositor: ຜູຝ້າກເງນິຜູຝ້າກເງນິ 
Depositors’ 
Protection Fund: 

ກອງທຶນປກົປ້ອງຜູຝ້າກເງນິກອງທຶນປກົປ້ອງຜູຝ້າກເງນິ 
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Deposits: ເງນິເງນິຝາກຝາກ 
ແມນ່ເງນິທ່ີລກູຄາ້ນາໍມາຝາກໄວນ້າໍທະ
ນາຄານ ຫືຼ ສະຖາບນັການເງນິໃດໜ່ຶງ 
ເຊິ່ ງສາມາດຖອນໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງ ການ
ຂອງຜູຝ້າກ, ລວມເອົາທງັເງນິຝາກແບບມ ີ
ກາໍນດົ. 

Deposits in 
transit: 

ເງນິຝາກຢູລ່ະຫວາ່ງການເງນິຝາກຢູລ່ະຫວາ່ງການເຄື່ ອນເຄື່ ອນຍາ້ຍຍາ້ຍ 
ການຝາກເງນິທາງໄປສະນ ີຫືຼ ການນາໍເງນິ
ເຂ້ົາທະນາຄານ ແຕ ່ ທະນາ ຄານຍງັບ່ໍໄດ້
ຮບັທນັເວລາສາໍລບັການບນັທຶກກອ່ນການ
ກະກຽມບດົ ລາຍງານປະຈາໍເດອືນ. 

Deposit-Taking 
Micro-finance 
Institution: 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີຮບັເງນິຝາກສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີຮບັເງນິຝາກ 
ໝາຍເຖງິສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີໄດ້
ຮບັໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ ຈາກທະນາຄານ
ແຫງ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັຂໍ້

ກາໍນດົວາ່ດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກທ່ີຮບັເງນິຝາກ. 

Depreciable cost: ຄາ່ຫຸຼຍ້ຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນຫຽ້ນຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນ 
ແມນ່ມນູຄາ່ຂອງຊບັສມົບດັໃດໜ່ຶງ ທ່ີໄດມ້າ
ຈາກການລບົມນູຄາ່ນາໍໃຊ ້ ຂອງມນັເອງທ່ີ
ຍງັເຫືຼອ. 
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Depreciation 
(depreciation 
expense): 

ການຫກັຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນການຫກັຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນ 
(ລາຍຈາ່ຍຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນລາຍຈາ່ຍຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນ) 
ການຈດັສນັຊວ່ງໄລຍະເວລາຂອງມນູຄາ່
ການໃຊງ້ານຂອງຊບັສມົບດັທ່ີ ມຕີວົຕນົໃດ
ໜ່ຶງ ທ່ີມກີານນາໍໃຊຕ້າມອາຍກຸານໃຊງ້ານ 
ທ່ີກາໍນດົໄວ.້ 

Direct targeting ເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ 

ແມນ່ເປ້ົາໝາຍສະເພາະໃດໜ່ຶງ ເຊ່ັນ ການ
ຈດັສນັຈາໍນວນທຶນ ສະເພາະເພ່ືອປ່ອຍກູ້
ໃຫຂ້ະແໜງການເສດຖະກດິໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ກຸມ່
ໃດໜ່ຶງ. 

 
Disclosure of  
financial 
position: 

ການການເປີດເປີດເຜີຍເຜີຍຖານະຖານະດາ້ນດາ້ນກາການນເງນິເງນິແມນ່
ການສະແດງການເຄື່ ອນໄຫວທາງບນັຊ ີ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິ ໃດໜ່ຶງ 

Discontinued 
operation: 

ກດິຈະການທ່ີຖກືຢດຸຕິກດິຈະການທ່ີຖກືຢດຸຕ ິ

ແມນ່ການຢດຸເຊົາການດາໍເນນີກດິຈະ ການ
ຂອງສະຖາບນັທ່ີ ບ່ໍໄດສ້ບືຕ່ໍດາໍເນນີງານ. 

 
Dissolution of  
business: 

ການການປິດປິດກດິຈະການກດິຈະການ 

ໝາຍເຖງິການປິດການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ
ໂດຍຖາວອນ. 
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Dividends: ເງນິປນັຜນົເງນິປນັຜນົ 

ແມນ່ເງນິທ່ີໄດມ້າຈາກຜນົຕອ              
ບແທນຂອງການລງົທຶນໃດໜ່ຶງ. 

Dividend factor: ຕວົຄນູເງນິປນັຜນົຕວົຄນູເງນິປນັຜນົ(ປດັໄຈສວ່ນແບງ່ປດັໄຈສວ່ນແບງ່) 

Donated equity: ທຶນທຶນບໍລິຈາກບໍລິຈາກ 
ແມນ່ເງນິທ່ີໄດມ້າຈາກການບໍລິຈາກທ່ີມ ີ
ເງ ື່ອນໄຂ ຫລ ື ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂທ່ີສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກນາໍໃຊວ້ທີິການທ່ີແຕກ
ຕາ່ງກນັ ໃນການຄດິໄລ.່ ສາໍລບັສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກສວ່ນໃຫຍ,່ ທຶນບໍລິຈາກ
ແມນ່ລວມເອົາເງນິບໍລິຈາກທງັໝດົ ມບີາງ
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ແຍກ
ລາຍການທຶນບໍລິຈາກ.  ທຶນບໍລິຈາກທ່ີໄດ້
ຮບັທງັໝດົສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ
ຕອ້ງຊີແ້ຈງຢ່າງລະອຽດ. 

Donations and 
Grants Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນເງນິບໍລິຈາກ ແລະອດັຕາສວ່ນເງນິບໍລິຈາກ ແລະ 
ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 
ແມນ່ອດັຕາສວ່ນເງນິທ່ີສະຖາບນັການເງນິ
ໄດຮ້ບັຈາກການບໍລິຈາກ ຫືຼ ການຊວ່ຍເຫືຼອ
ລາ້ ເພ່ືອການດາໍເນນີກດິຈະການ ເຊິ່ ງ
ຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາເງນິບໍລິຈາກ ແລະ 
ເງນິຊວ່ຍ ເຫືຼອລາ້ຫານໃຫຊ້ບັສມົບດັ ທ່ີກໍ່
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ໃຫ ້ເກດີ ລາຍໄດສ້ະເລຍ່. ຜນົຂອງອດັຕາຜນົຂອງອດັຕາ
ສວ່ນເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ ລາ້ ສວ່ນເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ ລາ້ 
ຫຸຼດລງົ ແມນ່ເປັນຜນົດ ີ ທຽບຫຸຼດລງົ ແມນ່ເປັນຜນົດ ີ ທຽບກບັທຶນກບັທຶນຂອງຂອງ
ສະສະຖາຖາບນັບນັ. 

Double-entry 
system: 

ລະບບົກລະບບົການລງົບນັຊຄີູ່ານລງົບນັຊຄີູ ່
ແມນ່ລະບບົການລງົບນັຊບີນົພ້ືນ ຖານ
ຫຼກັການບນັຊຄີູ ່ເຊິ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ແຕລ່ະ
ການເຄື່ອນໄຫວບນັຊ ີຕອ້ງບນັທຶກ
ລາຍການຢູເ່ບື້ອງ “ໜ້ີ” ແລະ ເບື້ອງ “ມ”ີ 
ເຊິ່ ງຜນົລວມທງັສອງເບື້ອງຕອ້ງເທ່ົາກນັ. 

Due date: ມ ືໝ້ດົກາໍນດົຊາໍລະໜ້ີມ ືໝ້ດົກາໍນດົຊາໍລະໜ້ີ ແມນ່ ວນັ ເດອືນ ປີ 
ການຊາໍລະຕ ົນ້ທຶນເງນິກູ ້ແລະ ດອກເບຍ້
ຄນືໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົ
ໄວໃ້ນສນັຍາ. 
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E 
 
Earning assets: ຊບັຊບັສມົບດັສມົບດັທ່ີທ່ີກໍກ່ ໍ່ໃຫ້ໃຫເ້ກດີເກດີລາຍລາຍໄດ້ໄດ ້

ແມນ່ຊບັສມົບດັດາ້ນການເງນິທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີມ ີ
ລາຍໄດ ້ເຊ່ັນການລງົທຶນ ແລະ ຄງັເງນິກູ້
ສດຸທິ. ສວ່ນເງນິສດົ ແລະ ບນັຊເີງນິຝາກກະ
ແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານ ຫືຼ ສະຖາບນັການ
ເງນິ ບ່ໍແມນ່ຊບັສມົບດັທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດ ້
ເພາະເປັນບນັຊເີງນິຝາກທ່ີບ່ໍມດີອກເບຍ້. 

Effective interest 
method: 

ວທີິການຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ຕາມຕວົຈງິວທີິການຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ຕາມຕວົຈງິ 
ແມນ່ວທີິການກາໍນດົດອກເບຍ້ ແລະ ການ
ຊາໍລະເງນິກູແ້ບບຫຸຼດມນູຄາ່ ຫືຼ ເກນີມນູຄາ່ 
ສາໍລບັດອກເບຍ້ແຕລ່ະໄລຍະ ເຊິ່ ງຮຽກຮອ້ງ
ໃຫນ້ຳໃຊ ້ອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທ່ີ ຕ່ໍກບັມນູຄາ່
ທ່ີຍງັເຫືຼອໃນບນັຊຂີອງເງນິກູ ້ຕ ົນ້ໄລຍະ. 

Efficiency 
indicator 

ເບິ່ ງ ເບິ່ ງ operating cost ratio 
 

Enterprise Law: ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ 
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Estimated 
liability: 

ໜ້ີສນິຄາດຄະເນໜ້ີສນິຄາດຄະເນ 
ແມນ່ພນັທະຜກູພນັຂອງສະຖາບນັການເງນິ
ໃດໜ່ຶງ ທ່ີບ່ໍສາມາດກຳນດົ ຕວົເລກແທ້ຈງິໄດ້
ຈນົກວາ່ຈະເຖງິກາໍນດົເວລາໃດໜ່ຶງຕ່ໍໜາ້. 

Establishment: 
 

ການສາ້ງຕ ັງ້ການສາ້ງຕ ັງ້ 

Estimated useful 
life: 

ອາຍກຸານໃຊງ້ານຄາດຄະເນອາຍກຸານໃຊງ້ານຄາດຄະເນ 
ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍການນາໍໃຊທ້ງັໝດົທ່ີຄາດ
ວາ່ຈະໄດຮ້ບັຈາກຊບັສມົບດັຄງົທ່ີ. 
 

Evaluation: ການປະເມນີຜນົການປະເມນີຜນົ 
 

Exchange rate: ອດັຕາແລກປ່ຽນອດັຕາແລກປ່ຽນ 
ແມນ່ມນູຄາ່ຂອງເງນິຕາສະກນຸໃດໜ່ຶງ ສມົ
ທຽບກບັມນູຄາ່ຂອງເງນິຕາອກີ ສະກນຸໜ່ຶງ. 

Executive 
Committee: 

ຄະນະຄະນະກາໍມະການກາໍມະການບໍລິຫານບໍລິຫານ 

Expenditure: ລາຍຈາ່ຍລາຍຈາ່ຍ 
ແມນ່ການຊາໍລະ ທ່ີເກດີຂຶນ້ຕາມພນັທະທ່ີຈະ
ຕອ້ງຊາໍລະຄາ່ ຊບັສມົບດັ ຫືຼ ຄາ່ບໍລກິານ
ຕາ່ງໆ ທ່ີໄດຮ້ບັ ເຊິ່ ງເປັນການຫຸຼດລງົຂອງ
ແຫຼງ່ທຶນ. 
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Expenses: ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ 
ແມນ່ການໃຊຈ້າ່ຍ ຫລ ືການຊາໍລະ ເຊິ່ ງເປັນ
ການໄຫຼອອກ ຂອງເງນິ ເພ່ືອການນາໍໃຊຊ້ບັ
ສມົບດັ ຫືຼ ການເກດີຂຶນ້ຕາມພນັທະ (ຫືຼ 
ລວມທງັ ສອງຢາ່ງ) ໃນໄລຍະໃດໜ່ຶງ ຍອ້ນ
ການໃຫບໍ້ລິການ ຫືຼ ດາໍເນນີ ກດິຈະກາໍ
ອື່ ນໆ. 

External account: ບນັຊພີາກສວ່ນອື່ ນບນັຊພີາກສວ່ນອື່ ນ 

External audit: ການກວດການກວດສອບສອບບນັຊີບນັຊພີາຍພາຍນອກນອກ 
ແມນ່ການກວດສອບບນັຊ ີຈາກບໍລິສດັກວດ
ສອບບນັຊພີາຍນອກ ລວມມກີານກວດສອບ
ບນັຊ ີຕາ່ງໆ ໂດຍນກັກວດສອບບນັຊີ
ອດິສະຫຼະ. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ການກວດ
ສອບບນັຊພີາຍນອກແມນ່ດາໍເນນີປີລະເທ່ືອ 
ຫລື ກວດສອບສະເພາະກດິຕາມເຫດສກຸເສນີ
ທ່ີເກດີຂຶນ້ ໂດຍມກີານສະຫຸຼບລາຍງານຜນົ
ການກວດສອບຢ່າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 
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Feasibility 
Analysis: 

ການການວິວເິຄາະຄວາມເຄາະຄວາມເປັນເປັນໄປໄປໄດ້ໄດ ້
ແມນ່ການປະເມນີ ຫລື ການວໄິຈເຖງິຄວາມ
ເປັນໄປໄດໃ້ນແຜນງານ ຫລື ໂຄງການໃດ
ໜ່ຶງໃນອະນາຄດົ ຕາມຫລກັການ ການວິ
ເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ ້ເຊ່ັນ  
(SWOT, IRR, NPV, ແລະ ອື່ ນໆ) 

Fee income from 
loans: 

ລາຍໄດຄ້າ່ທາໍນຽມເງນິກູ້ລາຍໄດຄ້າ່ທາໍນຽມເງນິກູ ້
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີລກູຄາ້ຈາ່ຍໃຫສ້ະຖາບນັ
ການເງນິ ເພ່ືອເປັນ ຄາ່ທາໍນຽມເອກະສານ 
ຫືຼ ຄາ່ບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປ່ອຍ ເງນິ
ກູ.້ ຄາ່ທາໍນຽມອາດກາໍນດົເປັນ ສວ່ນຮອ້ຍ
ຂອງຈາໍນວນເງນິກູ ້ຫືຼ ເປັນ ຈາໍນວນຕາຍ
ຕວົ. ຄາ່ທາໍນຽມ ຫືຼ ຄາ່ບໍລກິານດ ັງ່ກາ່ວນີ ້
ສວ່ນໃຫຍ ່ແມນ່ຈາ່ຍໃນຕອນຕ ົນ້ ຫືຼ ຈາ່ຍ
ລວ່ງໜາ້. ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັມຄີາ່ ປບັໄໝໃນ
ກລໍະນຊີາໍລະຄນືຊກັຊາ້ນາໍອກີ. 

Field organizer: ຜູ້ຜູຈ້ດັຈດັຕ ັງ້ພາກຕ ັງ້ພາກສະໜາມສະໜາມ 
(ພະນກັງານພະນກັງານພາກພາກສະໜາມສະໜາມ) 
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Financial 
accounting: 

ການບນັຊດີາ້ນການເງນິທ ົ່ວໄປການບນັຊດີາ້ນການເງນິທ ົ່ວໄປ 
ແມນ່ຂໍມ້ນູບນັຊ ີທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນການ
ເຄື່ ອນໄຫວທາງການເງນິທ່ີ ລາຍງານໃຫ ້ຫືຼ 
ນາໍໃຊໂ້ດຍອງົການຈດັຕ ັງ້ ຫືຼ ສະຖາບນັການ
ເງນິໃດໜ່ຶງ. 

Financial assets: ຊບັຊບັສມົບດັສມົບດັດາ້ນດາ້ນການການເງນິເງນິ 
ແມນ່ຊບັສມົບດັທ່ີບ່ໍມຕີວົຕນົ ເຊິ່ ງມມີນູຄາ່
ສວ່ນໃຫຍເ່ປັນເງນິຕາ. ມນັລວມມເີງນິສດົ, 
ບນັຊທີະນາຄານ, ການລງົທຶນ, ຄງັເງນິກູ້
ສດຸທິ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆທ່ີສາມາດໄດຮ້ບັ 
ເຊິ່ ງຈະບ່ໍລວມເອົາຊບັສມົບດັຄງົທ່ີສດຸທິ. 

Financial 
cooperative 

ເບິ່ ງ ເບິ່ ງ Credit union 

Financial Cost 
Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນຕ ົນ້ທຶນການເງນິອດັຕາສວ່ນຕ ົນ້ທຶນການເງນິ 
ແມນ່ອດັຕາສວ່ນທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນຄາ່ຂອງ
ທຶນ; ຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາ ຕ ົນ້ທຶນການເງນິ 
ຫານໃຫຊ້ບັສມົບດັທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດ້
ສະເລຍ່; ມນັຖກືກະທບົຈາກການປະສມົ
ປະສານລະຫວາ່ງສວ່ນຕາ່ງ ຂອງທຶນທ່ີເປັນ 
ເງນິກູດ້ອກເບຍ້ຕ ໍາ່ ແລະ ເງນິກູດ້ອກເບຍ້ສງູ 
ເຊິ່ ງອດັຕາອດັຕາສວ່ນ ດ ັງ່ກາ່ວສວ່ນ ດ ັງ່ກາ່ວຂຶນ້ຂຶນ້ກບັສະພາບຕວົກບັສະພາບຕວົ
ຈງິຈງິ. ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ, ອດັຕາສວ່ນຈະເພ່ີມອດັຕາສວ່ນຈະເພ່ີມຂຶນ້ ຂຶນ້ ເມ ື່ອເມ ື່ອ
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ສະຖາບນັເລີ່ ມຕ ົນ້ກູຢື້ມທຶນ ໃນອດັຕາດອກສະຖາບນັເລີ່ ມຕ ົນ້ກູຢື້ມທຶນ ໃນອດັຕາດອກ
ເບຍ້ທລຸະກດິເບຍ້ທລຸະກດິ. 

Financial 
expense: 

ລາຍຈາ່ຍດາ້ນການເງນິລາຍຈາ່ຍດາ້ນການເງນິ 
ແມນ່ລາຍຈາ່ຍທ່ີກວມເອົາທງັດອກເບຍ້ເງນິກູ້
ທງັໝດົ, ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ເອກະສານ
ຕາ່ງໆ ທ່ີເກດີຈາກໜ້ີສນິທງັໝດົ ລວມທງັ
ບນັຊ ີເງນິຝາກຂອງລກູຄາ້ນາໍ ສະຖາບນັ
ການເງນິ, ການກູຢື້ມດອກເບຍ້ ຕະຫລາດ 
ແລະ ດອກເບຍ້ຕ ໍາ່, ການຈາໍນອງ ແລະ ໜ້ີ
ສນິອື່ ນໆ. 

Financial market: ຕະຫລາດການເງນິຕະຫລາດການເງນິ 

Financial 
position: 

ຖານະການເງນິຖານະການເງນິ 
ແມນ່ສະແດງເຖງິການເຕ້ົາໂຮມເອົາ
ຊບັພະຍາກອນ ທ່ີເປັນຂອງສະຖາບນັການ
ເງນິ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ ງແຫຼງ່
ຂອງຊບັພະຍາກອນ ເຫ່ົຼານີລ້ວມທງັການເກບັ
ກູໜ້ີ້ຕາ່ງໆ ຂອງຊບັພະຍາກອນດ ັງ່ກາ່ວ ໃນ
ກາໍນດົເວລາສະເພາະໃດໜ່ຶງ. 

Financial report: ບດົລາຍງານດາ້ນການເງນິບດົລາຍງານດາ້ນການເງນິ 
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Financial revenue 
from loan 
portfolio: 

ລາຍໄດທ້າງການເງນິຈາກຄງັເງນິກູ້ລາຍໄດທ້າງການເງນິຈາກຄງັເງນິກູ ້
ແມນ່ລາຍໄດຈ້າກດອກເບຍ້ທ່ີໄດຮ້ບັຈາກຄາ່
ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ ປບັໄໝ ຕາ່ງໆ (ລວມທງັ
ຄາ່ປບັໄໝໃນກລໍະນຊີາໍລະຊກັຊາ້) ຂອງ 
ລວມຍອດຄງັເງນິກູເ້ທ່ົານ ັນ້. ລາຍໄດດ້ ັງ່ກາ່ວ
ບ່ໍພຽງແຕໄ່ດຈ້າກ ດອກເບຍ້ທ່ີຈາ່ຍເປັນ
ເງນິສດົ ແຕຍ່ງັລວມເອົາດອກເບຍ້ສະສມົທ່ີ
ຍງັ ບ່ໍທນັຈາ່ຍ. 

Financial revenue 
from investments: 

ລາຍໄດດ້າ້ນການເງນິຈາກການລາຍໄດດ້າ້ນການເງນິຈາກການລງົທຶນລງົທຶນ 
ແມນ່ລາຍໄດຈ້າກດອກເບຍ້, ເງນິປນັຜນົ ຫືຼ 
ລາຍໄດອ້ື່ ນໆ ທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກຊບັສມົບດັດາ້ນ
ການເງນິ ໂດຍບ່ໍແມນ່ເກດີຈາກລວມຍອດຄງັ
ເງນິກູ ້ເຊ່ັນ: ເງນິຝາກມດີອກເບຍ້, 
ໃບຢັງ້ຢືນເງນິຝາກ ແລະ ພນັທະບດັ. ລາຍ
ໄດດ້ ັງ່ກາ່ວບ່ໍພຽງແຕໄ່ດຮ້ບັເປັນເງນິສດົ ແຕ່
ຍງັລວມເອົາ ດອກເບຍ້ສະສມົທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດ້
ຮບັ. 

Financial revenue 
(Total): 

ລາຍໄດດ້າ້ນການເງນິ ລາຍໄດດ້າ້ນການເງນິ (ລວມລວມ) 
ແມນ່ລາຍໄດທ້ງັໝດົທ່ີເກດີຈາກລວມຍອດຄງັ
ເງນິກູ ້ແລະ ຈາກການ ລງົທຶນ 
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Financial Self- 
sufficiency: 

ການກຸມ້ຕນົເອງດ້ການກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນການເງນິານການເງນິ 
ແມນ່ຄວາມສາໍເລັດທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງ ສະຖາບນັໃນການ
ດາໍເນນີງານທ່ີມຄີວາມຍນືຍງົໃນໄລຍະຍາວ 
ເຊິ່ ງ ສາມາດກຸມ້ຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີ
ງານ ແລະ ຮກັສາຄນຸຄາ່ຂອງ ທຶນ; ຄດິໄລ່
ດວ້ຍການແຍກລາຍໄດ ້ເປັນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ການດາໍເນນີງານ, ລາຍຈາ່ຍ
ຄງັແຮໄວເ້ພ່ືອໜ້ີສນູ, ແລະ ຄາ່ສິນ້ເປືອງຕວົ
ຈງິຂອງທຶນ. ຄວາມສາມາດກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນຄວາມສາມາດກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນ
ການເງນິ ທ່ີເພ່ີມການເງນິ ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຂຶນ້ແມນ່ເປັນຜນົດີແມນ່ເປັນຜນົດ.ີ 

Financial 
statement: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ແມນ່ບນັດາໃບລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວທາງ
ການເງນິ ເຊິ່ ງເປັນເຄື່ ອງມ ືທ່ີນາຍບນັຊນີํາ
ໃຊສ້າໍລບັຢ ັງ້ຢືນ ແລະ ເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູ
ທາງດາ້ນ ການເງນິຂອງສະຖາບນັການເງນິ 
ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ. 
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Financial 
statement 
analysis: 

ການວເິຄາະເອກະສານລາຍງານການເງນິການວເິຄາະເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ແມນ່ວທີິການວເິຄາະດາ້ນການເງນິ ທ່ີ
ສະແດງໃຫເ້ຫັນສາຍພວົພນັຫຼກັ ໃນ
ເອກະສານລາຍງານດາ້ນການເງນິ ເພ່ືອເປັນ
ບອ່ນອງີໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິ ຫືຼ ອງົການ
ຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງສາມາດສມົທຽບໄດເ້ປັນແຕລ່ະ 
ໄລຍະ. 

Financial 
Sustainability 
Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນຄວາມຍນືຍງົດາ້ນການເງນິອດັຕາສວ່ນຄວາມຍນືຍງົດາ້ນການເງນິ 
ແມນ່ອດັຕາສວ່ນທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິ
ປະສດິທິພາບໃນການດາໍເນນີງານ ເຊິ່ ງ
ຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາລາຍໄດທ້າງການເງນິ 
ຫານໃຫຊ້ບັ ສມົບດັທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດ້
ສະເລຍ່. 

Financial viability: ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນການເງນິຄວາມຍນືຍງົດາ້ນການເງນິ 
ໝາຍເຖງິສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີມຄີວາມ
ສາມາດ ດາ້ນການບໍລິຫານດາໍເນນີງານທ່ີກຸມ້
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆຂອງຕນົດວ້ຍລາຍຮບັ. 

Fiscal year: ປີງບົປະມານປີງບົປະມານ 
ແມນ່ໄລຍະເວລາຂອງການເປີດ-ປິດບນັຊທີກຸ 
12 ເດອືນ ເຊິ່ ງນາໍໃຊ ້ໂດຍຫວົໜວ່ຍທລຸະ
ກດິໃດໜ່ຶງ. 
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Fixed assets: ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີຊບັສມົບດັຄງົທ່ີ 
ແມນ່ຊື່ຂອງຊບັສມົບດັໄລຍະຍາວ ເຊ່ັນ: 
ອາຄານ, ທ່ີດນິ, ເຄື່ ອງຈກັ, ພາຫະນະ, 
ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຕ້າມລະບຽບ
ການ. 

Flat method ແບບສະແບບສະເໝີເໝີ 
ແມນ່ວທີິຄດິໄລອ່ດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູແ້ບບ
ສະເໝີ ໂດຍອງີຕາມສວ່ນຮອ້ຍຂອງຈາໍນວນ
ຕ ົນ້ທຶນເງນິກູທ່ີ້ໄດປ່້ອຍໃນເບື້ອງຕ ົນ້. 

Formal financial 
sector: 

ຂະແໜງການເງນິໃນລະບບົ ຂະແໜງການເງນິໃນລະບບົ (ທ່ີເປັນທາງ
ການ). 
ແມນ່ສະຖາບນັການເງນິປະເພດໃດໜ່ຶງທ່ີໄດ້
ຮບັການອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ ໃຫດ້າໍເນນີທລຸະ
ກດິຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍພາກສວ່ນທ່ີມສີດິ
ອາໍນາດ. 

Fraud: ການສໍ້ໂກງການສໍ້ໂກງ/ການການຍກັຍກັຍອກຍອກ 
ແມນ່ບນັດາການປະພຶດ 
ທ່ີລະເມດີຕ່ໍຂໍກ້າໍນດົກດົໝາຍ. 

Frequency of  
repayment: 

ຄວາມຖີ່ຂອງການຊາໍລະເງນິກູຄ້ນືຄວາມຖີ່ຂອງການຊາໍລະເງນິກູຄ້ນື 
ແມນ່ໄລຍະເວລາຄວາມຖີ່ຂອງການຊາໍລະຄນື
ເງນິກູ ້ທ່ີຊາໍລະເປັນ ງວດຍອ່ຍ ເຊິ່ ງຈະມຄີາ່
ສິນ້ເປືອງຫຼາຍກວາ່ ການຊາໍລະຄນືທ່ີເປັນ 
ງວດຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ ໜອ້ຍຄ ັງ້. 
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Full disclosure: ບນັຊເີປີດເຜີຍບນັຊເີປີດເຜີຍ 
ແມນ່ບນັຊທ່ີີຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ະແດງເອກະສານ
ລາຍງານທາງການເງນິ ເຊິ່ ງລວມເອົາທກຸຂໍ້

ມນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຢ ັງ້ຢືນ ແລະ ລາຍງານ
ໃຫ ້ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາມສະພາບການ. 

Functional 
currency: 

ສະກນຸເງນິທ່ີນາໍໃຊ້ສະກນຸເງນິທ່ີນາໍໃຊ ້
ແມນ່ສະກນຸເງນິທ່ີສະຖາບນັນາໍໃຊໃ້ນການ
ດາໍເນນີທລຸະກດິສວ່ນໃຫຍ ່ຂອງຕນົ. 

Fund: ທຶນທຶນ/ກອງທຶນກອງທຶນ 

Funding liability 
(Total): 

ໜ້ີໜ້ີສນິສນິທ່ີທ່ີເປັນເປັນທຶນ ທຶນ (ລວມລວມ) 
ແມນ່ໜ້ີສນິທງັໝດົທ່ີໃຊເ້ປັນທຶນໃນການດາໍ
ເນນີງານໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັ ການເງນິ. ໜ້ີສນິ
ທ່ີເປັນທຶນລວມມເີງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູຢື້ມ, 
ແຕບ່ໍ່ລວມເອົາບນັຊທ່ີີສາມາດຈາ່ຍໄດ ້ແລະ 
ເງນິກູຢື້ມ (ຫືຼສວ່ນໜ່ຶງຂອງເງນິກູຢື້ມ) ທ່ີໄດ້
ໃຊເ້ປັນທຶນໃຫແ້ກຊ່ບັສມົບດັຄງົທ່ີ (ເຊ່ັນ
ວາ່ການຊືວ້ດັຖອຸປຸະກອນ ຫືຼ ການຈາໍນອງ). 
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Funding expense 
ratio: 

ອດັຕາອດັຕາສວ່ນສວ່ນລາຍລາຍຈາ່ຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັທຶນທຶນ 
ແມນ່ອດັຕາສວ່ນທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນລາຍຈາ່ຍ
ຂອງຕ ົນ້ທຶນ ເຖງິຄວາມເໝາະສມົຂອງອດັຕາ
ດອກເບຍ້ ເຊິ່ ງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ
ຕອ້ງຈາ່ຍຄນື. ອດັຕາສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວນີສ້າມາດ
ສມົທຽບກບັປະສດິທິພາບຂອງຄງັເງນິກູລ້ວມ 
ເພ່ືອກາໍນດົສວ່ນຜິດດຽ່ງຂອງອດັຕາດອກ
ເບຍ້. ອດັຕາສວ່ນລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັທຶນຄດິ
ໄລດ່ວ້ຍການເອົາລາຍຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ 
ດອກເບຍ້ ຂອງໜ້ີສນິທ່ີເປັນທຶນ ຫານໃຫຄ້ງັ
ເງນິກູລ້ວມສະເລຍ່. 

Fund 
management: 

ການບໍລິຫານທຶນການບໍລຫິານທຶນການບໍລິຫານທຶນການບໍລຫິານທຶນ 
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G  
 
General Assembly 
of  Shareholders: 

 
ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ຖ້ຮື ຸນ້ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູ່ຖ້ຮື ຸນ້ 

General journal: ປ້ຶມບນັຊໃີຫຍປ່ະຈາໍວນັປ້ຶມບນັຊໃີຫຍປ່ະຈາໍວນັ 
ແມນ່ປ້ຶມສາໍລບັການບນັທຶກລາຍການເຄື່ ອນ
ໄຫວ ທາງດາ້ນການເງນິ ເຂ້ົາໃນບນັຊປີະຈາໍ
ວນັຕາມລາໍດບັ ຫືຼ ຕາມວນັທີ ທ່ີສາມາດ
ກວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງປະຈາໍວນັ, ເປັນ
ປະເພດບນັຊທ່ີີກະທດັຮດັ, ແລະ ສາມາດດດັ
ແກໄ້ດດ້ກີວາ່ໝູ.່ 

General-purpose 
external financial 
statement: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຕາມຈດຸປະສງົທ ົ່ວເອກະສານລາຍງານການເງນິຕາມຈດຸປະສງົທ ົ່ວ
ໄປສາໍລບັພາຍນອກໄປສາໍລບັພາຍນອກ 

ແມນ່ບນັດາທລຸະກາໍທ່ີໄດສ້ງັລວມເອົາ ແລະ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຂໍມ້ນູ ດາ້ນການເງນິທ່ີໄດສ້ະ
ສມົໄວ ້ແລະ ປງຸແຕງ່ແລວ້ພາຍໃນລະບບົ 
ການບນັຊດີາ້ນການເງນິເປັນແຕລ່ະໄລຍະ 
ໃຫແ້ກ ່ບກຸຄນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ພາກສວ່ນ
ທ່ີມສີດິອາໍນາດ ນາໍໃຊບ້ດົສະຫຸຼບດ ັງ່ກາ່ວ. 
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Geographical 
coverage: 

ການຄອບຄມຸພ້ືນທ່ີການຄອບຄມຸພ້ືນທ່ີ 
ແມນ່ການກາໍນດົຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ເຊິ່ງໄດ້
ລະບໄຸວໃ້ນໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ດາໍ
ເນນີທລຸະກດິ. 

Going concern 
(continuity): 

ການສບືຕ່ໍດາໍເນນີງານການສບືຕ່ໍດາໍເນນີງານ(ຄວາມຕ່ໍເນື່ອງຄວາມຕ່ໍເນື່ອງ) 
ແມນ່ການເຄື່ ອນໄຫວດາໍເນນີງານທ່ີມ ີ
ລກັສະນະຕ່ໍເນື່ອງໂດຍບ່ໍມກີານ ຈາໍກດັກາໍນດົ
ເວລາ. 

Grameen 
Solidarity Group 
lending: 

ການປ່ອຍເງນິກູແ້ກກຸ່ມ່ສາມກັຄແີບການປ່ອຍເງນິກູແ້ກກຸ່ມ່ສາມກັຄແີບບກຣາມນີບກຣາມນີ 

Gross financial 
margin: 

ຂອບເຂດຍອດກາໍໄລດາ້ນການເງນິຂອບເຂດຍອດກາໍໄລດາ້ນການເງນິ 
ແມນ່ຂອບເຂດລະຫວາ່ງລາຍຮບັ ທ່ີໄດມ້າ
ຈາກການເຄື່ອນໄຫວດາ້ນ ການເງນິກບັຄາ່
ໃຊຈ້າ່ຍດາ້ນການເງນິ ຂອງສະຖາບນັການ
ເງນິ ເຊິ່ ງ ຕິດພນັກບັການໄດມ້າ ແລະ ການ
ຮກັສາຄາ່ຂອງທຶນທ່ີຈາໍເປັນ ຈາກເງນິກູຢື້ມ
ມາ. 

Geographical 
coverage: 

ການຄອບຄມຸພ້ືນທ່ີການຄອບຄມຸພ້ືນທ່ີ 
ແມນ່ການກາໍນດົຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ເຊິ່ງໄດ້
ລະບໄຸວໃ້ນໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ດາໍ
ເນນີທລຸະກດິ. 
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Going concern 
(continuity): 

ການສບືຕ່ໍດາໍເນນີງານ ການສບືຕ່ໍດາໍເນນີງານ (ຄວາມຕ່ໍເນື່ອງຄວາມຕ່ໍເນື່ອງ) 
ແມນ່ການເຄື່ ອນໄຫວດາໍເນນີງານທ່ີມ ີ
ລກັສະນະຕ່ໍເນື່ອງໂດຍບ່ໍມກີານ ຈາໍກດັກາໍນດົ
ເວລາ. 

Grameen 
Solidarity Group 
lending: 

ການປ່ອຍເງນິກູແ້ກກຸ່ມ່ສາມກັຄແີບບກຣາມນີການປ່ອຍເງນິກູແ້ກກຸ່ມ່ສາມກັຄແີບບກຣາມນີ 

Gross financial 
margin: 

ຂອບເຂດຍອດກາໍໄລດາ້ນການເງນິຂອບເຂດຍອດກາໍໄລດາ້ນການເງນິ 
ແມນ່ຂອບເຂດລະຫວາ່ງລາຍຮບັ ທ່ີໄດມ້າ
ຈາກການເຄື່ອນໄຫວດາ້ນ ການເງນິກບັຄາ່
ໃຊຈ້າ່ຍດາ້ນການເງນິ ຂອງສະຖາບນັການ
ເງນິ ເຊິ່ ງ ຕິດພນັກບັການໄດມ້າ ແລະ ການ
ຮກັສາຄາ່ຂອງທຶນທ່ີຈາໍເປັນ ຈາກເງນິກູຢື້ມ
ມາ. 

Gross loan 
portfolio: 

ຄງັຄງັເງນິເງນິກູ້ກ ູລ້ວມລວມ/ຍອດລວມເງນິກູ້ຍອດລວມເງນິກູ ້
ແມນ່ຍອດເງນິກູທ່ີ້ປ່ອຍອອກ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັຮອດ
ກາໍນດົຊາໍລະຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກ ລວມມເີງນິກູປ້ກົກະຕ,ິ ເງນິກູຊ້ກັຊາ້ 
ແລະ ເງນິກູປ້ບັໂຄງສາ້ງ, ເຊິ່ ງບ່ໍລວມເອົາ
ເງນິກູທ່ີ້ຫກັລາ້ງແລວ້. ເຖງິແມນ່ວາ່ບາງສະ
ຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີຈດົທະບຽນແລວ້
ໄດລ້ວມເອົາຍອດເຫືຼອດອກເບຍ້ທ່ີໄດຮ້ບັ 
ແລະ ດອກເບຍ້ຕອ້ງຮບັ, ສະຖາບນັການເງນິ
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ຈລຸະພາກຄວນແຍກລາຍລະອຽດ ລະຫວາ່ງ
ລວມຍອດຕ ົນ້ທຶນເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ ແລະ 
ດອກເບຍ້ທ່ີໄດຮ້ບັທງັໝດົ. ບາງສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກເລືອກທ່ີຈະແຍກລະອຽດ
ບນັດາອງົປະກອບຂອງຄງັເງນິກູລ້ວມ. ຄງັ
ເງນິກູລ້ວມບາງຄ ັງ້ກເໍອີນ້ວາ່ ຄງັເງນິກູ ້ຫືຼ 
ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ.  ຄງັເງນິກູລ້ວມ/ຍອດລວມ
ເງນິກູບ່ໍ້ແມນ່ມນູຄາ່ຂອງເງນິກູທ່ີ້ໄດປ່້ອຍ 
ແມນ່ມນູຄາ່ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ. 

Group: ກຸມ່ກຸມ່ 
Group leader: ຫວົໜາ້ກຸມ່ຫວົໜາ້ກຸມ່ 
Group formation: ການສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ການສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ 
Group member: ສະມາຊກິສະມາຊກິກຸມ່ກຸມ່ 
Group secretary: ເລຂາກຸມ່ເລຂາກຸມ່ 
Guarantee: ການຄ ໍາ້ປະກນັການຄ ໍາ້ປະກນັ 
Guarantor: ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັ 
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I  
 
Idle funds 

 
ທຶນທ່ີບ່ໍໄດໃ້ຊ້ທຶນທ່ີບ່ໍໄດໃ້ຊ ້
ທຶນທ່ີສະຖາບນັມຢີູ່ແຕປ່ະໄວໂ້ດຍບ່ໍໄດນ້າໍໃຊ ້
ແລະບ່ໍໄດສ້າ້ງລາຍຮບັ ໃດໆ ຫືຼຖາ້ນາໍໄປ
ລງົທຶນ ຫືຼປ່ອຍກູໃ້ຫລ້ກູຄາ້ກໍ່ນາໍລາຍຮບັມາ
ໄດໜ້ອ້ຍ ກວ່າທ່ີຄວນໄດ ້

Imputed Cost of  
Capital Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນຄາ່ສິນ້ເປືອງຕວົຈງິຂອງທຶນອດັຕາສວ່ນຄາ່ສິນ້ເປືອງຕວົຈງິຂອງທຶນ 
ແມນ່ອດັຕາສວ່ນທ່ີ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄາ່ສິນ້
ເປືອງ ແລະ ເງນິກູດ້ອກເບຍ້ຕ ໍາ່ໃນການ
ຮກັສາກາໍລງັຊືຂ້ອງມນູຄາ່ຍງັເຫືຼອ ສດຸທິຂອງ
ວສິາຫະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິ, ແລະ ອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ. ການຫຸຼດລງົການຫຸຼດລງົຂອງອດັຕາຂອງອດັຕາ
ສວ່ນຄາ່ສິນ້ເປືອງຕ ົສວ່ນຄາ່ສິນ້ເປືອງຕວົຈງິຂອງທຶນ ແມນ່ເປັນວຈງິຂອງທຶນ ແມນ່ເປັນ
ຜນົດີຜນົດ.ີ 

Income before 
income taxes: 

ຜນົຜນົໄດຮ້ບັກອ່ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ໄດຮ້ບັກອ່ນການເສຍອາກອນລາຍໄດ ້
ແມນ່ຂອບເຂດກາໍໄລດາ້ນການເງນິ ລວມລບົ
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ, ແມນ່ລາຍ
ໄດຈ້າກການເຄື່ ອນ ໄຫວທລຸະກດິປກົກະຕ ິ
ຫືຼ ທລຸະກດິຫຼກັຂອງສະຖາບນັການເງນິ. 
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Income from 
grants for credit 
service 

ທຶນທ່ີໄດຈ້າກການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ເພ່ືອໃຫ້ທຶນທ່ີໄດຈ້າກການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ເພ່ືອໃຫ້
ບໍລິການສນິເຊື່ອບໍລິການສນິເຊື່ອ 
ແມນ່ທຶນທ່ີໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອມາ ເພ່ືອນາໍ
ໃຊເ້ຂ້ົາໃນແຜນງານສນິເຊື່ອ ແລະ ຄາ່ໃຊ້
ຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ. 

Income from 
grants for loan 
fund capital: 

ທຶນທ່ີໄດຈ້າກການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ເພ່ືອເປັນຕ ົນ້ທຶນທ່ີໄດຈ້າກການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ເພ່ືອເປັນຕ ົນ້
ທຶນເງນິກູ້ທຶນເງນິກູ ້
ແມນ່ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັການ
ເງນິ ເພ່ືອນາໍໃຊປ່້ອຍກູເ້ທ່ົານ ັນ້. 

Income from 
investments: 

ລາຍໄດຈ້າກການລງົທຶນລາຍໄດຈ້າກການລງົທຶນ 
ແມນ່ລາຍໄດທ່ີ້ມາຈາກຜນົຂອງການດາໍເນນີ
ງານຂອງສະຖາບນັການເງນິ ເຊ່ັນ: ລາຍໄດ້
ຈາກດອກເບຍ້ເງນິກູ,້ ດອກເບຍ້ເງນິຝາກ
ຈາກສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ, ພນັທະບດັ 
ແລະ ອື່ນໆ. 

Income from 
operations: 

ຜນົຜນົໄດຮ້ບັຈາກການດາໍເນນີງານໄດຮ້ບັຈາກການດາໍເນນີງານ 
ແມນ່ຜນົທ່ີໄດຈ້າກສວ່ນເກນີລະຫວາ່ງລາຍ
ໄດທ້ງັໝດົທ່ີມາຈາກການ ບໍລິການສນິເຊື່ອ 
ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ.  

Income 
generating 
activities: 

ກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍໄດ້ໄດ ້
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Income 
statement: 

ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
ແມນ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເຊິ່ ງ
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຈາໍນວນເງນິທ່ີ ໄດມ້າຈາກ
ການເຄື່ ອນໄຫວດາໍເນນີງານຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິ ພາຍໃນໄລຍະການບນັຊໃີດໜ່ຶງ. 

Individual lending 
methodology: 

ວທີິການປ່ອຍເງນິກູເ້ປັນລາຍບກຸຄນົວທີິການປ່ອຍເງນິກູເ້ປັນລາຍບກຸຄນົ 
 

Inflation: ເງນິເຟ້ີເງນິເຟ້ີ 
Inflation 
adjustment: 

ການປບັດດັເງນິເຟ້ີການປບັດດັເງນິເຟ້ີ 
 

Inflationary 
differences: 

ຜິດດຽ່ງເງນິເຟ້ີຜິດດຽ່ງເງນິເຟ້ີ 
ເພ່ືອການສມົທຽບກບັສາກນົ, ຜິດດຽ່ງອດັຕາ
ເງນິເຟ້ີ, ອດັຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງສະກນຸ
ເງນິ ແລະ ກາໍລງັຊືແ້ບບທຽບຖານສາມາດ 
ຊວ່ຍໃຫ ້ສມົທຽບບນັດາອດັຕາສວ່ນທ່ີສບັສນົ
ໄດ.້ 

Informal financial 
sector: 

ຂະແໜງການເງນິທ່ີຂະແໜງການເງນິທ່ີບ່ໍເປັນທາງການບ່ໍເປັນທາງການ 
(ນອກລະບບົນອກລະບບົ). 

Initial loan: ເງນິກູເ້ບື້ອງຕ ົນ້ເງນິກູເ້ບື້ອງຕ ົນ້ 

In-kind subsidy 
adjustment: 

ການປບັປງຸຖມົຂມຸເປັນວດັຖຸການປບັປງຸຖມົຂມຸເປັນວດັຖ ຸ

Incentive System ລະບບົລະບບົແຮງແຮງຈງູຈງູໃຈໃຈ/ການການຍອ້ງຍໍຍອ້ງຍໍ 
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Instalment: ງວດງວດ/ການຜອ່ນຊາໍລະເປັນງວດການຜອ່ນຊາໍລະເປັນງວດ 

Interest: ດອກເບຍ້ດອກເບຍ້ 
ແມນ່ຄາ່ສິນ້ເປືອງທ່ີຕິດພນັກບັການນາໍໃຊເ້ງນິ
ພາຍໃນກາໍນດົເວລາສະ ເພາະໃດໜ່ຶງ. 

Interest and fee 
expense on 
funding liabilities: 

ລາຍຈາ່ຍ ດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມ ຂອງລາຍຈາ່ຍ ດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມ ຂອງ
ໜ້ີສນິທ່ີເປັນທຶນໜ້ີສນິທ່ີເປັນທຶນ 
ລວມມດີອກເບຍ້, ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ສິນ້
ເປືອງຕາ່ງໆ ທ່ີເກດີຂຶນ້ ໂດຍກຽ່ວຂອ້ງກບັ
ເງນິຝາກຂອງລກູຄາ້ ນາໍສະຖາບນັການເງນິ
ກໍ່ຄກືານ ກູຢື້ມແບບດອກເບຍ້ຕະຫລາດ 
ແລະ ດອກເບຍ້ຕ ໍາ່ຂອງສະຖາບນັ ການເງນິ 
ເຊິ່ ງຖກືນາໍໃຊເ້ປັນທຶນໃຫແ້ກຊ່ບັສມົບດັດາ້ນ
ການເງນິທງັ ໝດົ. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ແມນ່
ບ່ໍໄດລ້ວມເອົາລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ຂອງ ໜ້ີ
ສນິ ເຊິ່ ງເປັນທຶນໃຫແ້ກຊ່ບັສມົບດັໝນູວຽນ 
ເຊ່ັນ: ດອກເບຍ້ຂອງ ການຈາໍນອງ ຫືຼ ຊວດ
ຈາໍ. ມນັລວມມກີານຈາ່ຍ ເງນິສດົ ແລະ ໜ້ີ
ສນິ. 

Interest bearing 
deposits: 

ເງນິຝາກມດີອກເບຍ້ເງນິຝາກມດີອກເບຍ້ 

Interest due: ດອກເບຍ້ຮອດກາໍນດົດອກເບຍ້ຮອດກາໍນດົເວລາຈາ່ຍເວລາຈາ່ຍ 
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Interest income 
from loans: 

ລາຍໄດຈ້າກດອກເບຍ້ເງນິກູ້ລາຍໄດຈ້າກດອກເບຍ້ເງນິກູ ້
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີໄດຮ້ບັຈາກລກູຄາ້ທ່ີກູຢື້ມ
ເງນິນາໍສະຖາບນັ ການເງນິ ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາ. 

Interest on 
current and past 
due loans: 

ດອກເບຍ້ເງນິກູປ້ກົກະຕ ິແລະ ເງນິກູກ້າຍດອກເບຍ້ເງນິກູປ້ກົກະຕ ິແລະ ເງນິກູກ້າຍ
ກາໍນດົກາໍນດົ ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີໄດຮ້ບັຈາກລກູຄາ້
ເປັນຄາ່ຢືມເງນິຈາກສະຖາບນັ ການເງນິໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາ. ອດັຕາ
ດອກເບຍ້ ແມນ່ຄດິໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍຂອງ
ມນູຄາ່ເງນິກູພ້າຍໃນໄລຍະເວລານ ັນ້ໆ (ໂດຍ
ທົ່ວໄປແມນ່ກາໍນດົຕ່ໍເດອືນ ຫືຼ ຕ່ໍປີ). 

Interest on debt: ດອກເບຍ້ຈາກໜ້ີສນິດອກເບຍ້ຈາກໜ້ີສນິ 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີຕອ້ງສ ົ່ງຄນື ເປັນຄາ່ເງນິ
ກູຢື້ມ ດອກເບຍ້ທ່ີຈາ່ຍ ໃຫແ້ກທ່ະນາຄານ ຫືຼ 
ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ. 

Interest on 
investments: 

ດອກເບຍ້ຈາກການລງົທຶນດອກເບຍ້ຈາກການລງົທຶນ 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີໄດຮ້ບັຈາກຜນົຂອງການ
ລງົທຶນ ເຊ່ັນ: ຊືພ້ນັທະບດັ, ເງນິຝາກແບບມ ີ
ກາໍນດົ ແລະ ການຮວ່ມຮຸນ້ກບັທລຸະກດິ
ເປັນຕ ົນ້. 

Interest on 
restructured loan: 

ດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູທ່ີ້ປບັໂຄງສາ້ງດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູທ່ີ້ປບັໂຄງສາ້ງ 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີເກບັຈາກຜູກ້ ູຢື້ມເປັນຄາ່
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ເງນິກູທ່ີ້ໄດມ້ກີານກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂຄນືໃໝໃ່ນ
ສນັຍາ ກຽ່ວກບັການຕ່ໍເວລາໃນການຊາໍລະ
ຄນື. 

Interest paid on 
deposits: 

ຈາ່ຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຈາ່ຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກ 
ແມນ່ການຈາ່ຍດອກເບຍ້ໃຫລ້ກູຄາ້ ທ່ີໄດຝ້າກ
ເງນິໄວນ້າໍສະຖາບນັການເງນິ. 

Interim financial 
statements: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລະຫວ່າງກາງເອກະສານລາຍງານການເງນິລະຫວ່າງກາງ
ສະໄໝບນັຊີສະໄໝບນັຊ ີແມນ່ບດົສະຫຸຼບຖານະການເງນິ
ທ່ີກະກຽມແບບສງັເຂບສາໍລບັໄລຍະເວ ລາ
ຂອງການບນັຊໃີດໜ່ຶງເຊິ່ ງໜອ້ຍກວາ່ໜ່ຶງປີ. 

Internal audit: ກາການກວດການກວດກາພາຍພາຍໃນໃນ 
ແມນ່ການຄວບຄມຸ/ກວດກາການດາໍເນນີງານ 
ໂດຍຄະນະກາໍມະການກວດກາພາຍໃນ ຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິ ຫືຼ ອງົການທ່ີມສີດິ
ອາໍນາດ. 

Interest on 
restructured loan: 

ດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູທ່ີ້ປບັໂຄງສາ້ງດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູທ່ີ້ປບັໂຄງສາ້ງ 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີເກບັຈາກຜູກ້ ູຢື້ມເປັນຄາ່
ເງນິກູທ່ີ້ໄດມ້ກີານກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂຄນືໃໝໃ່ນ
ສນັຍາ ກຽ່ວກບັການຕ່ໍເວລາໃນການຊາໍລະ
ຄນື. 

Interest paid on 
deposits: 

ຈາ່ຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຈາ່ຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກ 
ແມນ່ການຈາ່ຍດອກເບຍ້ໃຫລ້ກູຄາ້ ທ່ີໄດຝ້າກ
ເງນິໄວນ້າໍສະຖາບນັການເງນິ. 
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Interim financial 
statements: 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລະຫວ່າງກາງເອກະສານລາຍງານການເງນິລະຫວ່າງກາງ
ສະໄໝບນັຊີສະໄໝບນັຊ ີ
ແມນ່ບດົສະຫຸຼບຖານະການເງນິທ່ີກະກຽມ
ແບບສງັເຂບສາໍລບັໄລຍະເວ ລາຂອງການ
ບນັຊໃີດໜ່ຶງ ເຊິ່ ງໜອ້ຍກວາ່ໜ່ຶງປີ. 

Internal account: ບນັຊພີາຍໃນບນັຊພີາຍໃນ 
Internal audit: ກາການກວດການກວດກາພາຍພາຍໃນໃນ 

ແມນ່ການຄວບຄມຸ/ກວດກາການດາໍເນນີງານ 
ໂດຍຄະນະກາໍມະການກວດກາພາຍໃນ ຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິ ຫືຼ ອງົການທ່ີມສີດິ
ອາໍນາດ. 

Internal control: ການຄວບຄມຸພາຍໃນການຄວບຄມຸພາຍໃນ 
ແມນ່ແຜນການຄວບຄມຸການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ
ການເງນິ ຂອງສະຖາບນັການເງນິທ່ີໄດ້
ກາໍນດົໄວຢ້່າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ເຊິ່ ງ
ສາມາດປະສານງານກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ຕາມສະພາບຕວົຈງິ. ເປັນ ມາດຕະການໜ່ຶງ 
ທ່ີນາໍໃຊພ້າຍໃນສະຖາບນັການເງນິ ເພ່ືອປກົ
ປກັ ຮກັສາຊບັສມົບດັ, ກວດກາຄວາມ
ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄວາມໜາ້ເຊື່ອຖ ືຂອງຂໍມ້ນູ
ການບນັຊ,ີ ສ ົ່ງເສມີປະສດິທິພາບຂອງ
ການດາໍເນນີງານ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານປະຕບິດັ
ນະໂຍບາຍທ່ີໄດວ້າງໄວກ້ຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ 
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ບໍລິຫານໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 
Investments: ການລງົທຶນການລງົທຶນ 
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J 
 

 
 

Joint liability 
group: 

ກຸມ່ຄ ໍາ້ປະກນັໜ້ີຮວ່ມກນັກຸມ່ຄ ໍາ້ປະກນັໜ້ີຮວ່ມກນັ 

Journal: ບນັຊປີະຈາໍວນັບນັຊປີະຈາໍວນັ 
ແມນ່ການບນັທຶກທກຸການເຄື່ ອນໄຫວປະຈາໍ
ວນັຕາມລາໍດບັ, ແມນ່ປ້ືມທ່ີ ທ່ີໄດບ້ນັທຶກ
ທກຸໆການເຄື່ອນໄຫວດາ້ນການເງນິ. 

Journal entry: ການລງົບນັຊປີະຈາໍວນັການລງົບນັຊປີະຈາໍວນັ 
ການລງົລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງລະອຽດໃສ່
ປ້ຶມບນັຊປີະຈາໍວນັ ເຊິ່ ງ ນາໍໃຊສ້າໍລບັການ
ບນັທຶກການເຄື່ ອນ ໄຫວບນັຊດີຽ່ວ. 
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Late fees on loan: ຄາ່ປບັໄໝຕ່ໍການຊາໍລະເງນິກູຄ້ນືຊກັຊາ້ຄາ່ປບັໄໝຕ່ໍການຊາໍລະເງນິກູຄ້ນືຊກັຊາ້ 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີເກບັໄດເ້ປັນຄາ່ປບັໄໝຜູກ້ ູ້
ຢືມທ່ີຊາໍລະເງນິກູຄ້ນືຊກັ ຊາ້. 

Latin American 
group lending: 

ການປ່ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກກຸ່ມ່ແບບອະເມຣກິາລາການປ່ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກກຸ່ມ່ແບບອະເມຣກິາລາ
ຕິນຕິນ 

Ledger account 
form: 

ແບບຟອມບນັຊແີຍກປະເພດແບບຟອມບນັຊແີຍກປະເພດ 
ແມນ່ແບບຟອມຂອງບນັຊທ່ີີມສີີ່ ຖນັ, ໜ່ຶງຖນັ
ສາໍລບັການຈດົໜ້ີ, ໜ່ຶງຖນັ ສາໍລບັການຈດົມ ີ
ແລະ ສອງຖນັ (ໜ້ີ ແລະ ມ)ີ ສາໍລບັ 
ສະແດງຍອດ ເຫືຼອຂອງບນັຊ ີເຊິ່ ງນາໍໃຊຢູ້່
ໃນປ້ືມບນັຊ ີແຍກປະເພດທົ່ວໄປ. 

Legal deeds: ສນັຍາສນັຍາ/ຂໍຕ້ກົລງົ ທ່ີໄດເ້ຊັນກນັແລວ້ຂໍຕ້ກົລງົ ທ່ີໄດເ້ຊັນກນັແລວ້ 
(ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ກຽ່ວກບັກາໍມະສດິ) 

Legal Status: ສະຖານະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍສະຖານະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍ  

Licence: ໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ 

Liquidation: ການການຊາໍຊາໍລະລະສະສະສາງສາງບນັຊີບນັຊ ີ
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Liquidity: ສະພາບຄອ່ງສະພາບຄອ່ງ 
ແມນ່ສະພາບທ່ີມທຶີນໃນມພືຽງພໍສາໍລບັການ
ຊາໍລະສະສາງໃບບນິ/ໃບ ທວງໜ້ີເມ ື່ອຮອດ
ເວລາຊາໍລະ ແລະ ເມ ື່ອມຄີວາມຕອ້ງການ
ເງນິສດົແບບບງັເອນີ. 

Liquidity ratio: ອດັຕາສວ່ນສະພາບຄອ່ງອດັຕາສວ່ນສະພາບຄອ່ງ 
ຕາມປກົກະຕິແລວ້, ສະຖາບນັການເງນິ ຈະ
ຕອ້ງໄດຮ້ກັສາອດັ ຕາສວ່ນສະພາບຄອ່ງ
ຂອງຕນົຢາ່ງໜອ້ຍ20% ເຊິ່ ງມວີທີິ ຄດິໄລ່
ດ ັງ່ນີ:້ (ເງນິສດົທງັໝດົບວກເງນິຝາກຢູ່
ທະນາຄານ ຫືຼ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ) 
ແລວ້ຫານໃຫ ້ໜ້ີສນິທງັໝດົ. 

Loan: ເງນິກູ້ເງນິກູ ້

Loan Agreement/ 
Contract: 

ສນັຍາເງນິກູ້ສນັຍາເງນິກູ ້
ແມນ່ເອກະສານສນັຍາທ່ີເວ້ົາເຖງິເງ ື່ອນໄຂ 
ແລະ ຂໍຜ້ກູມດັຕາ່ງໆ ກຽ່ວ ກບັການກູຢື້ມ
ເງນິ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ລະຫວາ່ງຜູປ່້ອຍກູ ້(ເຈົ້າໜ້ີ) 
ແລະ ຜູກ້ ູຢື້ມ (ລກູໜ້ີ). 

Loan application: 
 

ໃບສະເໜີຂກໍູເ້ງນິໃບສະເໜີຂກໍູເ້ງນິ 
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Loan 
classification: 

ການຈດັປະເພດເງນິກູ້ການຈດັປະເພດເງນິກູ ້

Loan cycle: 
 

ຮອບວຽນເງນິກູ້ຮອບວຽນເງນິກູ ້

Loan 
disbursement: 
 

ການເບກີຈາ່ຍເງນິກູ້ການເບກີຈາ່ຍເງນິກູ/້ການປ່ອຍກູ້ການປ່ອຍກູ ້

Loan 
disbursement 
sheet: 

ໃບເບີກຈາ່ຍເງນິກູ້ໃບເບີກຈາ່ຍເງນິກູ ້
 

Loan fees: ຄາ່ທາໍນຽມເງນິກູ້ຄາ່ທາໍນຽມເງນິກູ ້
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີເກບັນາໍຜູກ້ ູຢື້ມ ຫືຼ 
ສະມາຊກິເປັນສວ່ນຮອ້ຍຂອງ ເງນິກູ ້ຫືຼ 
ເປັນຄາ່ທາໍນຽມຈາໍນວນຄງົທ່ີເກບັເພ່ືອເປັນຄາ່
ເງນິກູ ້ທ່ີສະຖາບນັໄດປ່້ອຍໃຫລ້ກູຄາ້. 

Loan fund capital: ທຶນສາໍລບັປ່ອຍກູ້ທຶນສາໍລບັປ່ອຍກູ ້
ແມນ່ທຶນທ່ີອງົການຈດັຕ ັງ້ໄດຮ້ບັຜາ່ນມາເຊິ່ ງ
ເປັນການປະກອບສວ່ນ ຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆ 
ແລະ ບ່ໍທນັໄດໃ້ຊຈ້າ່ຍ. ແຫຼງ່ຂອງທຶນປ່ອຍ 
ກູລ້ວມມເີງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ທ່ີຖກືຈາໍກດັ ແລະ 
ມເີປ້ົາໝາຍໃຫເ້ປັນທຶນ, ເງນິປະກອບ ສວ່ນ
ຈາກນກັລງົທຶນ, ລາຍໄດຈ້າກກດິຈະກາໍການ
ກສຸນົ ເພ່ືອຫາລາຍໄດ ້ແລະ/ຫືຼ ຄາ່ທາໍນຽມ
ສະມາຊກິ. 
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Loan loss 
provision expense: 

ລາຍຈາ່ຍເງນິແຮລາຍຈາ່ຍເງນິແຮສາໍຮອງສາໍຮອງເພ່ືອໜ້ີສນູເພ່ືອໜ້ີສນູ 
ແມນ່ລາຍຈາ່ຍທ່ີບ່ໍແມນ່ເງນິສດົເຊິ່ ງຖກືນາໍໃຊ້
ເພ່ືອສາ້ງ ຫືຼ ເພ່ີມຄງັແຮ ເພ່ືອໜ້ີສນູໃນໃບ
ສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ. ລາຍຈາ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່
ຄດິໄລ ່ເປັນສວ່ນຮອ້ຍຂອງມນູຄາ່ລວມຍອດ
ເງນິກູທ່ີ້ມ ີຄວາມສຽ່ງໜ້ີຊກັຊາ້. ໂດຍທົ່ວໄປ
ແລວ້ຄາໍສບັການຫກັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ ແລະ ຄງັ
ແຮໜ້ີເສຍ ແມນ່ນາໍໃຊແ້ທນກນັໄດ.້ ເພ່ືອຫີຼກ
ລຽງຄວາມ ສບັສນົລະຫວາ່ງລາຍຈາ່ຍ 
ດ ັງ່ກາ່ວກບັຄງັແຮໜ້ີເສຍ, ນກັວເິຄາະມກັຈະ
ໃຊຄ້າໍສບັ “ຄງັແຮ” ໃນໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ 
ແລະ ຄາໍສບັ “ລາຍຈາ່ຍເງນິແຮເພ່ືອ ໜ້ີສນູ” 
ໃຊສ້ະເພາະໃນບນັຊລີາຍຈາ່ຍ. 

Loan Loss 
Provision Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນການຫກັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູອດັຕາສວ່ນການຫກັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນການແຮໄວກ້ຽ່ວກບັຄງັເງນິກູ້
ສາໍລບັໄລຍະປດັຈບຸນັ, ຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາ 
ການຫກັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ ຫານໃຫ ້ຊບັສມົບດັທ່ີ
ກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດສ້ະເລຍ່. ຖາ້ຫາກຖຕືາມຖາ້ຫາກຖຕືາມ
ພາກປະຕິບດັ ຄງັແຮມາດຕະຖານພາກປະຕິບດັ ຄງັແຮມາດຕະຖານ, ອດັຕາອດັຕາ
ສວ່ນການແຮໄວທ່ີ້ຫຸຼດລງົແມນ່ເປັນຜນົດີສວ່ນການແຮໄວທ່ີ້ຫຸຼດລງົແມນ່ເປັນຜນົດ.ີ 
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Loan Loss Ratio: ອດັຕາສວ່ນໜ້ີເສຍອດັຕາສວ່ນໜ້ີເສຍ/ໜ້ີສນູໜ້ີສນູ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຂະໜາດຂອງເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍ
ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດໃ້ນໄລຍະຜາ່ນມາ; 
ຄດິໄລດ່ວ້ຍການຫານມນູຄາ່ທ່ີລບຶອອກຈາກ
ບນັຊໃີຫເ້ງນິກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະສະເລຍ່. ການຫຸຼດການຫຸຼດ
ລງົຂອງອດັຕາສວ່ນໜ້ີເສຍແມນ່ເປັນ ຜນົດີລງົຂອງອດັຕາສວ່ນໜ້ີເສຍແມນ່ເປັນ ຜນົດ.ີ 

Loan loss reserve: ຄງັແຮໜ້ີສນູຄງັແຮໜ້ີສນູ 
ໝາຍເຖງິມນູຄາ່ຂອງຄງັແຮທ່ີໄດສ້າ້ງໄວ ້
ເພ່ືອແກໄ້ຂ/ຄອບຄມຸໜ້ີສນູ ຢູໃ່ນບດົລາຍ
ງານອາຍກຸານຂອງຄງັເງນິກູ,້ ຄງັແຮໜ້ີສນູ
ຄດິໄລເ່ປັນ ສວ່ນຮອ້ຍຂອງຍອດເຫືຼອເງນິກູ້
ຄາ້ງຊາໍລະ ອງີຕາມລະດບັຄວາມສຽ່ງ ຄາດ
ຄະເນທ່ີບ່ໍສາມາດເກບັຄນືເງນິກູໄ້ດເ້ຕັມມນູ
ຄາ່. 

Loan officer 
productivity: 

ຜະລິດຜະລິດຕະພາບຕະພາບຂອງຂອງພະນ ັພະນກັງານກງານສນິສນິເຊື່ອເຊື່ອ 
ແມນ່ການວດັແທກຜະລດິຕະພາບສະເລຍ່
ຂອງພະນກັງານສນິເຊື່ອແຕລ່ະ ຄນົ. ນີແ້ມນ່
ອດັຕາສວ່ນປກົກະຕ,ິ ແຕມ່ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ
ໃນການສມົທຽບລະຫວາ່ງສະຖາບນັການເງນິ
ຈລຸະພາກດວ້ຍກນັ ຍອ້ນວາ່ມກີານກາໍນດົ
ມາດຖານແຕກຕາ່ງກນັ. ສະຖາບນັການເງນິຈຸ
ລະພາກມກັຈະໃຊຄ້າໍນຍິາມຕ່ໍໄປນີແ້ທນກນັຄ:ື 
(1) ຈາໍນວນລາຍກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະ ຄາ້ຍຄກືບັ
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ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍ; ແລະ (2) ຈາໍນວນ
ຂອງພະນກັງານ ບໍລິການດາ້ນການເງນິ 
ແມນ່ພະນກັງານສນິເຊື່ອ. ຜະລິດຕະພາບ
ຂອງພະນກັງານສນິເຊື່ອຄດິໄລດ່ວ້ຍ ການ 
ເອົາຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍ ຫານໃຫຈ້າໍນວນ
ພະນກັງານສນິເຊື່ອ. 

Loan outstanding: ເງນິກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະເງນິກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະ/ເງນິເງນິກູ້ກ ູຄ້າ້ງຄາ້ງຊາໍລະຊາໍລະ 
ໝາຍເຖງິຈາໍນວນເງນິກູທ່ີ້ລກູຄາ້ຂອງສະຖາ
ບນັ ທ່ີຖກືຈດັເປັນຜູກ້ ູ ້ຢືມຍງັຕິດຄາ້ງຢູ່. ໃນ
ຈດຸເວລາໃດໜ່ຶງ, ເງນິກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະ ອາດ 
ປະກອບດວ້ຍ 3 ອງົປະກອບ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້
ເງນິເງນິກູ້ກ ູປ້ກົກະຕິປກົກະຕ ິແມນ່ມນູຄາ່ເງນິກູຄ້າ້ງ
ຊາໍລະໃນຈດຸເວລາໃດໜ່ຶງ (ລວມຍອດມນູຄາ່
ທ່ີຜູກ້ ູຢື້ມຍງັ ເປັນໜ້ີສະຖາບນັ), ທ່ີເປັນເງນິກູ້
ຍງັ ເຄື່ ອນໄຫວປກົກະຕ ິບ່ໍມກີານຊາໍລະຊກັ
ຊາ້ ຫືຼ ບ່ໍຊາໍລະ. 
ເງນິເງນິກູກ້າຍກາໍນດົ ກູກ້າຍກາໍນດົ - ແມນ່ມນູຄາ່ລວມຍອດ
ຂອງເງນິກູບ່ໍ້ທນັ ຊາໍລະ ທ່ີມຈີາໍນວນໜ່ຶງ
ກາຍເວລາຊາໍລະ. ໃນຕວົຈງິແລວ້, ອງົ 
ການຈດັຕ ັງ້ ຕອ້ງເປັນຜູນ້ຍິາມການເກນີເວລາ
ຊາໍລະ. ໄລຍະເວລາ ຂອງການເກນີເວລາ
ຄວນສອ່ງແສງໃຫເ້ຫັນວາ່ຍາມໃດຄວາມສຽ່ງ 
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ທ່ີຜູກ້ ູຢື້ມບ່ໍຊາໍລະເພ່ີມຂຶນ້, ໂດຍເບິ່ ງທງັ
ປະເພດເງນິກູ,້ ກາໍນດົເວລາ ເງນິກູ,້ ແລະ 
ບດົຮຽນ/ປະສບົການຜາ່ນມາຂອງແຜນງານ. 
ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມນີຍິາມແນວໃດກໍ່ຕາມ ເພ່ືອ
ໃຫຄ້ນົພາຍນອກເຂ້ົາໃຈຄນຸນະພາບຂອງເງນິ
ກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຕອ້ງອະທິບາຍ 
ໄດວ້າ່ຕນົເອງນຍິາມເງນິກູກ້າຍກາໍນດົໄດ້
ແນວໃດ. 
ເງນິເງນິກູປ້ບັປງຸໂຄງສາ້ງກູປ້ບັປງຸໂຄງສາ້ງ - ແມນ່ເງນິກູ ້ຄາ້ງຊໍາ
ລະທ່ີໄດມ້ ີການທບົທວນເງ ື່ອນໄຂເດມີຄນືໃ
ໝ.່ ເງນິກູປ້ະເພດນີ ້ອາດເອີນ້ອກີຢາ່ງ ໜ່ຶງ
ວາ່ ການໃຫທຶ້ນຄນືໃໝ ່ຫືຼ ໄດຈ້ດັເວລາ
ຊາໍລະຄນືໃໝ.່ ການໃຫທຶ້ນ ຄນືໃໝ ່ແມນ່
ການສາ້ງສນັຍາເງນິກູໃ້ໝກ່ອ່ນທ່ີສນັຍາ 
ສະບບັກອ່ນຈະ ຄບົກາໍນດົ. ສນັຍາໃໝ່
ອາດລວມມກີານ ເພ່ີມມນູຄາ່ຕ ົນ້ທຶນ, ຕ່ໍ
ກາໍນດົ ເວລາ ແລະ ອື່ ນໆ. ການປບັປງຸໂຄງ
ສາ້ງເງນິກູລ້ວມທງັການປ່ຽນແປງ ໄລຍະ
ເວລາຂອງການຊາໍລະຄນື ແລະ/ຫືຼ ມນູຄາ່
ການຊາໍລະຄນືຂອງ ເງນິກູ.້ ການປບັປງຸໂຄງ
ສາ້ງເງນິກູ ້ຕາມປກົກະຕິແລວ້ຈະເປັນໄປໃນ 
ທິດທາງທ່ີບ່ໍໃຫຜູ້ກ້ ູຢື້ມຕກົຢູ່ໃນຖານະຄາ້ງໜ້ີ
ຄມຸເຄອືອກີ ແລະ ສາມາດ ຊາໍລະເງນິກູໄ້ດ້
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ທນັເວລາ. ມກັຈະບ່ໍແນະນາໍໃຫມ້ກີານປບັປງຸ
ໂຄງສາ້ງ ເງນິກູ ້ເພາະວາ່ມນັອາດກໍ່ໃຫເ້ກດີ
ລກັສະນະທ່ີຄາ້ຍກບັວາ່ມຄີວາມ ເຂັມ້ແຂງ
ຂອງຄງັເງນິກູ ້ແຕໃ່ນຕວົຈງິແລວ້ແມນ່ມ,ີ ຍງັ
ມຄີວາມສຽ່ງ ຫຼາຍ. 

Loan priority list/ 
group register 

ບນັຊກີາໍນດົບລຸິມະສດິເງນິກູ້ບນັຊກີາໍນດົບລຸິມະສດິເງນິກູ/້ປ້ືມບນັທຶກກຸມ່ປ້ືມບນັທຶກກຸມ່ 

Loan purpose: ເປ້ົາໝາຍການນາໍໃຊເ້ງນິກູ້ເປ້ົາໝາຍການນາໍໃຊເ້ງນິກູ ້

Loan security/ 
guarantee: 

ການຄ ໍາ້ການຄ ໍາ້ປະກນັເງນິກູ້ປະກນັເງນິກູ ້

Loan term/ 
duration: 

ກາໍນດົເວລາເງນິກູ້ກາໍນດົເວລາເງນິກູ ້

Long-term 
investment: 

ການລງົທຶນໄລຍະຍາວການລງົທຶນໄລຍະຍາວ 
ແມນ່ການລງົທຶນທ່ີບ່ໍແມນ່ແຫຼງ່ເງນິສດົ
ກຽມພອ້ມ ເຊ່ັນ: ຫຼກັຊບັ, ພນັ ທະບດັ ແລະ 
ໜງັສສືນັຍາໃຊໜ້ີ້ ທ່ີຈະຖໄືວເ້ປັນເວລາຫຼາຍ 
ກວາ່ໜ່ຶງປີ. 

Long-term assets: ຊບັສມົບດັໄລຍະຍາວຊບັສມົບດັໄລຍະຍາວ 
ແມນ່ຊບັສມົບດັທ່ີ(1) ມອີາຍກຸານໃຊງ້ານ
ຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງປີ, (2) ໄດມ້າ ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນ
ວຽກງານສນິເຊື່ອ, ແລະ (3) ບ່ໍມຈີດຸປະສງົ
ເອົາໄວເ້ພ່ືອຂາຍອອກ ເຊິ່ ງແມນ່ຊບັສມົບດັ
ຄງົທ່ີ. 
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Long-term debt 
(concessional rate) 

ໜ້ີສນິໄລຍະຍາວໜ້ີສນິໄລຍະຍາວ 
(ອດັຕາດອກເບຍ້ຕ ໍາ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຕ ໍາ່) 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິຄາ້ງຊາໍລະ ທ່ີອງົກອນ/ສະ
ຖາບນັຕິດໜ້ີ ທະນາຄານ ຫືຼ ຜູໃ້ຫທຶ້ນອື່ ນໆ 
ເຊິ່ ງອງົກອນຈາ່ຍດອກເບຍ້ໃຫແ້ກຜູ່ໃ້ຫກ້ ູໃ້ນ
ອດັຕາ ຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາຕະຫຼາດ. 

Long-term debts 
(commercial rate) 

ໜ້ີສນິໄລຍະຍາວໜ້ີສນິໄລຍະຍາວ 
(ອດັຕາດອກເບຍ້ທລຸະກດິອດັຕາດອກເບຍ້ທລຸະກດິ) 

ແມນ່ຈາໍນວນເງນິຄາ້ງຊາໍລະ ທ່ີອງົກອນຕິດ
ໜ້ີທະນາຄານ ຫືຼ ຜູໃ້ຫທຶ້ນ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງອງົ
ກອນຈາ່ຍດອກເບຍ້ໃຫແ້ກຜູ່ໃ້ຫກ້ ູໃ້ນອດັຕາ
ຕະຫລາດ. ໜ້ີສນິໄລຍະຍາວແມນ່ມກີາໍນດົ
ເວລາຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງປີ. 

Long-term 
financial assets: 

ຊບັສມົບດັດາ້ນການເງນິໄລຍະຍາວຊບັສມົບດັດາ້ນການເງນິໄລຍະຍາວ 
ແມນ່ການລງົທຶນທ່ີບ່ໍມຈີດຸປະສງົໃຫ້
ກາຍເປັນແຫຼງ່ຂອງເງນິສດົ ເຊ່ັນ: ໃບຮຸນ້, 
ພນັທະບດັ, ສນັຍາການຊາໍລະສະສາງ ແລະ 
ທ່ີດນິ ເຊິ່ ງຈະໄດ ້ຖກືຈດັຂຶນ້ເປັນເວລາຫຼາຍ
ກວາ່ໜ່ຶງປີ ຫືຼ ຮອບວຽນໜ່ຶງ. 
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Long-term 
liability: 

ໜ້ີສນິໄລຍະຍາວໜ້ີສນິໄລຍະຍາວ 
ແມນ່ໜ້ີສນິຂອງສະຖາບນັໜ່ຶງ ເຊິ່ ງມກີາໍນດົ
ເວລາຊາໍລະຫຼາຍກວາ່ ໜ່ຶງປີຕ່ໍໜາ້ເກນີຮອບ
ວຽນທລຸະກດິປກົກະຕິ ຫືຼ ທ່ີຕອ້ງຊາໍລະດວ້ຍ 
ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີ. 

Loss: ການຂາດທຶນການຂາດທຶນ 
Low-income 
group: 

ກຸມ່ຄນົທ່ີມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ກຸມ່ຄນົທ່ີມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ 
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M 
 
 

 

Major 
shareholder: 

ຜູຖ້ຮື ຸນ້ລາຍໃຫຍ່ຜູຖ້ຮື ຸນ້ລາຍໃຫຍ ່
ໝາຍເຖງິບກຸຄນົ ຫືຼ ວສິາຫະກດິ ທ່ີຖຮືຸນ້ເທ່ົາ
ກບັ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ຊາວ ສວ່ນຮອ້ຍ (20%) 
ຂອງທຶນຂອງສະຖາບນັການເງນິ. 

Management: ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 

Management 
accounting: 

ການບນັຊເີພ່ືອກການບນັຊເີພ່ືອການຄຸມ້ຄອງານຄຸມ້ຄອງ               
ແມນ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີບນັທຶກໄວ ້ແລະ ນາໍ
ສະເໜີໃນລະດບັທ່ີລງົເລກິ ຢ່າງລະອຽດໃນ
ແຕລ່ະແຜນງານ ຫືຼ ສາຂາ. ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ດາ້ນການ ເງນິທ່ີວາງແຜນໄວກ້ໍ່ແມນ່
ພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ເປ້ົາ
ໝາຍຕ ົນ້ຕໍກໍ່ແມນ່ແນໃສເ່ພ່ືອລາຍງານບກຸຄນົ
ພາຍນອກ. ບດົລາຍ ງານກຽ່ວກບັການຄຸມ້
ຄອງບໍລຫິານ ແມນ່ກະກຽມເລື້ອຍໆ ແລະ 
ລາຍງານສະພາບຄວາມຄບືໜາ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ 
ກຽ່ວກບັຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງແຜນກບັ
ຜນົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕວົຈງິ. 

Management 
Information 
System: 

ລະບບົຂໍມ້ນູລະບບົຂໍມ້ນູ ເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງລຫິານເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງລຫິານ 
ແມນ່ບນັດາລະບບົຍອ່ຍທ່ີມກີານກຽ່ວພນັເຊິ່ ງ
ກນັ ແລະ ກນັທ່ີສະໜອງ 
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Manager: ຜູຈ້ດັການຜູຈ້ດັການ 

Marketable 
securities: 

ຫຼກັຊບັທ່ີມຄີວາມຄອ່ງຕວົໃນການຊືຂ້າຍຫຼກັຊບັທ່ີມຄີວາມຄອ່ງຕວົໃນການຊືຂ້າຍ 
ແມນ່ການລງົທຶນເປັນຫຼກັຊບັ 
ເຊິ່ ງສາມາດຊືຂ້າຍໄດຕ້ະລອດເວລາ; 
ເປັນການລງົທຶນໄລຍະສ ັນ້ ຫືຼ ຊ ົ່ວຄາວ. 

Market-based 
approach: 

ວທີິວທີິການທ່ີອງີໃສກ່ນົການທ່ີອງີໃສກ່ນົໄກການຕະຫລາດໄກການຕະຫລາດ 
 

Marketing: ການຕະຫລາດການຕະຫລາດ 

Matching rule: ຫຼກັການຫຼກັການແຫງ່ແຫງ່ການການຄວບຄູ່ຄວບຄູ ່
ແມນ່ຫຼກັການບນັຊທ່ີີລາຍຮບັຖກືຈດັວາງໄປ
ຕາມໄລຍະການບນັຊທ່ີີໄດ ້ຂາຍສນິຄາ້ ຫືຼໄດ້
ສະໜອງການບໍລກິານ ແລະ ລາຍຈາ່ຍກໍ່

ຕອ້ງຖກື ຈດັວາງເຊ່ັນກນັ. ໝາຍຄວາມວາ່
ລາຍຮບັຄວບຄູກ່ນັໄປກບັລາຍຈາ່ຍໃນປີການ
ບນັຊດີຽວກນັ. 

Materiality 
principle: 

ຫຼກັການແຫງ່ຄວາມສາໍຄນັຫຼກັການແຫງ່ຄວາມສາໍຄນັ 
ແມນ່ຫຼກັການການບນັຊ ີທ່ີແຕລ່ະລາຍການ
ສາໍຄນັຈະຕອ້ງໄດນ້າໍສະ ເໜີແບບແຍກອອກ
ຈາກກນັໃນເອກະ ສານລາຍງານການເງນິ. 
ຂໍມ້ນູໃດທ່ີບ່ໍສາໍຄນັສາມາດລວມເຂ້ົາກບັບນັຊ ີ
ທ່ີຄກືນັບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງແຍກອອກ ຈາກກນັ. ຂໍ້

ມນູແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ຖາ້ຫາກວາ່ມນັບ່ໍມ ີ
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ການເປີດເຜີຍ ແຕສ່າມາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍ
ການຕດັສນິໃຈຂອງຜູຊ້ມົໃຊຂ້ໍມ້ນູທາງດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ. 

Member: ສະມາຊກິສະມາຊກິ 

Membership fee: ຄາ່ທາໍນຽມສະມາຊກິຄາ່ທາໍນຽມສະມາຊກິ 

Membership rate: ອດັຕາສະມາຊກິອດັຕາສະມາຊກິ 

Microfinance: ການເງນິຈລຸະພາກການເງນິຈລຸະພາກ 
ແມນ່ການບໍລິການດາ້ນການເງນິຈລຸະພາກ, 
ຂະໜາດນອ້ຍ (ລວມມ ີເງນິຝາກ, ເງນິກູ,້ 
ການປະກນັໄພ…ຂະ ໜາດນອ້ຍ) ໃຫແ້ກ່
ປະຊາຊນົ ຜູທ່ີ້ມລີາຍຮບັຕ ໍາ່. 
 

Microfinance 
Activities: 

ບນັດາກດິຈະກາໍການເງນິຈລຸະພາກບນັດາກດິຈະກາໍການເງນິຈລຸະພາກ 
ໝາຍເຖງິການປ່ອຍເງນິກູຈ້ລຸະພາກ, ການ
ຮບັເງນິຝາກແບບບງັຄບັ ແລະ ເງນິຝາກ
ແບບສະໝກັໃຈ ແລະ ການບໍລິການດາ້ນ
ການເງນິ ອື່ ນໆ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍກ້ດົວາ່
ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ຈລຸະ
ພາກ. 

Microfinance 
Institution (MFI): 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈສກຈ) 
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Microfinance 
Responsibility 
Committee: 

ຄະນະກາໍມະການຮບັຜິດຊອບການເງນິຈລຸະຄະນະກາໍມະການຮບັຜິດຊອບການເງນິຈລຸະ
ພາກພາກ 
 

Micro-insurance: ການປະກນັໄພສຂຸະພາບຂະໜາດນອ້ຍການປະກນັໄພສຂຸະພາບຂະໜາດນອ້ຍ/ຍອ່ຍຍອ່ຍ 

Micro-loan: ເງນິກູຂ້ະໜາດນອ້ຍເງນິກູຂ້ະໜາດນອ້ຍ/ຍອ່ຍຍອ່ຍ 

Monetary assets: ຊບັສມົບດັເປັນເງນິຊບັສມົບດັເປັນເງນິ 
ແມນ່ເງນິສດົ ແລະ ຊບັສມົບດັອື່ ນໆ ທ່ີເປັນ
ສດິໃຫໄ້ດຮ້ບັຈາໍນວນ ເງນິສດົສະເພາະໃດ
ໜ່ຶງ. 

Monetary penalty: ການການປບັປບັໄໝໄໝທ່ີທ່ີເປັນເປັນເງນິເງນິ 
 
 

Money measure: ການວດັແທກເປັນເງນິການວດັແທກເປັນເງນິ 
ແມນ່ແນວຄວາມຄດິດາ້ນການບນັຊ ີທ່ີ
ຮຽກຮອ້ງໃຫກ້ານເຄື່ ອນໄຫວທລຸະ ກດິຕອ້ງ
ຖກືວດັແທກເປັນເງນິ. 

Money 
Measurement 
Principle: 

ຫຼກັການແຫງ່ການວດັແທກດວ້ຍເງນິຫຼກັການແຫງ່ການວດັແທກດວ້ຍເງນິ 
ແມນ່ຫຼກັການການບນັຊ ີທ່ີລາຍການບນັທຶກ
ຈະຕອ້ງເປັນຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດ ສະແດງອອກ
ເປັນຈາໍນວນເງນິເທ່ົານ ັນ້. 

Monitoring: ການການຕິດຕາມຕິດຕາມ 
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Mutual fund: ກອງທຶນລວມໝູ່ກອງທຶນລວມໝູ ່

Mutual guarantee: ການຄ ໍາ້ປະກນັຮວ່ມກນັການຄ ໍາ້ປະກນັຮວ່ມກນັ 
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N 
 

 

Net fixed assets: ຊບັຊບັສມົບດັສມົບດັຄງົຄງົທ່ີທ່ີສດຸທິສດຸທິ 
ແມນ່ມນູຄາ່ ຫືຼ ຕ ົນ້ທຶນການຊືທ້ງັໝດົຊບັ
ສມົບດັທ່ີມຕີວົຕນົ ແລະ ການປບັ ປງຸຊບັ
ສມົບດັ, ເຄື່ ອງເຟີນເີຈີ ້ແລະ ວດັຖອຸປຸະກອນ
ເຊິ່ ງກາໍລງັນາໍໃຊໂ້ດຍສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກໃນປດັຈບຸນັ (ລວມທງັວດັຖອຸປຸະກອນທ່ີ
ເປັນຂອງຊວ່ຍເຫືຼອທງັໝດົ) ລບົໃຫມ້ນູຄາ່ສະ
ສມົຂອງລາຍຈາ່ຍຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນທງັໝດົ ແລະ 
ມນູຄາ່ຂອງຊບັສນິຄງົທ່ີລວມເຊິ່ ງໄດຖ້ກືລບົ
ລາ້ງອອກ, ຂາຍໄປ ຫືຼ ໝດົອາຍກຸານໃຊ້
ງານພາຍໃນໄລຍະເວລາຜາ່ນມາ ຫືຼ ປດັຈຸ
ບນັ.ຊບັ ສມົບດັຄງົທ່ີອາດຍງັລວມມຊີບັ
ສມົບດັທ່ີບ່ໍມຕີວົຕນົ ເຊ່ັນ: ການລງົທຶນເພ່ືອ
ມດິຕະພາບ ຫືຼ ການລງົທຶນລວ່ງໜາ້ໃນ
ຜະລິດຕະພນັ ຫືຼ ການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງ ເຊິ່ ງບ່ໍແມນ່ຊບັ
ສມົບດັທ່ີມຕີວົຕນົ ແຕສ່າມາດເປັນຕວົແທນ
ໃຫແ້ກຜ່ນົປະໂຫຍດ ດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໃນອະນາຄດົ. 
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Net income: ລາຍໄດສ້ດຸທິ ລາຍໄດສ້ດຸທິ (ຜນົໄດຮ້ບັສດຸທິຜນົໄດຮ້ບັສດຸທິ) 
ແມນ່ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງມນູຄາ່ຍງັເຫືຼອສດຸທິ
ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມາຈາກກດິ ຈະກາໍການ
ເງນິ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້; ລາຍໄດສ້ດຸທິ = 
ລາຍໄດ ້ດາ້ນການເງນິ - ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ. 
ສາໍລບັສະຖາບນັການເງນິ: ແມນ່ສິ່ ງທ່ີເຫືຼອ
ຈາກການຫກັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ
ອອກຈາກຜນົກາໍໄລດາ້ນການເງນິ ລວມ 
ແລະ ບວກເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ ຫືຼເງນິບໍລິຈາກ
ພາຍໃນໄລຍະນ ັນ້(ຖາ້ມ)ີ. 

Net income from 
operations: 

ລາຍໄດສ້ດຸທິຈາກການດາໍເນນີງານລາຍໄດສ້ດຸທິຈາກການດາໍເນນີງານ 
ລາຍໄດເ້ຊິ່ ງແມນ່ຜນົໄດຮ້ບັໂດຍກງົຂອງ
ກດິຈະກາໍ ດາ້ນການເງນິ ຂອງອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ (ຜນົກາໍໄລດາ້ນການເງນິສດຸທິ) 
ລບົໃຫຄ້າ່ ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວພນັໂດຍກງົ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານກອງທຶນເງນິກູ.້ 

Net loans 
outstanding: 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະສດຸທິເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະສດຸທິ 
ແມນ່ຜນົບວກຂອງຍອດເຫືຼອເງນິກູທ້ງັໝດົ 
ຂອງສະຖາບນັ, ເຊິ່ ງແມນ່ ເງນິກູທ້ງັໝດົທ່ີ
ໄດເ້ບີກຈາ່ຍອອກໄປແລວ້ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັໄດ້
ຮບັການ ຊາໍລະຄນື ຫືຼ ຫກັອອກຈາກບນັຊ,ີ 
ແລະ ຕວົເລກສດຸທິ ຂອງຄງັແຮ ໜ້ີສນູ. ຕວົ
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ເລກເງນິກູບ່ໍ້ທນັຊາໍລະສະແດງໃຫເ້ຫັນ
ສະເພາະ ແຕຕ່ ົນ້ທຶນ ທ່ີຕອ້ງຊາໍລະ, ບ່ໍແມນ່
ດອກເບຍ້ທ່ີເກດີຂຶນ້ແລວ້ ຫືຼ ຄາດວາ່ຈະເກດີ
ຂຶນ້. 

Net loan portfolio: ຄງັຄງັເງນິເງນິກູ້ກ ູສ້ດຸທິສດຸທິ ແມນ່ຄງັເງນິກູລ້ວມລບົໃຫຄ້ງັ
ແຮໜ້ີສນູ 

Net loss: ການຂາດທຶນສດຸທິການຂາດທຶນສດຸທິ ແມນ່ການຫຸຼດລງົສດຸທິ
ຂອງມນູຄາ່ຍງັເຫືຼອສດຸທິຂອງວສິາຫະກດິ/
ອງົການ ຈດັຕ ັງ້ ເຊິ່ ງເກດີຂຶນ້ເມ ື່ອຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ
ເກນີລາຍຮບັ. 

Net profit: ກາໍໄລສດຸທິກາໍໄລສດຸທິ 
Net property and 
equipment: 

ຊບັສມົບດັ ແລະ ອປຸະຊບັສມົບດັ ແລະ ອປຸະກອນສດຸທິກອນສດຸທິ 
ແມນ່ຕ ົນ້ທຶນ ຫືຼ ມນູຄາ່ຕາມຕະຫລາດຂອງ
ຊບັສມົບດັ ແລະ  ອປຸະກອນລບົໃຫຄ້າ່ຫຸຼຍ້
ຫຽ້ນສະສມົ. 

Net retained 
surplus/ (deficit) 
prior years: 

ກາໍກາໍໄລໄລ/(ຂາດທຶນຂາດທຶນ) ສະສມົສດຸທິຂອງປີຜາ່ນມາສະສມົສດຸທິຂອງປີຜາ່ນມາ 
ຈາໍນວນກາໍໄລ (ຫືຼ ຂາດທຶນ) ສະສມົມານບັ
ຕ ັງ້ແຕກ່ານ ສາ້ງຕ ັງ້ສະຖາບນັ. ຍງັສາມາດ
ເອີນ້ໄດອ້ກີແນວໜ່ຶງວາ່ ແມນ່ກາໍໄລຄາ້ງໄວ/້
ບ່ໍໄດແ້ບງ່ປນັ. 
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Net surplus/ 
(deficit) current 
years: 

ກາໍກາໍໄລໄລ/(ຂາດທຶນຂາດທຶນ) ສດຸທິຂອງປີສດຸທິຂອງປີປດັຈບຸນັປດັຈບຸນັ 
ແມນ່ຈາໍນວນກາໍໄລ(ຫືຼ ຂາດທຶນ) ທ່ີເກດີຂຶນ້
ໃນປີປດັຈບຸນັ. 

Net worth: ມນູຄາ່ສດຸທິມນູຄາ່ສດຸທິ 
ເທ່ົາກບັຊບັສນິ ລບົໜ້ີສນິຂອງອງົ
ການຈດັຕ ັງ້. ມນູຄາ່ສດຸທິ ຂອງ ວສິາຫະກດິ/
ອງົການຈດັຕ ັງ້ບາງຄ ັງ້ກໍ່ເອີນ້ວາ່ທຶນ, ຍອດ
ເຫືຼອ ຂອງທຶນ ຫືຼ ຊບັສນິສດຸທິ. ມນູຄາ່ສດຸທິ
ຂອງວຫິາສະກດິ/ອງົ ການຈດັຕ ັງ້ ຕາ່ງຈາກ
ໜ້ີສນິຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ ເພາະວາ່ ບ່ໍ
ຈາໍເປັນຕອ້ງຊາໍລະ ຄນື. ດ ັງ່ນ ັນ້ມນັຈຶ່ງແມນ່
ຄນຸຄາ່ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້. ມນູຄາ່ສດຸທິ 
ຂອງວສິາຫະກດິ/ອງົການຈດັຕ ັງ້ ອາດລວມ
ເອົາການປະກອບທຶນ ຈາກນກັລງົທຶນ ຫືຼ ຜູ້
ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອ, ກາໍໄລສະສມົ, ແລະ ກາໍ
ໄລ ຂອງປີປດັຈບຸນັ. 

Neutrality: ຄວາມເປັນກາງຄວາມເປັນກາງ 
ລກັສະນະດາ້ນຄນຸນະພາບຂອງຂໍມ້ນູການ
ບນັຊ ີເຊິ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການ ລາຍງານ
ກດິຈະການຢ່າງເປັນທາໍ ໂດຍບ່ໍມກີານ
ລາໍອຽງ. 

Nominal 
accounts: 

ບນັຊປີກົກະຕິບນັຊປີກົກະຕ ິ  
(ເບິ່ ງເບິ່ ງ  Temporary account) 
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Non-bank 
financial 
institutions 

ສະຖາບນັການເງນິທ່ີບ່ໍແມນ່ທະນາຄານສະຖາບນັການເງນິທ່ີບ່ໍແມນ່ທະນາຄານ 
ແມນ່ບນັດາສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີມຄີວາມ
ສາມາດທ່ີຈະດາໍເນນີໄປໄດ ້ຕາມ
ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆ ຂອງ
ທະນາຄານທລຸະກດິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ວທີິ
ການໃນການປ່ອຍເງນິກູ.້ ຕວົຢາ່ງ ບໍລສິດັ 
ປະກນັໄພ, ບໍລິສດັເຊ່ົາສນິເຊື່ອ, ບໍລິສດັເງນິ
ທຶນ  

Non-Deposit 
Taking 
Microfinance 
Institution: 

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ 
ໝາຍເຖງິສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີໄດ້
ຂຶນ້ທະບຽນກບັທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ 
ລາວ. 

Non-operating 
expense: 

ລາຍລາຍຈາ່ຍຈາ່ຍທ່ີທ່ີບ່ໍບ່ໍແມນ່ແມນ່ 
ຈາກຈາກການການດາໍດາໍເນີເນນີນງານງານ 
ແມນ່ລາຍຈາ່ຍທງັໝດົທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົ
ກບັການດາໍເນນີງານ ດາ້ນການເງນິຈລຸະພາກ 
ເຊ່ັນ: ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການໃຫກ້ານບໍລິການ
ເພ່ືອການພດັທະນາທລຸະກດິ ຫືຼ ການຝຶກ
ອບົຮມົ (ນອກຈາກວາ່ ສະຖາບນັການເງນິຈຸ
ລະພາກ ໄດລ້ວມເອົາການຝຶກອບົຮມົເຂ້ົາໃນ
ເງ ື່ອນໄຂໃນການໄດຮ້ບັເງນິກູ)້. ອາດລວມມ ີ
ລາຍຈາ່ຍທ່ີບ່ໍເປັນປກົກະຕ ິເຊິ່ ງເປັນລາຍ
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ຈາ່ຍບາງຄ ັງ້ຄາວ. ຖາ້ຫາກວາ່ສະຖາບນັການ
ເງນິຈລຸະພາກມແີຜນງານທ່ີບ່ໍແມນ່ການເງນິ
ເປັນສວ່ນຫຼາຍ, ແມນ່ເປັນສິ່ ງປກົກະຕທ່ີິຈະ
ຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊກ້ານລາຍງານສະເພາະ ຖາ້
ເປັນໄປໄດ ້ຫືຼ ຢ່າງໜອ້ຍກໍ່ຈະຕອ້ງໄດ້
ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັລາຍຈາ່ຍທ່ີບ່ໍ
ແມນ່ຈາກ ການດາໍເນນີງານ ຖາ້ເຫັນວາ່ມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນ. 

Non-operating 
revenue: 

ລາຍລາຍຮບັຮບັທ່ີທ່ີບ່ໍບ່ໍແມນ່ແມນ່ຈາກຈາກການການດາໍດາໍເນນີເນນີງານງານ 
ແມນ່ລາຍຮບັທງັໝດົທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົກບັ
ການດາໍເນນີງານ ດາ້ນການເງນິຈລຸະພາກ
ເປັນຫຼກັ ເຊ່ັນ: ລາຍຮບັຈາກການໃຫກ້ານ
ບໍລິການການພດັທະນາທລຸະກດິ, ການຝຶກ
ອບົຮມົ ຫືຼ ການຂາຍສນິຄາ້. ການບໍ ລິຈາກ 
ແລະ ລາຍຮບັຈາກເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ກໍ່ແມນ່
ລາຍຮບັທ່ີບ່ໍແມນ່ຈາກການດາໍເນນີງານເຊ່ັນ
ກນັ, ລາຍຮບັເຫ່ົຼານີຄ້ວນບນັທຶກໄວໃ້ນບນັຊີ
ສະເພາະ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ່ີມ ີ
ລາຍຮບັ ຫືຼ ລາຍຈາ່ຍທ່ີບ່ໍແມນ່ມາຈາກ ການ
ດາໍເນນີງານຄວນສາ້ງບດົສະຫຸຼບລາຍຮບັເປັນ
ແຕລ່ະໄລຍະ ເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນລາຍໄດ້
ຈາກການດາໍເນນີງານສດຸທິ, ລາຍໄດທ່ີ້ບ່ໍ
ແມນ່ຈາກການດາໍເນນີງານສດຸທິ ແລະ ສງັ
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ລວມລາຍໄດສ້ດຸທິ. ແຕແ່ນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະ
ຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຄວນອະທິບາຍ 
ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັລາຍຮບັທ່ີບ່ໍແມນ່ຈາກ
ການດາໍເນນີງານ ຖາ້ເຫັນວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັ 
ແລະ ຈາໍເປັນ. 

 Non-performing 
loan: 

ເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົ 
ໝາຍເຖງິເງນິກູທ່ີ້: 1). ຕ ົນ້ທຶນ ແລະ/ຫືຼ 
ດອກເບຍ້ທງັໝດົ ຫືຼ ສວ່ນໃດໜ່ຶງ ທ່ີບ່ໍ
ສາມາດຊາໍລະໄດຕ້າມແຜນການທ່ີໄດກ້າໍນດົ
ໄວ ້ເຊິ່ ງຄາ້ງ ຊາໍລະແຕ ່30 ວນັຂຶນ້ໄປ ທ່ີ
ຖກືຈດັຊ ັນ້ໜ້ີ. 2). ຕ ົນ້ທຶນທ່ີຄາ້ງຮບັ ນບັແຕ ່
30 ວນັຂຶນ້ໄປ ຫືຼ ດອກເບຍ້ທ່ີຄາ້ງຮບັນບັແຕ ່
30 ວນັ ຂຶນ້ໄປ ຫາກນາໍໄປບວກກບັຕ ົນ້ທຶນ
ເງນິກູບ້ວ້ງເດມີທ່ີມຢີູ່ແລວ້, ບວກກບັເງນິກູ ້
ບວ້ງປ່ອຍໃໝ ່ຫືຼ ເງນິກູທ່ີ້ມກີານປບັປງຸໂຄງ
ສາ້ງໜ້ີ. 

Normal balance: ຍອດເຫືຼອປກົກະຕິຍອດເຫືຼອປກົກະຕ ິ
ແມນ່ຍອດເຫືຼອ ເຊິ່ ງເປັນບນັຊທ່ີີຖວືາ່ຕອ້ງມ.ີ 
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Notes to financial 
statements: 

ບດົອະທິບາຍຄດັຕດິເອກະສານລາຍງານບດົອະທິບາຍຄດັຕດິເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິການເງນິ 
ແມນ່ສວ່ນໜ່ຶງຂອງບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງ
ອງົການຈດັຕ ັງ້ ເຊິ່ ງ ປະກອບດວ້ຍໝາຍເຫດ 
ທ່ີຊວ່ຍໃຫຜູ້ນ້າໍໃຊໃ້ນການຕີຄວາມໝາຍ 
ຂອງການລາຍງານຕາ່ງໆໃນບດົສະຫຸຼບຖານະ
ການເງນິ. 

NSF 
(Non-sufficient 
fund): 

ທຶນບ່ໍພຽງພໍທຶນບ່ໍພຽງພໍ 
ແມນ່ແຊັກ ທ່ີອງົການຈດັຕ ັງ້ມອບໄວເ້ຊິ່ ງບ່ໍ
ຖກືຊາໍລະ ເມ ື່ອທະນາຄານ ຜູຮ້ບັຝາກ
ແຊັກຢ່ືນຂໍຊາໍລະຕ່ໍທະນາຄານຜູອ້ອກແຊັກ. 

Number of  active 
borrowers: 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍ 
ແມນ່ຈາໍນວນ ຜູກ້ ູທ່ີ້ໃນປດັຈບຸນັຍງັມຍີອດ
ເຫືຼອເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະນາໍສະຖາບນັການເງນິຈຸ
ລະພາກ ຫືຼ ກາໍລງັມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນ
ການຊາໍລະຄນືສວ່ນໃດໜ່ຶງຂອງລວມຍອດຄງັ
ເງນິກູ.້ ຕວົເລກຈາໍນວນນີແ້ມນ່ຄວນອງີໃສ່
ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມເປັນລາຍບກຸຄນົແທນທ່ີຈະອງີ
ໃສຈ່າໍນວນກຸມ່. 
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Number of  Active 
Borrowers per 
Credit Officer: 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍຕ່ໍພະນກັງານສນິເຊື່ອຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍຕ່ໍພະນກັງານສນິເຊື່ອ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຜນົຂອງການປະຕິບດັງານ
ຂອງພະນກັງານ ສນິເຊື່ອ ແລະ ຄດິໄລດ່ວ້ຍ
ການເອົາ ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍຫານໃຫ້
ຈາໍນວນ ພະນກັງານສນິເຊື່ອ. ການເພ່ີມການເພ່ີມຂຶນ້ຂຶນ້
ຂອງຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຂອງຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມປະຈາໍຈາໍຕ່ໍ ພະນກັງານສນິຕ່ໍ ພະນກັງານສນິ
ເຊື່ອແມນ່ເປັນຜນົດີເຊື່ອແມນ່ເປັນຜນົດ.ີ 

Number of  active 
clients: 

ຈາໍນວນຈາໍນວນລກູລກູຄາ້ຄາ້ປະຈາໍປະຈາໍ 
ແມນ່ຈາໍນວນລກູຄາ້ຜູຝ້າກເງນິປະຈາໍ, ຜູກ້ ູ້
ຢືມປະຈາໍ,  ຫືຼ ເປັນທງັສອງຢ່າງ 
ພອ້ມກນັ. ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ມບີນັຊເີງນິຝາກ ຫືຼ 
ເງນິກູນ້າໍສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກແມນ່ຖື
ວາ່ເປັນລກູຄາ້. ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດຮ້ບັການ
ບໍລິການໂດຍກງົຈາກສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກແມນ່ບ່ໍຄວນລວມເຂ້ົາໃນນີ.້  

Number of  
clients: 

ຈາໍນວນຈາໍນວນລກູລກູຄາ້ຄາ້ 
ແມນ່ຈາໍນວນລວມຂອງລກູຄາ້ປະຈາໍບວກກບັ
ຈາໍນວນບກຸຄນົຜູທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ຜູກ້ ູຢື້ມ ຫືຼ ຜູຝ້າກ
ເງນິປະຈາໍ ແຕຍ່ງັເປັນສະມາຊກິ ຫືຼ ຍງັນາໍ
ໃຊກ້ານບໍລິການຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກຢູ.່ 
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Number of  
depositors or 
savers: 

ຈາໍນວນຈາໍນວນຜູ້ຜູຝ້າກຝາກເງນິເງນິ 
ແມນ່ຈາໍນວນລວມຂອງບກຸຄນົຜູທ່ີ້ມທຶີນທ່ີ
ຝາກໄວນ້າໍສະຖາບນັການ ເງນິຈລຸະພາກໃນ
ປດັຈບຸນັ ເຊິ່ ງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກມ ີ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕອ້ງສ ົ່ງຄນືໃຫ.້ ຈາໍນວນ
ດ ັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ນາໍໃຊສ້ະເພາະແຕກ່ບັເງ ິ
ນຝາກທ່ີຝາກໄວນ້າໍສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກ ແຕບ່ໍ່ໄດນ້າໍໃຊກ້ບັເງນິຝາກທ່ີຝາກໄວ້
ນາໍສະຖາບນັອື່ ນໆຂອງລກູຄາ້ຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກ. ຕວົເລກຈາໍນວນນີແ້ມນ່
ອງີໃສຈ່າໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມເປັນລາຍບກຸຄນົ ບ່ໍ
ແມນ່ລາຍກຸມ່. 

Number of  
members: 

ຈາໍນວນສະມາຊກິຈາໍນວນສະມາຊກິ 

Number of  laons 
disbursed: 

ຈາໍນວນຈາໍນວນເງນິເງນິກູ້ກ ູທ່ີ້ທ່ີໄດປ່້ອຍໄດປ່້ອຍ 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິກູທ່ີ້ປ່ອຍອອກພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ. ສາໍລບັສະຖາບນັການ
ເງນິຈລຸະພາກທ່ີນາໍໃຊວ້ທີິການປ່ອຍກູແ້ບບ
ເປັນລາຍກຸມ່, ຈາໍນວນເງນິກູຄ້ວນອາ້ງເຖງິ
ຈາໍນວນບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັ ສວ່ນໜ່ຶງຂອງເງນິກູ້
ເປັນກຸມ່, ນອກເໜືອຈາກວາ່ໄດມ້ກີານກາໍນດົ
ນຍິາມສະເພາະ. 
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Number of  loans 
in arrears: 

ຈາໍນວນເງນິກູທ່ີ້ຊາໍລະຊກັຈາໍນວນເງນິກູທ່ີ້ຊາໍລະຊກັຊາ້ຊາ້ 
ໝາຍເຖງິຈາໍນວນເງນິກູເ້ມ ື່ອເຖງິເວລາແລວ້
ແຕບ່ໍ່ໄດຊ້າໍລະຄນືຈກັງວດເລີຍ. ສະຖາບນັ
ຕອ້ງເປັນຜູກ້າໍນດົວາ່ເວລາໃດເງນິກູຈ້ ຶ່ງຈະ
ກາຍເປັນ ເງນິກູຊ້ກັຊາ້. ຍງັເອີນ້ອກີແນວໜ່ຶງ
ວາ່ຈາໍນວນເງນິກູ ້“ກາຍກາໍນດົ”. 

Number of  loan 
officers: 

ຈາໍນວນຈາໍນວນພະນກັງານພະນກັງານສນິສນິເຊື່ອເຊື່ອ 
ແມນ່ຈາໍນວນບກຸຄະລາກອນ ຜູທ່ີ້ມໜີາ້ທ່ີ
ຕ ົນ້ຕໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົກບັການບໍລຫິານ
ສວ່ນໜ່ຶງຂອງຄງັເງນິກູ.້ ພະນກັງານສນິເຊື່ອ
ຜູໜ່ຶ້ງໝາຍເຖງິພະນກັງານ ຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກໜ່ຶງເຊິ່ ງ ເປັນຜູ້
ຮບັຜິດຊອບໂດຍກງົຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ຕິດຕາມເງນິກູຂ້ອງລກູຄາ້. ຄາໍວາ່ພະນກັງານ
ສນິເຊື່ອ ແມນ່ໝາຍເຖງິພະນກັງານພາກສະ
ໜາມ ຫືຼ ພະນກັງານສາຍງານ ທ່ີມກີານ
ພວົພນັໂດຍກງົກບັລກູຄາ້, ແຕບ່ໍ່ໄດມ້ພີາລະ
ບດົບາດໃນການບໍລິຫານພະນກັງານ ຫືຼ ບ່ໍ
ໄດເ້ປັນຜູວ້ເິຄາະເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍມກີານພວົພນັກບັ
ລກູຄາ້ໂດຍກງົ. ພະນກັງານສນິເຊື່ອລວມທງັ 
ພະນກັງານສນັຍາຈາ້ງ ທ່ີບ່ໍແມນ່ພະນກັງານ
ຖາວອນ, ແຕໄ່ດເ້ຮັດສນັຍາເຮັດວຽກກບັສະ
ຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກແບບເປັນປກົກະຕິ
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ຕາມຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານສນິເຊື່ອ. 
ຈາໍນວນພະນກັງານສນິເຊື່ອແມນ່ຖກືລາຍງານ
ບນົພ້ືນຖານການເຮັດວຽກເຕັມເວລາ. ໃນ
ກລໍະນທ່ີີພະນກັງານຜູໜ່ຶ້ງຫາກເຮັດວຽກກຽ່ວ
ກບັການບໍລິຫານເງນິກູຈ້າໍນວນໜ່ຶງ ແລະ 
ເຮັດໜາ້ທ່ີອື່ ນໆນາໍ (ເຊ່ັນ: ເປັນຫວົໜາ້ທີ
ມງານ), ໃນກລໍະນດີ ັງ່ກາ່ວຈະຖວືາ່
ພະນກັງານຄນົນ ັນ້ເປັນພະນກັງານສນິເຊື່ອ
ເຄິ່ ງເວລາ ເພາະໃຊເ້ວລາສວ່ນໜ່ຶງເທ່ົານ ັນ້
ໃນການເຮັດວຽກໃນໜາ້ທ່ີ ເປັນພະນກັງານ
ສນິເຊື່ອ. ຕວົຢ່າງ: ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກໜ່ຶງມພີະນກັງານສນິເຊື່ອ 5 ຄນົ ແລະ 
ມຫີວົໜາ້ທີມງານ 1 ຄນົ ທ່ີເຮັດວຽກບໍລິຫານ
ສນິເຊື່ອສວ່ນໜ່ຶງ ນາໍ, ສະນ ັນ້ຈາໍນວນ
ພະນກັງານສນິເຊື່ອຄວນແມນ່ 5,5 ຄນົ. 

Number of  loans 
outstanding (end 
of  period): 

ຈາໍນວນເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ ຈາໍນວນເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ (ທ້າຍໄລຍະທ້າຍໄລຍະ) 
ໝາຍເຖງິຈາໍນວນເງນິກູທ່ີ້ຍງັມກີານຄາ້ງ
ຊາໍລະ. ເງນິກູທ່ີ້ຖກືຊາໍລະຄນື ເຕັມສວ່ນ
ແລວ້ແມນ່ບ່ໍຖກືຈດັເຂ້ົາໃນຈາໍນວນນີ.້ 
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Number of  
personnel: 

ຈາໍນວນຈາໍນວນພະນກັງານພະນກັງານ 
ແມນ່ຈາໍນວນບກຸຄນົຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການວາ່ຈາ້ງ
ໂດຍສະຖາບນັການເງນິ ຈລຸະພາກ. ຈາໍນວນ
ດ ັງ່ກາ່ວນີລ້ວມມພີະນກັງານສນັຍາຈາ້ງ ຫືຼ ທ່ີ
ປຶກສາຜູທ່ີ້ອທິຸດເວລາສວ່ນໃຫຍຂ່ອງເຂົາເຈົ້າ 
ໃຫແ້ກໜ່າ້ວຽກຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກ, ເຖງິແມນ່ວາ່ເຂົາເຈົ້າບ່ໍໄດນ້ອນຢູໃ່ນ
ບນັຊລີາຍຊື່ພະນກັງານຂອງສະຖາບນັການ
ເງນິຈລຸະພາກ. ຈາໍນວນນີຄ້ວນສະແດງເຖງິ
ຈາໍນວນພະນກັງານຜູທ່ີ້ເຮັດວຽກ ເຕັມເວລາ
ທຽບເທ່ົາ ເຊ່ັນວາ່ທ່ີປຶກສາທ່ີໃຊເ້ວລາໃຫແ້ກ່
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກເຖງິ 2/3 ຄວນ
ໄດຮ້ບັການພິຈາລະ ນາເປັນພະນກັງານເຕັມ
ເວລາແບບ 2/3. 

Number of  savers 
facilitated: 

ຈາໍນວນຈາໍນວນຜູ້ຜູຝ້າກຝາກເງນິເງນິທ່ີທ່ີໄດ້ໄດຮ້ບັຮບັການອາໍນການອາໍນວຍວຍຄວາມຄວາມ
ກກ 

ແມນ່ຈາໍນວນລວມຂອງບກຸຄນົທ່ີມບີນັຊເີງນິ
ຝາກໃນສະຖາບນັອື່ ນໆ ເຊິ່ ງສະຖາບນັການ
ເງນິຈລຸະພາກເປັນຜູອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ ້ແຕບ່ໍ່ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຈາ່ຍ
ຄນືໃຫ.້ ມຫຼີາຍສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ
ທ່ີເຮັດວຽກກບັພາກສວ່ນທີສາມ ເຊ່ັນ: 
ທະນາຄານການຄາ້ ຫືຼ ກຸມ່ປ່ອຍເງນິກູດ້ວ້ຍ
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ຕນົເອງ ເຊິ່ ງລກູຄາ້ຜູກ້ ູຢື້ມຂອງສະຖາບນັ
ເຫ່ົຼານີມ້ບີນັຊເີງນິຝາກ ທ່ີອາດນາໍໃຊ ້ຫືຼ ບ່ໍນາໍ
ໃຊ ້ເປັນຫຼກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັເງນິກູນ້າໍສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກ. ເມ ື່ອເວ້ົາເຖງິຈາໍນວນຜູ້
ຝາກເງນິ, ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຈະ
ຕອ້ງໄດຈ້າໍແນກຢ່າງຈະແຈງ້ວາ່ຈາໍນວນນີບ່ໍ້
ຖກືລວມເຂ້ົາໃນຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິຂອງສະ
ຖາບນັ. 
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O 
 

 
 

Obligatory 
savings: 

ເງນິເງນິຝາກຝາກແບບແບບຜກູມດັຜກູມດັ 
ແມນ່ມນູຄາ່ຂອງເງນິຝາກທ່ີລກູຄາ້ຂອງສະຖາ
ບນັການເງນິ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ກັສາໄວ ້ເພ່ືອ
ເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການໄດຮ້ບັເງນິກູໃ້ນປດັຈຸ
ບນັ ຫືຼ ອະນາຄດົ. ເງນິຝາກບງັຄບັອາດເປັນ
ທງັເງນິຝາກທ່ີຝາກໄວນ້າໍສະຖາບນັການເງນິ
ຈລຸະພາກ. 

Obsolesce: ການພ ົນ້ສະໄໝການພ ົນ້ສະໄໝ 
ແມນ່ຂະບວນການຂອງການກາຍເປັນຄວາມ
ຫຼາ້ສະໄໝ ພອ້ມທງັການ ຊຸດໂຊມທາງດາ້ນ
ວດັຖຂຸອງຊບັສມົບດັທ່ີມຕີວົຕນົ ເຊິ່ ງເປັນ
ການຈາໍກດັ ອາຍກຸານນາໍໃຊງ້ານຂອງມນັຕື່ ມ
ອກີ. 

Occupancy 
expenses: 

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັການຄອບຄອງຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັການຄອບຄອງ 
ແມນ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັ: (1) ການເຊ່ົາທ່ີດນິ 
ແລະ/ຫືຼ ອາຄານເພ່ືອ ການບໍລິຫານທຶນປ່ອຍກູ້
ສາໍລບັໄລຍະເວລາແນນ່ອນໃດໜ່ຶງ, ແລະ (2) 
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 
ເຊ່ັນ: ໄຟຟາ້, ນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ໂທລະສບັ. 
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Off-Balance Sheet 
Items: 

ລາຍການນອກໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັລາຍການນອກໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ 
ລາຍການນີປ້ະກອບດວ້ຍຂໍສ້ນັຍາດາ້ນການ
ເງນິ, ຂໍສ້ນັຍາຄ ໍາ້ປະກນັ ແລະຂໍສ້ນັຍາອື່ ນໆ 
ເຊິ່ ງລວມທງັຂໍສ້ນັຍາດາ້ນທລຸະກາໍເງນິຕາ
ຕາ່ງ ປະເທດ, ຫຼກັຊບັ ແລະ ຂໍສ້ນັຍາປີກ
ຍອ່ຍອື່ນໆ. ບນັດາຂໍສ້ນັຍາ ເຫ່ົຼານີສ້າມາດ
ອອກໃຫ ້ຫືຼ ໄດຮ້ບັ. ລາຍການນອກໃບ
ສະຫຸຼບ ຊບັສມົບດັທ່ີນາໍໃຊ ້ໂດຍ 
ສະຫະກອນສນິເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ 
(ສສງ) ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ 
(ສກຈ) ປດັຈບຸນັ ແມນ່ເງນິກູທ່ີ້ຫກັລາ້ງແລວ້ 
(ການຕິດຕາມເງນິກູທ່ີ້ຫກັລາ້ງ ເປັນໜ້ີສນູ 
ແລວ້). 

Operating costs: ຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີງານຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີງານ 
ແມນ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຕິດພນັກບັການບໍລິຫານທຶນ
ປ່ອຍກູທ້ງັສວ່ນທ່ີເປັນ ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະກໍ່ຄື
ການລງົທຶນ/ເງນິຝາກ. ສາໍລບັສະຖາບນັການ
ເງນິ ທ່ີມຈີດຸປະສງົດຽວ (ບໍລິການດາ້ນການ
ເງນິ) ແມນ່ຕອ້ງ ລວມເອົາຄາ່ ສິນ້ເປືອງທກຸ
ຢ່າງ. ສາໍລບັສະຖາບນັການເງນິທ່ີມຫຼີາຍ
ຈດຸປະສງົ ແມນ່ຕອ້ງລວມເອົາຄາ່ສິນ້ເປືອງ 
ໂດຍກງົທງັໝດົທ່ີກຽ່ວກບັກດິຈະການ ດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ສວ່ນໜ່ຶງຂອງລາຍຈາ່ຍທົ່ວ
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ໄປຕາມຄວາມ ເໝາະສມົ. 
Operating Cost 
Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີງານອດັຕາສວ່ນຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີງານ 
ແມນ່ຕວົຊີບ້ອກຫຼກັກຽ່ວກບັປະສດິທິຜນົຂອງ
ກດິຈະກາໍການປ່ອຍກູ;້ ຄດິ ໄລດ່ວ້ຍການ
ຫານຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ ໃຫຊ້ບັ
ສມົບດັທ່ີກໍ່ ໃຫເ້ກດີລາຍໄດສ້ະເລຍ່. ອດັຕາອດັຕາ
ສວ່ນຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີງານ ທ່ີຫຸຼດສວ່ນຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີງານ ທ່ີຫຸຼດ
ລງົແມນ່ເປັນຜນົດີລງົແມນ່ເປັນຜນົດ.ີ 

Operating 
Efficiency Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນຄວາມມປີະສດິທິຜນົໃນການອດັຕາສວ່ນຄວາມມປີະສດິທິຜນົໃນການ
ດາໍເນນີງານດາໍເນນີງານ 

Operating 
expenses: 

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີງຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີງານານ 
ແມນ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ທ່ີບ່ໍແມນ່ຕ ົນ້ທຶນດາ້ນ
ການເງນິສາໍລບັການ ບໍລຫິານກດິຈະການ
ດາ້ນການເງນິ. 

Operating 
expense ratio: 

ອດັຕາອດັຕາສວ່ນສວ່ນຄາ່ຄາ່ໃຊ້ໃຊຈ້າ່ຍຈາ່ຍໃນໃນການການດາໍດາໍເນນີເນນີງານງານ 
ລວມເອົາຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທງັໝດົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ
ບກຸຄະລາກອນ ແລະ ການບໍລິຫານງານ. 
ອດັຕາສວ່ນນີໄ້ດນ້າໍໃຊຢ້່າງກວາ້ງຂວາງ 
ແລະ ເປັນຕວົຊີວ້ດັທ່ີມປີະສດິທິຜນົ. ອດັຕາ
ສວ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີງານຄດິໄລ່
ດວ້ຍການຫານຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດາໍເນນີ
ງານ ໃຫຄ້ງັເງນິກູລ້ວມສະເລຍ່. 
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Operating lease: ຄາ່ເຊ່ົາໃນການດາໍເນນີງານຄາ່ເຊ່ົາໃນການດາໍເນນີງານ ແມນ່ການຈາ່ຍ
ຄາ່ສດິການນາໍໃຊຊ້ບັສມົບດັໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍອນັ
ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ, ຄາ່ເຊ່ົານີຖ້ກືບນັທຶກໃນ
ລກັສະນະທ່ີຄາ້ຍຄກືນັກບັການບນັທຶກການ
ຊາໍລະຄາ່ເຊ່ົາຕາ່ງໆ. ແມນ່ຄາ່ເຊ່ົາໄລຍະສ ັນ້
ທ່ີສາມາດຍກົເລີກໄດໂ້ດຍຄວາມສຽ່ງດາ້ນ
ກາໍມະສດິແມນ່ຢູ່ນາໍຜູໃ້ຫເ້ຊ່ົາ. 

Operating revenue 
(Total): 

ລາຍລາຍຮບັຮບັຈາກຈາກການການດາໍດາໍເນນີເນນີງານ ງານ (ລລວມວມ) 
ລວມເອົາທງັໝດົລາຍຮບັດາ້ນການເງນິ ແລະ 
ລາຍຮບັຈາກການດາໍເນນີງານອື່ ນໆ. ລາຍຮບັ
ຈາກການດາໍເນນີງານອື່ ນໆແມນ່ສິ່ ງທ່ີເກດີ
ຈາກການບໍລິການດາ້ນການເງນິອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: 
ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ເອກະສານຕາ່ງໆ 
ສຳລບັການບໍລິການດາ້ນການເງນິທ່ີບ່ໍແມນ່
ສນິເຊື່ອບ່ໍໄດພິ້ຈາລະນາວາ່ເປັນລາຍຮບັດາ້ນ
ການເງນິ. ລວມມລີາຍຮບັ ທ່ີພວົພນັການ
ປ່ອຍກູ ້ເຊ່ັນ: ຄາ່ທາໍນຽມສະມາ ຊກິ, ຄາ່
ທາໍນຽມບດັ ATM, ຄາ່ທາໍນຽມການໂອນເງນິ 
ຫືຼ ການບໍລກິານດາ້ນການເງນິອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: 
ການຊາໍລະສະສາງ ຫືຼ ການປະກນັໄພ. ລາຍ
ຮບັຈາກການດາໍເນນີງານອາດລວມເອົາກາໍໄລ
/(ຂາດທຶນ) ຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງ
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ປະເທດສດຸທິ. ລາຍຮບັຈາກການດາໍເນນີງານ
ບ່ໍໄດລ້ວມເອົາລາຍຮບັທ່ີບ່ໍເກດີຈາກການປ່ອຍ
ເງນິກູ ້ແລະ ການບໍລິການດາ້ນການເງນິ 
ເຊິ່ ງເປັນທລຸະກດິຫຼກັຂອງສະຖາບນັການເງນິ
ຈລຸະພາກ ເຊ່ັນການຂາຍສນິຄາ້. ເຖງິຢ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມ, ຖາ້ຫາກວາ່ສະຖາບນັການເງນິຈຸ
ລະພາກຫາກໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົ ເຊິ່ ງເປັນອງົ
ປະກອບລວມໃນການບໍລິການດາ້ນການເງນິ, 
ສະນ ັນ້ ລາຍຮບັຈາກການຝຶກອບົຮມົອາດ
ສາມາດ ຖກືລວມເຂ້ົາໃນລາຍຮບັຈາກການ
ດາໍເນນີງານໄດ.້ 

Operating Self- 
sufficiency: 

ການກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນການດາໍເນນີງານການກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນການດາໍເນນີງານ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມອາດສາມາດຂອງສະ
ຖາບນັໃນການກຸມ້ຄາ່ສິນ້ ເປືອງໃນການ
ດາໍເນນີງານດວ້ຍລາຍໄດທ່ີ້ສາ້ງຂຶນ້ດວ້ຍຕນົ
ເອງ; ຄດິໄລ ່ດວ້ຍການເອົາລາຍໄດດ້າ້ນ
ການເງນິຫານໃຫຄ້າ່ໃຊຈ້າ່ຍ ດາ້ນການເງນິ 
ແລະ ການດາໍເນນີງານ ແລະ ຄງັແຮເພ່ືອໜ້ີ
ສນູ. ອດັຕາສວ່ນ ການກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນການອດັຕາສວ່ນ ການກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນການ
ດາໍເນນີງານທ່ີເພ່ີມດາໍເນນີງານທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຂຶນ້  ແມນ່ເປັນຜນົດີແມນ່ເປັນຜນົດ.ີ 
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Opinion section 
(of  accountant’s 
report): 

ພາກຄວາມເຫັນພາກຄວາມເຫັນ 
(ໃນບດົລາຍງານຂອງນາຍບນັຊີໃນບດົລາຍງານຂອງນາຍບນັຊ)ີ 
ແມນ່ສວ່ນໜ່ຶງຂອງບດົລາຍງານຂອງນາຍ
ບນັຊທ່ີີບອກຜນົຂອງການ ກວດສອບບດົ
ສະຫຸຼບຖານະການເງນິໂດຍນາຍບນັຊ.ີ  

Organization 
costs: 

ຄາ່ສິນ້ເປືອງຂອງຄາ່ສິນ້ເປືອງຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ອງົການຈດັຕ ັງ້ 
ແມນ່ຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການສາ້ງຕ ັງ້ບໍລິສດັ. 

Other capital 
accounts: 

ບນັຊຕີ ົນ້ທຶນອື່ນໆບນັຊຕີ ົນ້ທຶນອື່ນໆ ແມນ່ທຶນສະເພາະອື່ນໆ ຫືຼ 
ເງນິແຮ ເຊ່ັນການປະກອບ ສວ່ນຈາກລກູຄາ້ 
ທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງສ ົ່ງຄນື ແລະ/ຫືຼ ເງນິແຮທ່ີ
ກດົໝາຍກາໍນດົໄວ.້ ອາດລວມເອົາມນູຄາ່ທ່ີ
ແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍ
ທ່ີບ່ໍແມນ່ ການດາໍເນນີງານ. 

Other current 
asset: 

ຊບັສມົບດັໝນູວຽນອື່ ນໆຊບັສມົບດັໝນູວຽນອື່ ນໆ 
ແມນ່ບນັດາລາຍການຊບັສມົບດັທ່ີບ່ໍໄດລ້ະບຸ
ໄວໃ້ນບນັຊຂີາ້ງເທິງ ເຊ່ັນ: ດອກເບຍ້ທ່ີເກດີ
ຂຶນ້ແລວ້, ໜ້ີຕອ້ງຮບັ (ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ 
ອື່ ນໆ) ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີໄດຊ້າໍລະໄປກອ່ນ
ແລວ້ (ຄາ່ເຊ່ົາ, ຄາ່ປະກນັໄພ ແລະ ອື່ ນໆ). 
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Other expenses: ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອື່ ນໆຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອື່ ນໆ 
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອື່ນໆແມນ່ຕດິພນັກບັກດິຈະການ
ເງນິກູ ້ເຊ່ັນ: ຄາ່ຝຶກອບົ ຮມົ, ການຂາດທຶນ
ຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາ ແລະ ອື່ນໆ. 

Other expense 
ratio: 

ອດັຕາອດັຕາສວ່ນສວ່ນລາຍລາຍຈາ່ຍຈາ່ຍອື່ ນໆອື່ ນໆ ແມນ່ອດັຕາສວ່ນ
ລາຍຈາ່ຍທ່ີສາມາດສາ້ງຂຶນ້ ເພ່ືອບນັຊລີາຍ
ຈາ່ຍໃດໜ່ຶງໃນບດົສະຫຸຼບລາຍຮບັ. ເປ້ົາໝາຍ
ກໍ່ແມນ່ເພ່ືອເຮັດໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກ ຫືຼ ນກັວເິຄາະສາມາດຕິດຕາມການ
ຂະຫຍາຍຕວົ ຫືຼ ຫຸຼດຜອ່ນລາຍຈາ່ຍສະເພາະ
ໃດໜ່ຶງໃນຊວ່ງເວລາໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຕະລອດໄປ. 
ອດັຕາສວ່ນລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆຄດິໄລດ່ວ້ຍການ
ຫານລາຍຈາ່ຍໃດໜ່ຶງໃຫຄ້ງັເງນິກູລ້ວມສະ
ເລຍ່. 

Other short-term 
assets: 

ຊບັສມົບດັໄລຍະສ ັນ້ອື່ ນໆຊບັສມົບດັໄລຍະສ ັນ້ອື່ ນໆ 
ແມນ່ບນັດາລາຍການຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ດອກເບຍ້
ສະສມົ ເຊິ່ ງແມນ່ ດອກເບຍ້ທ່ີຮອດກາໍນດົ
ຈາ່ຍ ແລະ ໄດມ້ກີານບນັທຶກຢ່າງຄກັແນ ່ແຕ່
ບ່ໍທນັໄດຈ້າ່ຍຕວົຈງິເທ່ືອ; ບນັຊທ່ີີສາມາດຮບັ
ໄດ ້ເຊິ່ ງແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີຍງັເປັນໜ້ີໃຫແ້ກ່
ສະຖາບນັການເງນິທ່ີເປັນຄາ່ບໍລິການທ່ີໃຫໄ້ປ
ແລວ້; ແລະ ລາຍຈາ່ຍລວ່ງໜາ້ ເຊ່ັນວາ່: 
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ລາຍຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ, ຄາ່ປະກນັໄພທ່ີຈາ່ຍລວ່ງ
ໜາ້ສາໍລບັຊວ່ງໄລຍະເວລາຕ່ໍໄປ. 

Outstanding 
checks: 

ແຊັກແຊັກຍງັບ່ໍທນັຊາໍລະຍງັບ່ໍທນັຊາໍລະ 
ແມນ່ແຊັກທ່ີຜູຝ້າກກເງນິເປັນຜູອ້ອກ ແລະ 
ເປັນຜູບ້ນັທຶກແຕຍ່ງັບ່ໍທນັໄດນ້າໍໄປສະເໜີ
ທະນາຄານເພ່ືອຂໍການຊາໍລະ. 
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P 
 

 
 

Paid in capital 
from 
shareholders: 

ຕ ົນ້ທຶນທ່ີຜູຖ້ຮື ຸນ້ປະກອບຕ ົນ້ທຶນທ່ີຜູຖ້ຮື ຸນ້ປະກອບເຂ້ົາເຂ້ົາ 
ແມນ່ຈາໍນວນທຶນທ່ີປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກສ່ະຖາ
ບນັການເງນິ 
ໂດຍຜູຖ້ຮື ຸນ້. 

Passbook: ປ້ືມຝາກປະຢດັປ້ືມຝາກປະຢດັ 
Pass due: ເກນີເວລາຊາໍລະ ເກນີເວລາຊາໍລະ (ກາຍກາໍນດົຊາໍລະກາຍກາໍນດົຊາໍລະ) 
Permanent (real) 
accounts: 

ບນັຊ ີບນັຊ ີ(ຕວົຈງິຕວົຈງິ) ຖາວອນຖາວອນ 
ແມນ່ບນັຊໃີບດຸນ່ດຽ່ງທ່ີຍອດເຫືຼອ ສາມາດຕ່ໍ
ອາຍເຸກນີທາ້ຍໄລຍະບນັຊ ີ

Performing 
portfolio: 

ຄງັຄງັເງນິເງນິກູ້ກ ູທ່ີ້ທ່ີ  ເກດີດອກເກດີດອກອອກອອກຜນົຜນົ 
ແມນ່ສວ່ນໜ່ຶງຂອງຄງັເງນິກູລ້ວມ ເຊິ່ ງໄດ້
ລວມເອົາມນູຄາ່ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ ທ່ີບ່ໍ
ມງີວດຊາໍລະໃດທ່ີຊກັຊາ້ກາຍກາໍນດົເວລາ 
ແລະ ບ່ໍໄດມ້ກີານຕ່ໍເວລາຊາໍລະ ຫືຼ ບ່ໍໄດມ້ ີ
ການປບັໂຄງສາ້ງ, ບ່ໍໄດລ້ວມເອົາດອກເບຍ້ທ່ີ
ໄດຮ້ບັ. ຕາມມາດຕະຖານຖາ້ການຊາໍລະຄນື
ຊກັຊາ້ໜອ້ຍກວາ່ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 30 ວນັແມນ່
ເປັນເງນິກູປ້ກົກະຕ,ິ ແຕວ່າ່ຕາມກດົລະບຽບ
ແລວ້ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກສາມາດ
ນາໍໃຊມ້າດຕະຖານທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ສະຖາ
ບນັການເງນິຈລຸະພາກຄວນກາໍນດົຢ່າງຈະ
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ແຈງ້ ກຽ່ວກບັນຍິາມຂອງຄງັເງນິກູທ່ີ້ເກດີ
ດອກອອກຜນົ. 

Performance 
indicators (key 
performance 
indicators/KPI) 

ຕວົຊີວ້ດັໃນການດາໍເນນີງານຕວົຊີວ້ດັໃນການດາໍເນນີງານ 
(ຕວົຊີວ້ດັຫຼກັໃນການດາໍເນນີງານຕວົຊີວ້ດັຫຼກັໃນການດາໍເນນີງານ) 
ແມນ່ຕວົຊີວ້ດັຕາ່ງໆທ່ີນາໍໃຊເ້ພ່ືອປະເມນີ
ປະສດິທິພາບ ແລະ ປະສທິິຜນົຂອງການດາໍ
ເນນີງານ ເຊ່ັນ: ອດັຕາສວ່ນການກຸມ້ຕນົເອງ
ໃນການດາໍເນນີງານ, ອດັຕາສວ່ນຄວາມສ່ຽ່ງ
ຍອດເງນິກູທ່ີ້ມໜ້ີີຊກັຊາ້, ອດັຕາສວ່ນຄວາມ
ພຽງພໍຂອງທຶນ ແລະ ອື່ ນໆ . 

Personnel 
expense: 

ລາຍລາຍຈາ່ຍຈາ່ຍກຽ່ວກຽ່ວກບັກບັບກຸຄະລາບກຸຄະລາກອນກອນ 
ລວມມເີງນິເດອືນພະນກັງານ, ເງນິບາໍເນັດ 
ແລະ ຄາ່ຕອບແທນອື່ ນໆ ຕະລອດຮອດ
ອາກອນການຈາ້ງງານ ທ່ີສະຖາບນັການເງນິ 
ເປັນຜູຮ້ບັພາລະ. ບາງຄ ັງ້ຍງັເອີນ້ວາ່ເງນິ
ເດອືນ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນອື່ ນໆ ຫືຼ ລາຍ
ຈາ່ຍພະນກັງານ. ມນັອາດລວມເອົາລາຍຈາ່ຍ
ໃນການຮບັສະໝກັເອົາພະນກັງານ ແລະ 
ການແນະນາໍວຽກໃຫພ້ະນກັງານເຂ້ົາເຮັດ
ວຽກໃໝ.່ ລາຍຈາ່ຍດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ບ່ໍລວມເອົາ
ລາຍຈາ່ຍການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທ່ີ
ມຢີູ່ ເຊິ່ ງແມນ່ລາຍຈາ່ຍການບໍລິຫານ. 
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Personnel 
productivity: 

ຜະລິດຜະລິດຕະພາບຕະພາບຂອງຂອງບກຸຄະລາບກຸຄະລາກອນກອນ 
ແມນ່ການວດັແທກຜະລິດຕະພາບໂດຍ
ລວມຂອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸທງັໝດົ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໃນການ
ຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລກູຄາ້ຜູທ່ີ້ມຍີອດເຫືຼອເງນິ
ກູຄ້າ້ງຊາໍລະ ແລະ ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາ
ໃນການສາ້ງລາຍຮບັດາ້ນການເງນິຂອງສະ
ຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ. ຜະລິດຕະພາບ
ຂອງບກຸຄະລາກອນຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາ
ຈາໍນວນລກູຄາ້ປະຈາໍຫານໃຫຈ້າໍນວນບກຸ
ຄະລາກອນ. 

Pledged savings: ເງນິຝາກຄ ໍາ້ປະກນັເງນິຝາກຄ ໍາ້ປະກນັ 
Portfolio at 
Arrears: 

ຄງັເງນິກູຊ້າໍລະຊກັຄງັເງນິກູຊ້າໍລະຊກັຊາ້ຊາ້/ບ່ໍບ່ໍໄດ້ໄດຊ້າໍລະຊາໍລະ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນມນູຄາ່ຂອງການຊາໍລະຄນື
ເງນິກູທ່ີ້ມກີານຊກັຊາ້. ຄດິໄລ ່ໄດດ້ວ້ຍການ
ຫານຈາໍນວນເງນິກູຊ້າໍລະຊກັຊາ້ໃຫມ້ນູຄາ່
ຂອງເງນິກູ ້ຄາ້ງຊາໍລະ. ການຫຸຼດລງົຂອງຄງັການຫຸຼດລງົຂອງຄງັ
ເງນິກູຊ້າໍລະຊກັເງນິກູຊ້າໍລະຊກັຊາ້ນ ັນ້ແມນ່ເປັນຊາ້ນ ັນ້ແມນ່ເປັນຜນົດີຜນົດ.ີ 

Portfolio at Risk: ຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງ 
ແມນ່ການວດັແທກມນູຄາ່ຄວາມສຽ່ງຂອງເງນິ
ກູທ່ີ້ບ່ໍສາມາດຊາໍລະໃນຄງັ ເງນິກູ;້ ຄດິໄລ່
ດວ້ຍການເອົາຍອດເຫືຼອຂອງເງນິກູທ່ີ້ມໜ້ີີຊກັ
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ຊາ້ ຫານໃຫ ້ມນູຄາ່ຂອງເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ. 
ການຫຸຼດລງົຂອງຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງ ການຫຸຼດລງົຂອງຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງ 
ແມນ່ເປັນຜນົດີແມນ່ເປັນຜນົດ.ີ 

Portfolio at Risk 
ratio: 

ອດັຕາອດັຕາສວ່ນສວ່ນຄງັຄງັເງນິເງນິກູ້ກ ູທ່ີ້ທ່ີມ ີມຄີວາມຄວາມສຽ່ງສຽ່ງ 
ແມນ່ການວດັແທກຄງັເງນິກູທ່ີ້ມປີະສດິທິຜນົທ່ີ
ສດຸ. ຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງແມນ່ຈາໍນວນ
ເງນິຕ ົນ້ທຶນທ່ີບ່ໍທນັຊາໍລະຂອງເງນິກູທ້ງັໝດົທ່ີ
ມງີວດ ຊາໍລະຄນືໃດໜ່ຶງຊກັຊາ້ເກນີກາໍນດົ
ເມ ື່ອເວ້ົາເຖງິຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງ, ສະຖາ
ບນັການເງນິຈລຸະພາກຈະໄດເ້ນັນ້ເຖງິຈາໍນວນ
ມ ື.້ ອດັຕາສວ່ນຄງັເງນິກູ ້ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຄດິ
ໄລດ່ວ້ຍການຫານຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງ (x 
ມ ື)້ ໃຫ ້ຄງັເງນິກູລ້ວມ. 

Portfolio 
diversification 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄງັເງນິກູ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄງັເງນິກູ ້
ເປັນການຫີຼກລຽ້ງທ່ີສະຖາບນັຈະປ່ອຍເງນິກູທ່ີ້
ມລີກັສະນະສມຸໃສຂ່ະແໜງການໃດໜ່ຶງ ຫືຼເຂ
ດພມູສນັຖານໃດໜ່ຶງ ຫືຼລກູຄາ້ກຸມ່ໃດກຸມ່ໜ່ຶງ
ເທ່ົານ ັນ້. 

Portfolio Quality 
Ratio: 

ອດັຕາສວ່ນຄນຸນະພາບຂອງຄງັເງນິກູ້ອດັຕາສວ່ນຄນຸນະພາບຂອງຄງັເງນິກູ ້
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Portfolio per 
Credit Officer: 

ຄງັເງນິກູຕ່ໍ້ພະນກັງານສນິເຊື່ອຄງັເງນິກູຕ່ໍ້ພະນກັງານສນິເຊື່ອ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຜະລດິຕະພາບດາ້ນການເງນິ
ໃນອະນາຄດົຂອງພະນກັ ງານສນິເຊື່ອ; 
ຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາມນູຄາ່ສະເລຍ່ຂອງເງນິ
ກູຄ້າ້ງຊາໍລະ ຫານໃຫຈ້າໍນວນພະນກັງານສນິ
ເຊື່ອສະເລຍ່. ການເພ່ີມການເພ່ີມຂຶນ້ຂຶນ້ຂອງຄງັເງນິ ກູຕ່ໍ້ຂອງຄງັເງນິ ກູຕ່ໍ້
ພະນກັງານສນິເຊື່ອແມນ່ພະນກັງານສນິເຊື່ອແມນ່ເປັນຜນົດີເປັນຜນົດ.ີ 

Portfolio report: ບດົລາຍຄງັເງນິກູ້ບດົລາຍຄງັເງນິກູ/້ການຈດັການຈດັຊ ັນ້ຊ ັນ້ໜ້ີໜ້ີ 
ບດົລາຍງານຄງັເງນິກູໄ້ດໃ້ຫຂ້ໍມ້ນູລາຍ
ລະອຽດກຽ່ວກບັການດາໍເນນີງານ ການປ່ອຍ
ກູ ້ແລະ/ຫືຼ ການຮບັເງນິຝາກຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິໜ່ຶງ. ມນັໄດຮ້ບັການກະກຽມຢ່າງ
ເປັນປກົກະຕ ິຫຼາຍກວາ່ບດົລາຍງານຊະນດິ 
ອື່ ນໆ ແລະ ຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫັນ ເຖງິຄນຸນະພາບ
ຂອງຄງັເງນິກູນ້າໍອກີ. 

Posting: ການໂອນບນັຊີການໂອນບນັຊ ີ
ແມນ່ຂ ັນ້ຕອນການໂອນຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້ດົກາ່ຍ
ເຂ້ົາໃນປ້ືມບນັທຶກເບື້ອງຕ ົນ້ ໄປຍງັບນັຊແີຍກ
ປະເພດ. 

Prepaid expenses: ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ 
ແມນ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ ເຊິ່ ງຍງັບ່ໍ
ທນັໝດົອາຍໃຸນໄລຍະ ບນັຊປີດັຈບຸນັ. 
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Principal due: ຕ ົນ້ທຶນຮອດເວລາຊາໍລະຕ ົນ້ທຶນຮອດເວລາຊາໍລະ 
Productivity ຜະຜະລິດລິດຕະພາບຕະພາບ 

ຂະໜາດ/ລະດບັຜນົໄດຮ້ບັຂອງທລຸະກດິ ຕ່ໍ
ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ ຫືຼ ຊບັສນິ (ປດັໄຈນາໍ
ເຂ້ົາ). 

Profit: ກາໍໄລກາໍໄລ 
ກາໍໄລລວມຂອງສະຖາບນັການເງນິ ແມນ່
ຈາໍນວນແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງ ລາຍຮບັລບົລາຍ
ຈາ່ຍ. ກາໍໄລສດຸທິແມນ່ກາໍໄລພາຍຫຼງັທ່ີໄດມ້ ີ
ການເສຍ ອາກອນແລວ້. 
ໝາຍເຫດ: ລາຍຮບັບ່ໍໄດລ້ວມເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ
ລາ້ ຫືຼ ການບໍລິຈາກຕາ່ງໆ. 

Profit Margin: ອດັຕາອດັຕາສວ່ນກາໍສວ່ນກາໍໄລໄລ 
ແມນ່ການວດັແທກຈາໍນວນເປີເຊັນຂອງລາຍ
ຮບັຈາກການດາໍເນນີງານທ່ີເຫືຼອພາຍຫຼງັທ່ີໄດ້
ຈາ່ຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທງັໝດົ ເຊ່ັນ: ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ
ດາ້ນການເງນິ, ການແຮໄວເ້ພ່ືອໜ້ີເສຍ, 
ແລະ ການດາໍເນນີງານ. ອດັຕາສວ່ນກາໍໄລ
ຄດິໄລດ່ວ້ຍການເອົາລາຍໄດຈ້າກການດາໍ
ເນນີງານສດຸທິ ຫານໃຫລ້າຍຮບັຈາກການດາໍ
ເນນີງານ. 
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Project: ໂຄງການໂຄງການ 

Project proposal: ບດົບດົສະສະເໜີເໜີໂຄງການໂຄງການ 

Promissory notes: ໜງັສສືນັຍາກູ້ໜງັສສືນັຍາກູຢື້ມຢືມ 

Pro-poor loans ເງນິເງນິກູ້ກ ູສ້າໍລບັສາໍລບັຜູ້ຜ ູທ້ກຸທກຸຍາກຍາກ ເປັນເງນິກູທ່ີ້ມວີງົເງນິ
ກູຂ້ະໜາດນອ້ຍເຊິ່ ງອາດຈະກາໍນດົແຕກຕາ່ງ
ກນັໃນແຕລ່ະສະຖາບນັ 

Provision for loan 
losses: 

ການຫກັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູການຫກັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ 
ໂດຍອງີຕາມອດັຕາທ່ີບ່ໍສາມາດຊາໍລະໜ້ີໄດ້
ໃນທ່ີຜາ່ນມາ, ການແຮໄວ ້ແມນ່ການສະສມົ
ເງນິໄວ ້ເພ່ືອຖມົຂມຸໃຫເ້ງນິກູທ່ີ້ບ່ໍສາມາດ
ຊາໍລະຄນື ໄດໃ້ນຕ່ໍໜາ້. ການຫກັແຮເພ່ືອໜ້ີ
ສນູແມນ່ການເພ່ີມຄງັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ, ໃບດຸນ່
ດຽ່ງທ່ີຫກັລາ້ງເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັຊາໍລະລວມ. ເຖງິ
ແມນ່ວາ່ການແຮ ໄວເ້ພ່ືອໜ້ີເສຍ (ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ
ທ່ີບ່ໍແມນ່ເງນິສດົ) ຖກືຈດົກາ່ຍເປັນຄາ່ ໃຊ້
ຈາ່ຍໂດຍກງົຂອງແຜນງານສນິເຊື່ອໃນເວລາ
ການແຮໄວ,້ ແຕວ່າ່ ເງນິກູແ້ມນ່ຍງັບ່ໍທນັຖກື
ຫກັອອກໄປເປັນໜ້ີເສຍ. ບາງອງົການຈດັ 
ຕ ັງ້ຈະລວມເອົາຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໜ້ີເສຍເຂ້ົາກບັຄາ່
ໃຊຈ້າ່ຍ ໃນການດາໍເນນີ ງານ. ຈະເປັນ
ປະໂຫຍດຫຼາຍຖາ້ຫາກແຍກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໜ້ີ
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ເສຍອອກຈາກ ຄາ່ສິນ້ເປືອງໃນການດາໍເນນີ
ງານ ເພ່ືອໃຫເ້ປັນຕວົຊີບ້ອກຄນຸນະພາບ 
ຂອງຄງັເງນິກູ.້ 
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R  
 

Ratio Analysis: ການວເິຄາະອດັຕາສວ່ນການວເິຄາະອດັຕາສວ່ນ 
ເປັນເຄື່ ອງມນືາໍສະເໜີສາຍພວົພນັຕວົຈງິ
ລະຫວາ່ງບນັດາອງົປະກອບ ຕາ່ງໆ ຂອງ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

Real interest: ດອກເບຍ້ຕວົຈງິດອກເບຍ້ຕວົຈງິ 

Realization 
principle: 

ຫຼກັການແຫງ່ການຮບັຮູ້ຫຼກັການແຫງ່ການຮບັຮູຄ້ວາມເປັນຈງິຄວາມເປັນຈງິ 
ແມນ່ຫຼກັການການບນັຊ ີທ່ີຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ
ການຮບັຮູລ້າຍຮບັໃນປີການ ບນັຊ ີທ່ີລາຍ
ຮບັດ ັງ່ກາ່ວເກດີຂຶນ້ໂດຍບ່ໍແມນ່ປີການບນັຊທ່ີີ
ມກີານຮບັ ເງນິສດົຕວົຈງິ. 

Record keeping: ການການບນັທຶກບນັທຶກບນັຊີບນັຊ ີ

Refinancing a 
loan 

ການການເພ່ີມທຶນເພ່ີມທຶນເງນິເງນິກູ້ກ ູ/້ເງນິກູປ້ບັໂຄງສາ້ງເງນິກູປ້ບັໂຄງສາ້ງ; ເບິ່ ງ ເບິ່ ງ 
Restructured portfolio 

Registered 
capital: 

ທຶນຈດົທະບຽນທຶນຈດົທະບຽນ 
ແມນ່ທຶນເລີ່ ມຕ ົນ້ທ່ີສະຖາບນັການເງນິ ຈະ
ຕອ້ງມ ີເພ່ືອຂອໍະນ ຸຍາດຂຶນ້ທະບຽນໂດຍອງີ
ຕາມການກາໍນດົຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ 
ລາວ. 
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Regulations: ຂໍກ້າໍນດົວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຂໍກ້າໍນດົວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ 
ເຊິ່ ງແມນ່ຂໍກ້າໍນດົວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສະຖາ
ບນັການເງນິທ່ີທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ວາງອອກເພ່ືອຄຸມ້ຄອງການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ 
ເຄື່ ອນໄຫວສະຖາບນັ ການເງນິ ຮບູແບບ
ຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ບໍລິສດັເຊ່ົາ ສນິເຊື່ອ, ບໍລິສດັ
ເງນິທຶນ, ສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີຮບັເງນິຝາກ, 
ສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີບ່ໍຮບັ ເງນິຝາກ, 
ສະຫະກອນສນິເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກຝາກ
ປະຢດັ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ
ສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ດາໍເນນີການເຄື່ ອນໄຫວໃນ  
ສປປ ລາວ. 

Regulatory 
reserve: 

ຄງັຄງັສະສະສມົຕາມສມົຕາມລະບຽບລະບຽບການການ 
ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອທດົ
ແທນການຂາດທຶນຈາກການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະ
ກດິຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ. ຄງັ
ສະສມົຕາມລະບຽບການຕອ້ງຖກືສະສມົໂດຍ
ໂອນໄປໄວຄ້ງັສະສມົອງີຕາມຈາໍນວນສວ່ນ
ຮອ້ຍຂອງກາໍໄລສດຸທິໃນແຕລ່ະປີ. 
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Relevance: ຄວາມແທດເໝາະຄວາມແທດເໝາະ 
ແມນ່ລກັສະນະທາງດາ້ນຄນຸນະພາບທ່ີ
ຮຽກຮອ້ງໃຫຂ້ໍມ້ນູການບນັຊສີອດຄອ່ງໂດຍ
ກງົຕ່ໍກບັການຕດັສນິໃຈດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີຂໍ້

ມນູດ ັງ່ກາ່ວຈະຖກືນາໍໃຊ;້ ແມນ່ໜ່ຶງໃນ
ລກັສະນະດາ້ນຄນຸນະພາບຕ ົນ້ຕໍ ຂອງການ
ບນັຊ.ີ 

Reliability: ຄວາມໜາ້ເຊື່ອຖືຄວາມໜາ້ເຊື່ອຖ ື
ແມນ່ລກັສະນະທາງດາ້ນຄນຸນະພາບທ່ີ
ຮຽກຮອ້ງໃຫຂ້ໍມ້ນູການບນັຊທ່ີີຖກືຕອ້ງ
ສອດຄອ່ງກບັຂໍມ້ນູເດມີ, ຕອ້ງເປັນກາງ ແລະ 
ສາມາດກວດສອບ ໄດ;້ ແມນ່ໜ່ຶງໃນ
ລກັສະນະດາ້ນຄນຸນະພາບຕ ົນ້ຕໍຂອງການ
ບນັຊ.ີ 

Repayment 
schedule: 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງເວລາເວລາການການຊາໍລຊາໍລະະຄນືຄນື 

Rescheduling a 
loan 

ເງນິກູທ່ີ້ຕ່ໍເວລາສນັຍາກູຢື້ມເງນິກູທ່ີ້ຕ່ໍເວລາສນັຍາກູຢື້ມ/ເງນິກູປ້ບັໂຄງເງນິກູປ້ບັໂຄງ
ສາ້ງສາ້ງ; ເບິ່ ງເບິ່ ງ 
Restructured portfolio 
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Reserve Ratio: ອດັຕາສວ່ນການແຮໄວ້ອດັຕາສວ່ນການແຮໄວ ້
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມພຽງພໍຂອງຄງັແຮທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງກບັຄງັເງນິກູ;້ ຄດິ ໄລດ່ວ້ຍການ
ເອົາຄງັແຮໜ້ີສນູ ຫານໃຫມ້ນູຄາ່ເງນິກູຄ້າ້ງ
ຊາໍລະ. ການ ຫຸຼດລງົຂອງອດັຕາສວ່ນການການ ຫຸຼດລງົຂອງອດັຕາສວ່ນການ
ແຮໄວແ້ມນ່ເປັນຜນົດີແຮໄວແ້ມນ່ເປັນຜນົດ.ີ 

Reserve in central 
bank: 

ຄງັແຮຢູ່ທະນາຄານກາງຄງັແຮຢູ່ທະນາຄານກາງ 
ແມນ່ຄງັແຮທ່ີໄດເ້ປີດບນັຊໄີວນ້າໍທະນາຄານ
ກາງ ເຊິ່ ງເປັນເງ ື່ອນໄຂ ຈາໍເປັນໃນການຄຸມ້
ຄອງຂອງທະນາຄານ. ຈາໍນວນທຶນດ ັງ່ກາ່ວ
ແມນ່ ກາໍນດົເປັນສວ່ນຮອ້ຍຂອງຊບັສມົບດັ 
ຫືຼ ໜ້ີສນິຂອງສະຖາບນັການເງນິ 
ການແຮເປັນເງນິສດົ ແມນ່ນາໍໃຊໄ້ດສ້ະເພາະ
ແຕສ່ະຖາບນັການເງນິທ່ີ ຈດົທະບຽນແລວ້
ເທ່ົານ ັນ້. 

Resolutions: ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ 

Restricted/ 
deferred revenue: 

ລາຍລາຍຮບັຮບັຖກືຖກືຈາໍກດັຈາໍກດັ/ເລື່ ອນເລື່ ອນໄປໄປ 
ແມນ່ເງນິທ່ີໄດຮ້ບັແລວ້, ແຕຖ່ກືຈາໍກດັໄວ້
ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນອະນາຄດົ, ໄດຖ້ກືຈດັເປັນໜ້ີ
ສນິຢູໃ່ນໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັເນື່ອງຈາກວາ່
ເງນິຈາໍນວນນີຈ້ະຕອ້ງຖກືສ ົ່ງຄນືໃຫ ້ອງົການ
ຈດັຕ ັງ້ທ່ີໃຫທຶ້ນ ຖາ້ຫາກວາ່ແຜນງານທ່ີໄດ້
ກາໍນດົໄວບ່ໍ້ຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ເງນິຈາໍນວນ
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ນີບ່ໍ້ຖກືບນັທຶກເປັນລາຍຮບັຈນົກວາ່ຈະໄດ້
ໃຫກ້ານບໍລິການ ຫືຼ ຈດັສ ົ່ງຜະລດິຕະພນັ
ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ຜູຮ້ບັ
ເປັນຜູຈ້າໍກດັ ຫືຼ ເລື່ ອນການນາໍໃຊເ້ງນິ, 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວເກດີມພີນັທະ (ໜ້ີສນິ) 
ແລະ ຕອ້ງສະໜອງການບໍລິການຕາມທ່ີໄດ້
ລະບໄຸວໃ້ນສນັຍາການຊວ່ຍເຫືຼອ. ເມ ື່ອ
ອງົການຈດັຕ ັງ້ສະໜອງການບໍລິການ (ເຊ່ັນ
ວາ່ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກຜູ່້
ປະກອບການຂະໜາດນອ້ຍ) ຈະເກດີມຄີາ່ໃຊ້
ຈາ່ຍ. ລາຍຮບັທ່ີຖກືເລື່ ອນໄປຈື່ງຖກືບນັທຶກ
ເປັນລາຍຮບັຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະນາໍໃຊເ້ຂ້ົາ
ເພ່ືອຄວບຄມຸຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍເຫ່ົຼານ ັນ້. 
 

Restructured 
portfolio: 

ຄງັຄງັເງນິເງນິກູ້ກ ູທ່ີ້ທ່ີໄດ້ໄດປ້ບັປງຸປບັປງຸໂຄງໂຄງສາ້ງສາ້ງ 
ແມນ່ລວມຕ ົນ້ທຶນຂອງເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ ເຊິ່ ງ
ໄດມ້ກີານທບົທວນຄນື ເງ ື່ອນໄຂ ເພ່ືອດດັປບັ
ໃຫມ້ກີານຢືດ ຫືຼ ເລື່ ອນເວລາຂອງງວດ
ຊາໍລະຕ ົນ້ທຶນ ຫືຼ ປ່ຽນກາໍນດົເວລາເດມີຂອງ
ເງນິກູ.້ ລວມທງັເງນິກູທ່ີ້ມກີານລງົທຶນຄນືໃໝ່
ເຊິ່ ງເປັນເງນິກູທ່ີ້ໄດເ້ບີກຈາ່ຍ ເພ່ືອໃຫ້
ສາມາດຈາ່ຍຄນືເງນິກູງ້ວດກອ່ນໄດໂ້ດຍລກູ
ຄາ້ຜູທ່ີ້ບ່ໍສາມາດຈາ່ຍຄນືເງນິກູງ້ວດເດມີຕາມ
ກາໍນດົເວລາ. 
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Retained 
earnings: 

ລາຍໄດສ້ະສມົລາຍໄດສ້ະສມົ 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິກາໍໄລ/(ຫືຼ ຂາດທຶນ ທ່ີໄດ້
ສະສມົໃນປີຜາ່ນມານບັຕ ັງ້ ແຕໄ່ດມ້ກີານ
ສາ້ງຕ ັງ້ສະຖາບນັ. 

Return on assets: ຜນົຜນົຕອບຕອບແທນແທນຕ່ໍຕ່ໍຊບັຊບັສມົບດັສມົບດັ 
ແມນ່ການວດັແທກກຽ່ວກບັປະສດິທິຜນົຂອງ
ການນາໍໃຊຊ້ບັສມົບດັທງັໝດົ ເພ່ືອກໍ່ໃຫເ້ກດີ
ລາຍໄດຂ້ອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ. 
ຄດິໄລດ່ວ້ຍຜນົບວກຂອງລາຍໄດຈ້າກການ
ດາໍເນນີງານສດຸທິ ແລະ ອາກອນແລວ້ຫານ
ໃຫຊ້ບັສມົບດັສະເລຍ່. 

Return on 
Performing 
Assets: 

ຜນົຕອບແທນຕ່ໍຊບັສມົບດັທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດ້ຜນົຕອບແທນຕ່ໍຊບັສມົບດັທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດ ້
ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຜນົຕອບແທນຕ່ໍຊບັສມົບດັ
ທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດແ້ມນ່ ເປັນຜນົດ.ີ 

Return on equity: ຜນົຜນົຕອບຕອບແທນແທນຕ່ໍຕ່ໍທຶນທຶນ 
ແມນ່ການຄດິໄລອ່ດັຕາສວ່ນຂອງຜນົຕອບ
ແທນຕ່ໍກບັທຶນສະເລຍ່ ພາຍໃນຊວ່ງໄລຍະ
ເວລາໃດໜ່ຶງ, ຄດິໄລໂ່ດຍການເອົາຜນົບວກ
ຂອງລາຍໄດຈ້າກການດາໍເນນີງານສດຸທິ 
ແລະ ອາກອນ ຫານໃຫທຶ້ນສະເລຍ່. ໂດຍ
ທົ່ວໄປແລວ້, ຜນົຕອບແທນຕ່ໍທຶນແມນ່ຜນົ
ສດຸທິຂອງອາກອນຂອງກາໍໄລ ຫືຼ ລາຍໄດ.້ 
ສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີບ່ໍນາໍໃຊທຶ້ນສະເລຍ່
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ເປັນຕວົຫານຄວນສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຕນົເອງ
ໄດອ້ງີໃສທຶ່ນໃນຕອນຕ ົນ້ໄລຍະ ຫືຼ ຕອນ
ທ້າຍໄລຍະ. 

Revenue: ລາຍຮບັລາຍຮບັ  
ແມນ່ລາຍຮບັຂອງສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີໄດ້
ຈາກດອກເບຍ້ ເງນິປ່ອຍກູ,້ ດອກເບຍ້ເງນິ
ຝາກຢູທ່ະນາຄານອື່ນ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ແລະ ຄາ່ບໍລກິານຕາ່ງໆ. 

Reversal of  
interest accruals: 

ການປບັປ່ຽນດອກເບຍ້ທ່ີເພ່ີມການປບັປ່ຽນດອກເບຍ້ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຂຶນ້ 
ສະຖາບນັການເງນິ ທ່ີຍອມຮບັລາຍໄດຈ້າກ
ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ດອກເບຍ້ ຈາກຄງັເງນິກູ້
ບນົພ້ືນຖານ ການບນັທຶກດອກເບຍ້ທ່ີມກີານ
ເພ່ີມຂຶນ້ ເມ ື່ອ ສະຖາບນັການເງນິໄດຮ້ບັ 
ແທນທ່ີຈະແມນ່ເມ ື່ອໄດຮ້ບັເງນິສດົຈາກຜູ ້ກູ້
ຢືມ. ຖາ້ຫາກວາ່ເງນິກູກ້າຍເປັນໜ້ີຊກັຊາ້, 
ແມນ່ມຄີວາມເໝາະສມົທ່ີ ຈະຕອ້ງໄດຢ້ດຸຕິ
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຂອງເງນິ ກູ້
ດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ຈະຕອ້ງໄດດ້ດັປບັດອກເບຍ້ 
ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ໃນເມ ື່ອກອ່ນ. ນກັວເິຄາະ ສວ່ນ
ຫຼາຍຈະໄດ ້ດດັປບັລາຍໄດທ້ງັໝດົທ່ີໄດຮ້ບັ
ສະສມົຜາ່ນມາຈາກ ເງນິກູທ່ີ້ມກີານຊາໍລະຄນື
ຊກັຊາ້ກາຍກາໍນດົ 30 ວນັ, ລວມທງັລາຍ
ໄດທ່ີ້ ສະສມົມາຈາກເງນິກູທ່ີ້ໄດຫ້ກັລາ້ງ, ຖາ້
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ຫາກວາ່ສະຖາບນັການເງນິ ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ຮັດ. 
Revocation: ການຖອນໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກິການຖອນໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກ ິ

Risk coverage 
ratio: 

ອດັຕາອດັຕາສວ່ນສວ່ນການການຄອບຄອບຄມຸຄມຸຄວາມຄວາມສຽ່ງສຽ່ງ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມສຽ່ງ
ສາມາດຄວບຄມຸໂດຍ ຄງັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິ ໄດໜ້ອ້ຍຫຼາຍພຽງໃດ. 
ມນັແມນ່ຕວົຊີວ້ດັພໍປະມານອນັໜ່ຶງ ທ່ີສະ
ແດງເຖງິຄວາມກຽມພອ້ມຂອງສະຖາບນັການ
ເງນິ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາກຽ່ວກບັໜ້ີສນູ ໃນ
ກລໍະນທ່ີີມບີນັຫາຮາ້ຍແຮງເກດີຂຶນ້. ສະຖາ
ບນັການເງນິ ຄວນຫກັຄງັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູໂດຍ
ອງີຕາມອາຍກຸານຂອງຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມ
ສຽ່ງຕາມການຈດັຊ ັນ້ໜ້ີ: ຖາ້ເງນິກູທ່ີ້ເປັນໜ້ີ
ຊກັຊາ້ຫຼາຍເທ່ົາໃດ, ການຫກັຄງັແຮເພ່ືອໜ້ີ
ສນູກໍ່ຍິ່ ງເພ່ີມຂຶນ້ເທ່ົານ ັນ້. ອດັຕາສວ່ນການ
ຄອບຄມຸຄວາມສຽ່ງແມນ່ຄດິໄລໂ່ດຍການເອົາ
ຄງັແຮເພ່ືອໜ້ີສນູ ຫານໃຫຄ້ງັເງນິກູທ່ີ້ມ ີ
ຄວາມສຽ່ງ (ນອ້ຍກວາ່ x ມ ື)້. 
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Salary: ເງນິເງນິເດອືນເດອືນ 
ແມນ່ຄາ່ຕອບແທນໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທ່ີຮບັຄາ່
ຈາ້ງຕາມອດັຕາຕ່ໍເດອືນ ຫືຼ ອດັຕາຕ່ໍປີ. 

Sanction: ມາດມາດຕະການຕະການຕ່ໍຕ່ໍຜູ້ຜ ູລ້ະລະເມດີເມດີ 

Savings: ເງນິເງນິຝາກຝາກປະຢດັປະຢດັ 

Savings and 
Credit Union: 

ສະຫະກອນສນິເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັສະຫະກອນສນິເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ 
ໝາຍເຖງິການຮວ່ມກຸມ່ຂອງປະຊາຊນົ ເພ່ືອ
ທາໍການເຄື່ອນໄຫວກດິຈະ ກາໍສະຫະກອນ
ສນິເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັທ່ີໄດຮ້ບັ
ອະນຍຸາດ ສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ດາໍເນນີກດິຈະກາໍ 
ຈາກທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ, ເຄື່ ອນ
ໄຫວ ກດິຈະກາໍທ່ີສອດຄອ່ງກບັຂໍກ້າໍນດົ ວາ່
ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສະຫະກອນ ສນິເຊື່ອ 
ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ ໃນ ສປປ ລາວ. 

Savings deposit: ການການຝາກຝາກເງນິເງນິປະຢດັປະຢດັ 

Savings 
mobilization: 

ການລະດມົເງນິຝາກການລະດມົເງນິຝາກ 

Savings 
withdrawals: 

ການການຖອນຖອນເງນິເງນິຝາກຝາກປະຢດັປະຢດັ 

Self-reliant Village 
Bank: 

ທະນາຄານທະນາຄານບາ້ນບາ້ນທ່ີທ່ີກຸມ້ກຸມ້ຕນົຕນົເອງເອງ 
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Service charge: ຄາ່ຄາ່ບໍລິການບໍລິການ 
ແມນ່ອດັຕາທ່ີສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ
ເກບັນາໍຜູກ້ ູຢື້ມຂອງຕນົເປັນຄາ່ກູຢື້ມ/ນາໍໃຊ້
ເງນິສາໍລບັໄລຍະສະເພາະໃດໜ່ຶງ. 

Share: ຮຸນ້ຮຸນ້ 

Shareholder: ຜູຖ້ຮື ຸນ້ຜູຖ້ຮື ຸນ້ 

Short-term 
borrowing: 

ການການກູ້ກູຢື້ມຢືມໄລຍະໄລຍະສ ັນ້ສ ັນ້ 
ແມນ່ຈາໍນວນເງນິບ່ໍທນັຊາໍລະທ່ີອງົການຈດັຕ ັງ້
ຕິດໜ້ີທະນາຄານ ຫືຼຜູໃ້ຫກູ້ຢື້ມອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມ ີ
ກາໍນດົເວລາທ່ີຕອ້ງຊາໍລະຄນືພາຍໃນໜ່ຶງປີ. 

Source of  fund: ແຫຼງ່ທຶນແຫຼງ່ທຶນ ໝາຍເຖງິແຫຼງ່ທ່ີມາຂອງທຶນ ທ່ີໄດ້
ຊີແ້ຈງ ຫືຼ ຢ ັງ້ຢືນເຖງິການໄດມ້າ ຂອງທຶນທ່ີ
ສະຖາບນັການເງນິໄດຮ້ບັ. 

Statement of  Cash 
Flows: 

ບດົບດົສະຫຸຼບສະຫຸຼບການການໝນູວຽນໝນູວຽນຂອງຂອງເງນິສດົເງນິສດົ 
ແມນ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິຕ ົນ້ຕໍທ່ີສະ
ແດງໃຫເ້ຫັນຜນົກະທບົຂອງການດາໍເນນີງານ
, ການລງົທຶນ ແລະ ການໃຫທຶ້ນຕ່ໍກບັການ
ໝນູວຽນຂອງເງນິສດົ. 
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Straight-line 
method: 

ວທີິວທີິຄດິຄດິໄລ່ໄລແ່ບບແບບສະສະເໝີເໝີຕວົຕວົ 
ແມນ່ວທີິການຄດິໄລຄ່າ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນດວ້ຍວທີິທ່ີຈດັ
ແບງ່ການຫກັຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນສະເໝີກນັໃນແຕລ່ະ
ໄລຍະ. 

Subsequent loan: ເງນິເງນິກູ້ກ ູຄ້ ັງ້ຄ ັງ້ຕ່ໍຕ່ໍໄປໄປ 

Subsidized cost of   
funds adjustment: 

ຕ ົນ້ຕ ົນ້ທຶນທຶນຖມົຖມົຂມຸຂມຸຂອງຂອງການການປບັປງຸປບັປງຸທຶນທຶນ 
ການປບັປງຸແບບນີແ້ມນ່ເບິ່ ງທ່ີຄວາມແຕກ
ຕາ່ງ ລະຫວາ່ງລາຍຈາ່ຍດາ້ນການເງນິຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ລາຍ
ຈາ່ຍດາ້ນການເງນິທ່ີສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກຈະຕອ້ງຈາ່ຍຖາ້ຫາກວາ່ທງັໝດົໜ້ີສນິທ່ີ
ເປັນທຶນຖກືກາໍນດົລາຄາຕາມອດັຕາ
ຕະຫລາດທົ່ວໄປ. ທາງໜ່ຶງທ່ີຈະເຮັດໄດແ້ບບ
ນີແ້ມນ່ການເອົາໜ້ີສນິທ່ີເປັນທຶນສະເລຍ່ຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິຄນູໃຫລ້າຄາມດືໃດໜ່ຶງ
ລບົໃຫອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕະຫລາດແລວ້ຫານ
ໃຫລ້າຍຈາ່ຍທ່ີເປັນເງນິຕວົຈງິ. ສວ່ນແຕກ
ຕາ່ງດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຈາໍນວນຂອງການປບັປງຸ 
ແລະ ຖວືາ່ເປັນລາຍຈາ່ຍ. 
ບ່ໍມອີດັຕາຕະຫຼາດມດືໃດທ່ີເໝາະສມົກບັທກຸ
ສະຖານະການ. ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ ຫຼາຍທ່ານໄດ້
ນາໍໃຊລ້າຄາຕະຫຼາດມດືໃນອດັຕາດອກເບຍ້ທ່ີ
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ທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນຈາ່ຍໃຫເ້ງນິຝາກທ່ີມ ີ
ກາໍນດົເວລາ 90 ວນັ. 
ຕາມທິດສະດແີລວ້, ຕ ົນ້ທຶນຂອງທຶນການຄາ້
ທ່ີເປັນປດັໄຈດງຶດດູ ໃຫແ້ກນ່ກັລງົທຶນເອກະ
ຊນົ ໄດຮ້ບັການ ຊຸກຍູ ້ໂດຍການເຕີບໂຕ
ຂອງລາຍໄດທ່ີ້ໄດຮ້ບັ ແລະ ເງນິປນັຜນົ. 
ແຕແ່ນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທາງປະຕບິດັແລວ້ 
ນກັວເິຄາະບ່ໍໄດກ້າໍນດົລາຄາຕະຫຼາດມດືດວ້ຍ
ວທີິນີ ້ແຕວ່າ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດກ້າໍນດົທຶນຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິ ຕາມການປບັດດັຂອງ
ເງນິເຟ້ີ. 
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T  
 
Tangible assets: 

 
ຊບັສມົບດັທ່ີມຕີວົຕນົຊບັສມົບດັທ່ີມຕີວົຕນົ 
ແມນ່ຊບັສມົບດັໄລຍະຍາວທ່ີມຕີວົຕນົດາ້ນ
ວດັຖເຸຊິ່ ງແມນ່ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີ 

Target people: ກຸມ່ຄນົເປ້ົາໝາຍກຸມ່ຄນົເປ້ົາໝາຍ 
Target market ຕະຫຼາດຕະຫຼາດເປ້ົາເປ້ົາໝາຍໝາຍ 

ກຸມ່ລກູຄາ້ເປ້ົາໝາຍທ່ີມຈີດຸພິເສດ, ຄວາມຕ ັງ້
ໃຈໃນການປະຕບິດັໄປທາງດຽວກນັ ແລະ ມ ີ
ຄວາມສນົໃຈໃນຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການ
ບໍລິການສະເພາະດາ້ນ. 

Target collection 
loan interest: 

ຄາດໝາຍການເກບັດອກເບຍ້ເງນິກູ້ຄາດໝາຍການເກບັດອກເບຍ້ເງນິກູ ້

Target collection 
loan repayment: 

ຄາດໝາຍການເກບັຄນືເງນິກູ້ຄາດໝາຍການເກບັຄນືເງນິກູ ້

Taxes: ອາກອນອາກອນ 
ລວມເອົາອາກອນທງັໝດົທ່ີຈາ່ຍກຽ່ວກບັລາຍ
ໄດສ້ດຸທິ ຫືຼ ມາດຕະການອື່ ນໆຂອງຜນົກາໍ
ໄລ ເຊິ່ ງກາໍນດົໂດຍເຈົ້າໜາ້ທ່ີອາກອນທ້ອງ
ຖິ່ນ. ສິ່ ງນີອ້າດລວມມອີາກອນລາຍໄດ,້ ແຕ່
ບ່ໍລວມເອົາອາກອນ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຈາ້ງ
ພະນກັງານ, ການດາໍເນນີງານດາ້ນການເງນິ, 
ການຊືຊ້ບັສມົ ບດັຄງົທ່ີ ຫືຼ ອາກອນມນູຄາ່
ເພ່ີມອື່ ນໆ (ເຊິ່ ງຕອ້ງໄດຈ້ດັເຂ້ົາໃນລາຍຈາ່ຍ
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ກຽ່ວກບັການດາໍເນນີງານ). 
Temporary 
(nominal 
account): 

ບນັຊ ີບນັຊ ີ(ປກົກະຕິປກົກະຕ)ິ ຊ ົ່ວຄາວຊ ົ່ວຄາວ 
ແມນ່ບນັຊທ່ີີສະແດງໃຫເ້ຫັນການສະສມົລາຍ
ໄດ ້ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັສະເພາະແຕ່
ໄລຍະການບນັຊດີຽວໃນຕອນທາ້ຍຂອງ
ໄລຍະການບນັ ຊ;ີ ຍອດເຫືຼອຂອງບນັຊນີີ ້
ຈະຖກືໂອນໄປເຂ້ົາມນູຄາ່ຍງັເຫືຼອສດຸທິຂອງ 
ວສິາຫະກດິ/ອງົການຈດັຕ ັງ້. 

The  average loan 
size: 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່ 
(ປ່ອຍເງນິກູອ້ອກ 10 ເທ່ືອທ່ີມຈີາໍນວນ ໜ່ຶງ
ລາ້ນກບີ ຈະມຄີາ່ສິນ້ ເປືອງຫຼາຍກວາ່ການ
ປ່ອຍເງນິກູອ້ອກ 1 ເທ່ືອທ່ີມຈີາໍນວນ ສບິ
ລາ້ນກບີ). 

The growth rate 
of  the 
organization: 

ອດັຕາການເຕີບໂຕຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ອດັຕາການເຕີບໂຕຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ 
(ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາມກັຈະມ ີ
ປະສດິທິຜນົໜອ້ຍລງົ ໃນຂະນະທ່ີອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ກາໍລງັມກີານຂະຫຍາຍໂຕ). 
 

The majority of  
the organization: 

ຄວາມອາວໂຸສຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຄວາມອາວໂຸສຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ 
(ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີອາວໂຸສຢູ່ໃນວງົການມາດນົ
ນານອາດເຄື່ ອນໄຫວ ມປີະສດິ ທິພາບຫຼາຍ
ກວາ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃໝ)່. 

The size of  the 
institution: 

ຂະໜາດຂອງສະຖາບນັຂະໜາດຂອງສະຖາບນັ 
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(ສະຖາບນັທ່ີມຂີະໜາດໃຫຍແ່ມນ່ມກີານ
ປະຢດັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ເຊິ່ ງຈະເປັນ ການ
ຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາສວ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ). 

The turnover of  
the loan portfolio: 

ຄາ່ຄາ່ຕອບຕອບແທນຂອງຄງັເງນິກູ້ແທນຂອງຄງັເງນິກູ ້
(ຕອ້ງປ່ອຍເງນິກູໄ້ລຍະສ ັນ້ເລືອ້ຍໆ ເພ່ືອ
ຮກັສາມນູຄາ່ຂອງເງນິຈາໍນວນ ເທ່ົາເກົ່ າເອົາ
ໄວໃ້ນຄງັເງນິກູ,້ ຄງັເງນິກູມ້ທີ່າອຽ່ງ ເພ່ີມຕ ົນ້
ທຶນເງນິກູ)້. 

Thumb print: ຈ ໍາ້ໂປ້ມ ືຈ ໍາ້ໂປ້ມ,ື ແປະໂປ້ແປະໂປ້ 
ຈ ໍາ້ໂປ້ມແືທນລາຍເຊັນ ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍສາມາດ
ລງົລາຍເຊັນໄດ ້

Time deposits: ເງນິຝາກມກີາໍນດົເງນິຝາກມກີາໍນດົ ແມນ່ຈາໍນວນເງນິທ່ີຝາກ
ໄວນ້າໍສະຖາບນັການເງນິໃດໜ່ຶງ ໃນໄລຍະ 
ເວລາທ່ີແນນ່ອນ. 

Total assets: ຊບັຊບັສມົບດັສມົບດັລວມລວມ 
ແມນ່ລວມສດຸທິຂອງບນັຊຊີບັສມົບດັທງັໝດົ
ໃນຊບັສມົບດັທ່ີຫຸຼດລງົ ເຊ່ັນ: ຄງັແຮໜ້ີເສຍ 
ແລະ ຄາ່ຫຸຼຍ້ຫຽ້ນສະສມົ. 

Total due: ລວມຍອດທ່ີຕອ້ງຊາໍລະລວມຍອດທ່ີຕອ້ງຊາໍລະ 
Total equity: ທຶນ ທງັທຶນ ທງັໝດົໝດົ 

ແມນ່ຊບັສມົບດັທງັໝດົລບົໃຫໜ້ີ້ສນິທງັໝດົ. 
Total liabilities: ໜ້ີໜ້ີສນິສນິທງັທງັໝດົໝດົ 

ແມນ່ບນັຊໜ້ີີສນິທງັໝດົທ່ີສະແດງໃຫເຫັນ
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ພນັທະ ທ່ີສະຖາບນັການເງນິ ຕອ້ງ
ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ນ.  ເຊ່ັນ: 
ເງນິຝາກລກູຄາ້, ເງນິກູຢື້ມມາ, ບນັຊທ່ີີ
ສາມາດຈາ່ຍໄດ ້ແລະ ບນັຊໜ້ີີສນິອື່ ນໆ. 

Total number of  
loans disbursed 
during the period: 

ຈາໍນວນລາຍກູທ້ງັໝດົທ່ີໄດປ່້ອຍໄລຍະເວລາຈາໍນວນລາຍກູທ້ງັໝດົທ່ີໄດປ່້ອຍໄລຍະເວລາ
ໃດໃດໜ່ຶງໜ່ຶງ 
ໝາຍເຖງິຈາໍນວນເງນິກູ(້ເປັນລາຍບກຸຄນົ) ທັ
ໝດົທ່ີໄດເ້ບກີຈາ່ຍໃນໄລ ຍະເວລາສະເພາະ
ໃດໜ່ຶງ. 

Total value of  
loans disbursed 
during   
the period: 

ມນູຄາ່ເງນິກູທ້ງັໝດົທ່ີໄດປ່້ອຍໃນໄລຍະເວລາມນູຄາ່ເງນິກູທ້ງັໝດົທ່ີໄດປ່້ອຍໃນໄລຍະເວລາ
ໃດໃດໜ່ຶງໜ່ຶງ 
ໝາຍເຖງິມນູຄາ່ (ເປັນເງນິ) ຂອງ ເງນິກູທ້ງັ
ໝດົທ່ີໄດເ້ບີກຈາ່ຍພາຍໃນໄລຍະເວລາສະ
ເພາະໃດໜ່ຶງ. 

Traditional money 
lender: 

ຜູ້ຜູປ່້ອຍປ່ອຍເງນິເງນິກູ້ກ ູແ້ບບແບບດ ັງ້ດ ັງ້ເດມີເດມີ 
 

Transfer of  
shares: 

ການໂອນຮຸນ້ການໂອນຮຸນ້ 

Travel costs: ຄາ່ຄາ່ເດນີທາງເດນີທາງ 
ແມນ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເດນີທາງ, ຄາ່ທ່ີພກັ,  
ອາຫານ, ແລະ ອື່ນໆ ຂອງພະນກັງານທ່ີໄປ
ວຽກທາງການຕາງໜາ້ໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້. 
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Trial Balance: ດຸນ່ດຽ່ງທດົລອງດຸນ່ດຽ່ງທດົລອງ/ດຸນ່ດຽ່ງດຸນ່ດຽ່ງບນັຊີບນັຊ ີ
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງປີການບນັຊ ີ(ຕາມປກົກະຕິ
ແລວ້ ແມນ່ປະຈາໍເດອືນ) ເມ ື່ອການຈດົກາ່ຍ
ບນັຊປີະຈາໍວນັໄດບ້ນັທຶກຮຽບຮອ້ຍແລວ້ 
ແລະໄດໂ້ອນ ເຂ້ົາໃສບ່ນັຊແີຍກປະເພດທົ່ວ
ໄປ, ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງໄດຢ້ ັງ້ ຢືນ
ວາ່ເບື້ອງໜ້ີ ແລະ ເບື້ອງມ ີຕອ້ງມຄີວາມດຸນ່
ດຽ່ງກນັ. ຂະບວນການ ດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ເອີນ້
ວາ່ການກະກຽມ ດຸນ່ດຽ່ງທດົລອງ/ດຸນ່ດຽ່ງ
ບນັຊ.ີ 
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U  
 
Unclaimed debts: 

 
ໜ້ີໜ້ີສນິສນິທ່ີທ່ີບ່ໍບ່ໍຖກືຖກືທວງທວງຄນືຄນື 

Understandability: ຄວາມຄວາມສາມາດສາມາດເຂ້ົາເຂ້ົາໃຈໃຈໄດ້ໄດ ້
ແມນ່ລກັສະນະດາ້ນຄນຸນະພາບຂອງຂໍມ້ນູ
ການບນັຊ ີທ່ີຖກືນາໍສະເໜີຢູໃ່ນຮບູແບບ 
ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຜູນ້າໍໃຊສ້າມາດເຂ້ົາໃຈໄດ.້ 

Union: ສະຫະກອນສະຫະກອນ/ສະສະຫະພນັຫະພນັ 
Unit: ຫວົໜວ່ຍຫວົໜວ່ຍ 
Use of  fund: ການນາໍໃຊທຶ້ນການນາໍໃຊທຶ້ນ 

ໝາຍເຖງິການອະທິບາຍກຽ່ວກບັວທີິການທ່ີ
ສະຖາບນັການເງນິ ນາໍໃຊທຶ້ນຄແືນວໃດ. 
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V  
 
Value: 

 
ມນູມນູຄາ່ຄາ່ 

Value of  loans 
disbursed: 

ມນູມນູຄາ່ຄາ່ເງນິເງນິກູ້ກ ູທ່ີ້ທ່ີປ່ອຍປ່ອຍ 
ແມນ່ມນູຄາ່ຂອງເງນິກູ ້ທ່ີປ່ອຍອອກທງັໝດົ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ, ເຖງິແມນ່ວາ່
ເງນິກູທ່ີ້ປ່ອຍອອກນ ັນ້ຈະເປັນເງນິກູທ່ີ້ກໍ່ໃຫ້
ເກດີລາຍໄດ,້ ບ່ໍກໍ່ໃຫເ້ກດີລາຍໄດ ້ຫືຼ ຖກືຫກັ
ລາ້ງກໍ່ຕາມ. ເປັນມນູຄາ່ເງນິກູທ່ີ້ໄດປ່້ອຍສະ
ສມົໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ. ມນູຄາ່
ດ ັງ່ກາ່ວນີບ່ໍ້ຄວນປະປນົກບັຄງັເງນິກູລ້ວມ 
ເຊິ່ ງອາດມມີນູຄາ່ໜອ້ຍກວາ່ມນູຄາ່ເງນິກູທ່ີ້
ປ່ອຍອອກຫຼາຍເທ່ົາ. 

Value of  loans 
outstanding (end 
of  period): 

ມນູມນູຄາ່ຄາ່ເງນິເງນິກູຄ້າ້ງກູຄ້າ້ງຊາໍລະ ຊາໍລະ (ທ້ທ້າຍາຍໄລຍະໄລຍະ) 
ໝາຍເຖງິມນູຄາ່ປດັຈບຸນັ (ເປັນເງນິ) ຂອງ
ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະໃນວນັທີສະເພາະໃດໜ່ຶງ. 
ມນັແຕກຕາ່ງຈາກ ”ມນູຄາ່ເງນິກູທ້ງັໝດົ ທ່ີ
ໄດປ່້ອຍໃນໄລຍະໃດໜ່ຶງ” ໃນຈດຸທ່ີວາ່ “
ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ” ບ່ໍຖເືອົາມນູ
ຄາ່ເງນິກູທ່ີ້ໄດປ່້ອຍ,  ຖເືອົາພຽງແຕມ່ນູຄາ່ທ່ີ
ຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້າ່ຍໃຫສ້ະຖາບນັໃນປດັຈບຸນັ. ຢູ່
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ໃນມນູຄາ່ຂອງເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະມພີຽງແຕ່
ຍອດເຫືຼອຂອງຕ ົນ້ທຶນເງນິກູເ້ທ່ົານ ັນ້. 

Value of  loans 
outstanding 
balance (end of  
period): 

ມນູມນູຄາ່ຄາ່ຍອດຍອດເຫືຼອເງນິເຫືຼອເງນິກູ້ກ ູບ່ໍ້ບ່ໍທນັທນັຊາໍລະ ຊາໍລະ (ທ້າຍທ້າຍ
ໄລຍະໄລຍະ) 
ໝາຍເຖງິມນູຄາ່ປດັຈບຸນັ (ເປັນເງນິ) ຂອງ
ເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັຊາໍລະຕະຫລອດໄລຍະເວລາ. 
ສາມາດຄດິໄລຍ່ອດເຫືຼອສະເລຍ່ໄດໂ້ດຍການ
ເອົາຍອດເຫືຼອຕອນຕ ົນ້ຂອງເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ
ຕາມຂໍມ້ນູທາໍອດິຂອງໄລຍະບວກກບັຍອດ
ເຫືຼອຕອນທ້າຍໃນວນັທີສດຸທ້າຍຂອງໄລຍະ 
ແລວ້ ເອົາຜນົບວກທ່ີອອກມາຫານໃຫ ້2. 
ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຄດິໄລນ່ີ ້ມຄີວາມຊດັເຈນ
ເພ່ີມຂຶນ້, ສາມາດນາໍໃຊຍ້ອດເຫືຼອເງນິກູຄ້າ້ງ
ຊາໍລະໃນຕອນທ້າຍຂອງຊວ່ງເວລາໃດໜ່ຶງ (
ເຄິ່ ງກາງໄລຍະ, ຕອນທ້າຍແຕລ່ະເດອືນ, 
ແລະ ອື່ນໆ) ແຕຈ່າໍນວນຂອງຊວ່ງເວລາທ່ີ
ນາໍໃຊຕ້ອ້ງຫານໃຫຕ້ວົເລກລວມຍອດ. 

Value of  loans 
written off  during 
the period: 

ມນູມນູຄາ່ຄາ່ເງນິເງນິກູ້ກ ູຫ້ກັຫກັລາ້ງລາ້ງອອກອອກໃນໃນໄລຍະໄລຍະເວລາເວລາ ໝ
າຍເຖງິມນູຄາ່ (ເປັນເງນິ) ຂອງເງນິກູທ່ີ້ ກາໍ
ນດົວາ່ບ່ໍສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ ້ແລະ ໄດຫ້ກັ
ອອກຈາກໃບດຸນ່ດຽ່ງ. 
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Value of  
outstanding 
balance of  loans 
in arrears (end of  
period): 

ມນູມນູຄາ່ຄາ່ຍອດຍອດເງນິເງນິກູ້ກ ູຄ້າ້ງຄາ້ງຊາໍລະຂອງຊາໍລະຂອງເງນິເງນິກູ້ກ ູກ້າຍກາຍ
ກາໍນດົ ກາໍນດົ (ທ້າຍທ້າຍໄລຍະໄລຍະ) 
ໝາຍເຖງິມນູຄາ່ (ເປັນເງນິ) ທງັໝດົຂອງ
ເງນິກູທ່ີ້ມກີານຄາ້ງຊາໍລະໜ່ຶງງວດ ຫືຼ ຫຼາຍ
ງວດເຊິ່ ງລວມເອົາພຽງແຕມ່ນູຄາ່ຕ ົນ້ທຶນເທ່ົາ
ນ ັນ້. ສວ່ນມນູຄາ່ເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍທນັຊາໍລະທງັໝດົ 
ບ່ໍສະເພາະແຕຕ່ ົນ້ທຶນທ່ີຮອດເວລາຕອ້ງຊາໍລະ 
ແລະ ບ່ໍທນັໄດຮ້ບັເທ່ົານ ັນ້ ຍງັເອີນ້ອກີແນວ
ໜ່ຶງວາ່ “ຍອດເງນິກູຢູ້ທ່ີ່ມຄີວາມສຽ່ງ”. 

Value of  
payments in 
arrears (end of  
period): 

ມນູມນູຄາ່ຄາ່ທ່ີທ່ີກາຍກາຍເວລາ ເວລາ ຊາໍຊາໍລະ ລະ (ທ້າຍທ້າຍໄລຍະໄລຍະ) ໝ
າຍເຖງິມນູຄາ່ (ເປັນເງນິ) ທ່ີຍງັຄາ້ງຊາໍລະ. 
ຈາໍນວນຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວນີລ້ວມເອົາສະເພາະ
ແຕຕ່ ົນ້ທຶນທ່ີຮອດເວລາຊາໍລະເຊິ່ ງເມ ື່ອຮອດ
ທ້າຍໄລຍະ ພດັຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຊາໍລະ. 

Verifiability: ຄວາມຄວາມສາມາດສາມາດກວດກວດສອບສອບໄດ້ໄດ ້ແມນ່ລກັສະນະ
ດາ້ນຄນຸນະພາບຂອງຂໍມ້ນູການບນັຊທ່ີີ
ສາມາດຖກືຢ ັງ້ຢືນ ຫືຼ ກວດສອບຄນືອກີເທ່ືອ
ໜ່ຶງໂດຍພາກ ສວ່ນທ່ີເປັນເອກະລາດໂດຍນາໍ
ໃຊເ້ຕັກນກິການວດັແທກແບບດຽວກນັ. 

Village Bank: ທະນາຄານທະນາຄານບາ້ນບາ້ນ 
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Village 
Development 
Committee 
(VDC): 

ຄະນະຄະນະກາໍມະການກາໍມະການພດັທະນາພດັທະນາບາ້ນ ບາ້ນ (ຄພບຄພບ) 
 

Village 
Development 
Fund (VDF): 

ກອງກອງທຶນພດັທະນາທຶນພດັທະນາຂ ັນ້ຂ ັນ້ບາ້ນ ບາ້ນ (ກພບກພບ) 
 

Voluntary 
liquidation: 

ການການຊາໍລະຊາໍລະສະສະສາງສາງບນັຊີບນັຊແີບບແບບສະໝກັສະໝກັໃຈໃຈ 

Voluntary savings: ເງນິເງນິຝາກຝາກສະໝກັສະໝກັໃຈໃຈ  ແມນ່ມນູຄາ່ຂອງເງນິ
ຝາກທ່ີລກູຄາ້ຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກຝາກ ໄວ,້ ແຕບ່ໍ່ເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການ
ໄດຮ້ບັເງນິກູໃ້ນປດັຈບຸນັ ຫືຼອະນາຄດົ. ເງນິ
ຝາກປະເພດນີອ້າດແມນ່ເງນິຝາກທ່ີຝາກໄວ້
ນາໍສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ຫືຼ ເງນິຝາກ
ທ່ີໄດຮ້ບັການອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີຝາກ
ໄວນ້າໍສະຖາບນັອື່ ນແຕເ່ປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງ
ການບໍລິການດາ້ນການເງນິຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກ. 

Voucher: ໃບໃບສ ັງ່ສ ັງ່ຈາ່ຍຈາ່ຍ/ໃບຢັງ້ຢືນໃບຢັງ້ຢືນ 
ແມນ່ການອະນຍຸາດເປັນລາຍລກັອກັສອນ
ກະກຽມສາໍລບັແຕລ່ະລາຍ ຈາ່ຍນາໍໃຊລ້ະບບົ
ໃບສ ັງ່ຈາ່ຍ. 
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Wages: ຄາ່ຄາ່ແຮງແຮງງານງານ 
ແມນ່ຄາ່ຕອບແທນໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຕາມ
ອດັຕາທ່ີໄດກ້າໍນດົ ຫືຼ ອງີຕາມໜາ້ວຽກ. 

Working capital: ທຶນທຶນໝນູວຽນໝນູວຽນ 
ແມນ່ມນູຄາ່ທ່ີລວມຍອດຊບັສມົບດັໝນູວຽນ 
ເກນີໜ້ີສນິໝນູວຽນ. 

Write-off: ການຫກັລາ້ງໜ້ີສນູການຫກັລາ້ງໜ້ີສນູ 
ທກຸໆເງນິກູທ່ີ້ຖກືຈດັເຂ້ົາໃນເງນິກູທ່ີ້ບ່ໍເກດີ
ດອກອອກຜນົ ຫືຼ/ແລະ ເກນີ ກາໍນດົ 180 
ວນັ ແມນ່ຕອ້ງໄດຖ້ກືລບົລາ້ງອອກໄປໄວຢູ້່
ນອກ ໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິ. ສະຖາບນັການເງນິຈະຕອ້ງໄດ້
ສາ້ງແຜນເພ່ືອຕດິຕາມເກບັໜ້ີດ ັງ່ກາ່ວຄນື. 

Write-off  
adjustment: 

ການປບັປງຸການການປບັປງຸການຫກັຫກັລາ້ງໜ້ີສນູລາ້ງໜ້ີສນູ 
ນກັວເິຄາະຈະໄດປ້ບັປງຸເງນິກູທ່ີ້ຫກັລາ້ງຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ ພາກຢູ່ເລື້ອຍໆ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫສ້ອດ ຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍການ
ບນັຊ ີທ່ີເປັນ ມາດຕະຖານ. ມາດຕະຖານທ່ີ
ນາໍໃຊເ້ປັນປະຈາໍ (ທ່ີລະບໃຸນນີ ້ແມນ່ ເປັນ
ພຽງຕວົຢ່າງ) ແມນ່ຖເືອົາຄງັເງນິກູທ່ີ້ມຄີວາມ
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ສຽ່ງຫຼາຍກວາ່ 180 ວນັ ຖາ້ຫາກວາ່ເງນິກູ້
ດ ັງ່ກາ່ວໄດຖ້ກືລບົອອກ. ໃນໃບສະຫຸຼບ ຊບັ
ສມົບດັ, ຄງັເງນິກູ ້ລວມ ແລະ ຄງັແຮເພ່ືອ
ໜ້ີສນູແມນ່ໄດ ້ຫຸຼດລງົໂດຍຈາໍນວນທ່ີ ຖກື
ລບົອອກ. 

Write-off  ratio: ອດັຕາອດັຕາສວ່ນສວ່ນຫກັຫກັລາ້ງໜ້ີລາ້ງໜ້ີສນູສນູ 
ສະແດງເຖງິເປີເຊັນຂອງເງນິກູຂ້ອງສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກທ່ີ ໄດຖ້ກືຍາ້ຍອອກຈາກ
ຍອດເຫືຼອຄງັເງນິກູລ້ວມ ເນື່ອງຈາກວາ່ເງນິກູ ້
ເຫ່ົຼານີອ້າດບ່ໍສາມາດສ ົ່ງຄນືໄດ.້ ຖາ້ຫາກວາ່
ອດັຕາສວ່ນນີ ້ຫາກສງູກໍ່ສະແດງວາ່ມບີນັຫາ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກບັກູໜ້ີ້ຄນື 
ຂອງສະຖາບນັການເງນິ ການຫກັລາ້ງໜ້ີສນູ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິຕອ້ງປະຕິບດັ ທກຸໆ
ທ້າຍປີ. ເຊິ່ ງສາມາດຄດິໄລໂ່ດຍການເອົາມນູ
ຄາ່ເງນິກູທ່ີ້ຫກັລາ້ງຫານໃຫຄ້ງັເງນິກູລ້ວມສະ
ເລຍ່. 
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Yield gap: ຊອ່ງຊອ່ງຫວາ່ງຫວາ່ງຂອງຂອງສະມດັສະມດັຖະພາບຖະພາບ 
ແມນ່ການສມົທຽບລະຫວາ່ງລາຍໄດທ່ີ້ໄດຮ້ບັ
ຕວົຈງິເປັນເງນິສດົກບັລາຍ ໄດທ່ີ້ຄາດວາ່ຈະ
ໄດຮ້ບັພາຍໃຕກ້າໍນດົເວລາຂອງສນັຍາເງນິກູ.້ 
ເມ ື່ອຊອ່ງຫວາ່ງຂະໜາດນອ້ຍຫາກເປັນ
ປກົກະຕ,ິ ຊອ່ງຫວາ່ງຂອງສະມດັຖະ ພາບທ່ີ
ມຂີະໜາດໃຫຍ ່(ໃຫຍກ່ວາ່ 10) ອາດຊີໃ້ຫ້
ເຫັນເຖງິການຊາໍລະທ່ີກາຍກາໍນດົ (ຊກັຊາ້), 
ການສໍໂ້ກງ, ຄວາມບ່ໍມປີະສດິພາບ ຫືຼ 
ຄວາມຜິດພາດດາ້ນການບນັຊຢີາ່ງຫຼວງຫຼາຍ. 
ຊອ່ງຫວາ່ງຂອງສະມດັຖະພາບຄດິໄລໂ່ດຍ
ການເອົາ ສະມດັຖະພາບຂອງຄງັເງນິກູສ້ດຸທິ
ຫານໃຫ ້ສະມດັຖະພາບປະຈາໍປີທ່ີຄາດຄະ
ເນ. 
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Yield on gross 
portfolio: 

ສະມດັສະມດັຖະພາບຖະພາບຂອງລວມຍອດຂອງລວມຍອດ 
ຄງັຄງັເງນິເງນິກູ້ກ ູ ້
ສະແດງເຖງິຄວາມສາມາດຂອງຄງັເງນິກູ້
ລວມທ່ີສາມາດສາ້ງລາຍໄດທ່ີ້ເປັນເງນິສດົ
ຈາກດອກເບຍ້, ຄາ່ທາໍ ນຽມ ແລະ ຄາ່
ເອກະສານອື່ ນໆ. ມນັຈະບ່ໍລວມເອົາລາຍໄດ້
ສະສມົທ່ີບ່ໍຈາ່ຍເປັນເງນິສດົ ຫືຼ ລາຍໄດບ່ໍ້
ແມນ່ເງນິ ສດົໃນຮບູແບບທ່ີເປັນແຊັກແບບ
ເກົ່ າ, ຫຼກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັທ່ີຢຶດໄດແ້ຕບ່ໍ່ໄດຂ້າຍ 
ແລະ ອື່ນໆ. ສະມດັຖະພາບຂອງຄງັເງນິກູ້
ຄດິໄລດ່ວ້ຍການຫານລາຍໄດທ່ີ້ເປັນເງນິສດົ
ຈາກຄງັເງນິກູໃ້ຫຄ້ງັເງນິກູລ້ວມສະເລຍ່. 

  
  
  

 




