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ເຄ່ອືງມຝືກຶອບົຮມົ In Business ຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ ໄດສ້າ້ງມາຈາກການຮ່ວມມກືນັ ລະຫວ່າງ ພະແນກພດັທະນາທຸລະກດິຂອງ 
ອງົການແຮງງານສາກນົ ແລະ ຫອ້ງການກດິຈະກາໍຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ຫຼ ືACT/EMP.

ພະແນກພດັທະນາທຸລະກດິ ຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ ໄດພ້ດັທະນາກດິຈະກາໍສະໜບັສະໜນູ ໂດຍອງີໃສ່ຍຸດທະສາດການພດັທະນາພາກ 
ເອກກະຊນົ ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍເພ່ອືສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັວສິາຫະກດິ, ການພວັພນັທຸລະກດິ ແລະ ການບໍລກິານ, ໂຄງສາ້ງຕະຫຼາດ ແລະ
ສະພາບແວດລອ້ມການດໍາເນນີທຸລະກດິ ເພ່ອືໃຫທຸ້ລະກດິສາມາດສາ້ງປະໂຫຍດໃຫກ້ບັຜູທຸ້ກຍາກໄດຫ້ຼາຍຂຶນ້ ພອ້ມທງັສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ 
ທ່ດີ ີແລະ ມປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້. 

ຫອ້ງການກດິຈະກາໍຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ຫຼ ືACT/EMP ສະໜບັສະໜນູອງົການຈດັຕັງ້ຕາງໜາ້ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຕ່າງໆ ໃນການສາ້ງອງົກອນໃຫມ້ ີ
ຄວາມເຂັມ້ແຂວງ, ເປນັເອກກະລາດ ແລະ ສາມາດເປນັຕາງໜາ້ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ເພ່ອືຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງບນັດາສະມາຊກິ 
ຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ຫອ້ງການກດິຈະກາໍຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ຫຼ ືACT/EMP ມຄີວາມຕັງ້ໃຈ ໃນການສາ້ງໃຫອ້ງົການຕາງໜາ້ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານມເີຄ່ອືງມຝືກຶ 
ອບົຮມົທ່ນີາໍໃຊຕ້ົນ້ທນຶຕໍ່າ, ແຕ່ມຜີນົໄດຮ້ບັສູງ ເພ່ອືສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການບໍລກິານສະມາຊກິຂອງຕນົ.

In Business 
In Business ແມ ່ນນະວັດຕະກໍາໃໝ ່ຂອງຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ ຫຼື ILO ເພ ່ ືອສະໜັບ 
ສະໜູນການພັດທະນາ, ການເຕີບໂຕ ແລະ ການຍົກລະດັບ ບັນດາວິສາຫະກິດ ໂດຍຜ ່ານເຄືອຂ ່າຍຂອງການຮຽນຮູ້ເຊ ່ ິງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນຊດຸ 
ເຄື່ ອງມືຂອງ In Business ຈະປະກອບໄປດ້ວຍຫົວຂໍຕ່້ າງໆທ ີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊ ິ່ງໄດ້ແບ ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: ເຄື່ ອງມື ສໍາລັບ ຝຶກອົບຮົມ 
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ເຄື່ ອງມື ສໍາລັບ ຝຶກອົບຮົມເລື່ ອງການຜະລິດ, ເຄື່ ອງມ ືສໍາລັບ ຝຶກອົບຮົມພັດທະນາທັກສາທ ີ່ຈໍາເປັນ.

ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ ວມການຝຶກອົບຮົມ ຈະມີການທົບທວນຄືນ ຕົວຢ ່າງທາງດ້ ານທຸລະກິດ, ເຮັດກິດຈະກໍາ ແລະ ສົນທະນາກັນໃນກ່ມຸໜ້ອຍໆ. ການຮຽນຮູ ້

ດວ້ຍວິທີການດ ັ່ງກ ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ ວມເປັນທັງນັກຮຽນ ແລະ ເປັນທັງຜູ້ໃຫ້ ຂໍມູ້ນ. ການຮຽນຮູດ້ວ້ຍວທິນີີ ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາ 
ເພື່ ອສາ້ງຄາວມເຂັມ້ແຂງໃຫ້ ເຄືອຂ ່າຍ ໃນຂະນະດຽວກັນກ ໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມ ສາມາດເຂົາ້ເຖິງຜູ້ຊ ່ຽວຊານໃນທ້ອງຖ ່ ິນ, ເຂົາ້ເຖິງຄວາມນຶກຄິດ 
ແລະ ປະສົບການ ໂດຍຜ ່ານການວິເຄາະໄຈ້ແຍກວິທີທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ ທ ີ່ເໝາະສົມທ ່ ີສດຸໃນສະພາບຂອງທ້ອງຖ ່ ິນ.

ການຝຶກອົບຮົມແບບ In Business ໄດ້ກໍານົດເຕັກນິກ, ວິທີການ ແລະ ແບບຟອມ ເຮັດກິດຈະກໍາ ເພື່ ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ມຸຕ ່າງໆ ໂດຍຜ ່ານຂັນ້ 

ຕອນຕ່ າງໆ ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕົວຈິງ. ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຈະຖືກປັບປ ່ຽນໃຫ້ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ 

ຂອງ ແຕ ່ລະກ່ມຸ ໂດຍການນໍາໃຊ້ບົດຮຽນຕົວຈິງໃນທ້ອງຖ ່ ິນ ແລະ ແລກປ ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທ ່ ີມີຢ ູ່.
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ຄໍາແນະນໍາ ວິທີນາໍໃຊ້ ປຶມ້ຄູ່ມືຝກຶອົບຮົມ ສະບັບນີ້
1. ແບງ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວາ່ງ ສະມາຊິກໃນກ່ມຸ. ມອບໃຫຄ້ົນໜຶ່ ງ ປັນຜູອ່້ານຄາໍແນະນາໍ 

ແລະ ຂັ້ນຕອນຕາ່ງໆ ໃນແຕລ່ະກິດຈະກາໍ

2. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແນະນາໍ ແລະ ໃຫຄ້ົ້ນຄວາ້ຮວ່ມກັນເປນັກຸມ່

3. ຕັ້ງເວລາຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເວລາທີ່ກາໍນົດໄວ ້ໃນແຕລ່ະກິດຈະກາໍ

4. ມີຄວາມຫາ້ວຫັນ ແລະ ປະກອບສວ່ນໃນກິດຈະກາໍຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ການສົນທະນາ

5. ເອົາໃຈໃສສ່ັງເກດເບີ່ງເຄື່ອງໝາຍຢູໃ່ນແຕລ່ະພາກ ແລະ ກິດຈະກາໍ ເພື່ອໃຫປ້ະຕິບັດຕາມ.
ເຄື່ອງໝາຍເຫລົ່ານັ້ນມີດັ່ງລຸມ່ນີ້:

ອ່ານອອກສຽງດັງ: ສະມາຊິກໜ່ ຶງຄົນ 
ໃນກຸ່ມ ເປັນຜູ້ອ່ານໃຫ້ສະມາຊິກຄົນອ ື ີ່ນຟັງ

ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແນະນໍາ: ໃຫ້ປະຕິບັດ 
ຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວໃນກິດຈະກໍາ 

ເວລາທີ່ ກາໍນດົ: ໃຫ້ຮັກສາເວ 

ລາທ ີ່ກໍານົດ ໃນແຕ່ລະພາກ 

ແລະ ແຕ່ລະກິດຈະກໍາ. 

ພິຈາລະນາ: ກະລຸນາຊ ອກຫາຂ ໍ້ມ ນ 
ແລະ ຄວາມຮູ້ເພີ່ມ
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ສາລະບານ 

ພາກສະເໜ:ີ ການວາງແຜນ ການເງນິ.......................................... 6 

ພາກທີ 1: ຍອດເຫຼອື ເງນິສດົ ແລະ ຊບັສນິຕ່າງໆ............................ 9

ພາກທ ີ 2: ແຜນການລງົທນຶ ແລະ ແຜນການປະກອບທນຶ................ 15

ພາກທ ີ3: ການຄາດຄະເນການຂາຍ ....................................... 26 

ພາກທ ີ 4: ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ ....................................... 35 

ພາກທ  5: ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດ,ຜົນໄດ້ຮັບ, ຖານະການເງິນ...46

ແນະນາໍໃຊໂ້ປຼແກມຼເອກັເຊລ ເພື່ ອຂຽນແຜນການເງນິ 
ໃນຫຼກັສູດນີ,້ ທ່ານສາມາດຂອງແຜນການເງນິ ໂດຍການນາໍໃຊແ້ບບຟອມ ໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລ ໃນປຶມ້ຫວົນີ.້ ເພື່ ອປະຕ ິ
ບດັສິ່ ງນີໄ້ດ,້ ທ່ານຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊຄ້ອມພວິເຕຂີອງທ່ານ. ວທິະຍາກອນ ຈະເປນັຜູຊ່້ວຍທ່ານ ໃນການນາໍໃຊແ້ບບຟອມ ໃນຕາ 
ຕະລາງເອກັເຊລ ດັ່ ງກ່າວນີ.້ ໂປຼແກມຼເອກັເຊລ ຈະຊ່ວຍໃຫທ່້ານບນັທກຶ ແລະ ສງັລວມຂໍມູ້ນໄດໄ້ວ ແລະ ຖກືຕອ້ງຫຼາຍ

ໝາຍເຫດ: ປຶມ້ຫວົນີ ້ຈະແນະນາໍ ລະບບົວາງແຜນການເງນິ ທີ່ ເປນັເງນິສດົ. ໃນການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ທ່ານຈະບນັທກຶລາຍຮບັ ເມື່ ອທ່ານໄດ ້
ຮບັເງນິເຂົາ້ມາ ແລະ ກຈໍະບນັທກຶລາຍຈ່າຍ ເມື່ ອທ່ານໄດຈ່້າຍເງນິອອກໄປ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.......................................................... 50
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ພາກສະເໜ:ີ ການວາງແຜນ ການເງນິ 
ປືມ້ຄູ່ມນືີ ້ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກ່ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອວາງແຜນການເງິນ ສໍາລັບ ທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ໃນອານາ 
ຄົດ.  ສໍາມະນາກອນ ຈະໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ ຄົ້ນຄວ້າແກ້ບົດຝືກຫັດ ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆສໍາເລັດ ຕາມຫລັກສູດນີ້ . 

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ ອໃຫສໍ້າມະນາກອນ ໄດຮ້ຽນຮູ ້ວທິກີານສາ້ງແຜນການເງນິ. 

ສະມາຊິກໜຶ່ ງທ່ານຈະອ່ານ
ໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ 

ແຜນການເງນິນີຈ້ະ 

● ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ສາມາດວາງແຜນ ແລະ ຕດັສິນໃຈ ໃນການລົງທຶນ
● ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ສາມາດວາງແຜນໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຝາກເງິນສະສົມໄວ້
● ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ ກຽວກັບ ລາຍຮັບ ແລະ ກໍາໄລ ຈາກການຂາຍສິນຄ້າ/ບໍລິການ
● ໃຫ້ຂ ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ ຈໍານວນເງິນກທີ່ ຕ້ອງການ ແລະ ເງິນກ ້ທີ່ຈະສາມາດຊໍາລະຄືນໄດ້
● ນໍາໃຊ້ເປັນບົດລາຍງານດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ
● ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ສາມາດເຈລະຈາ ເລື່ອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ກັບນັກລົງທຶນຄົນໃດໜຶ່ ງ ແລະ

ແຜນການເງິນ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກສ່ວນສໍາຄັນ ເຊິ່ ງຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຄົ້ນ
ຄວ້າໃນແຕ່ລະພາກ ດັ່ງນີ້: ໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ 

ຍອດເຫຼືອເງິນສົດ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ

ຄາດຄະເນ ການຂາຍ 

ຄາດຄະເນ ລາຍຈ່າຍ 

ຄາດຄະເນ ກະແສເງິນສົດ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຖານະການເງິນ 

ແຜນການລົງທຶນ ແລະ ແຜນການປະກອບທຶນ 

ປບັປຸງຄວາມສາມາດ ໃນການຊອກຫາແຫຼ່ ງທນຶ.
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ເພື່ອຄິດໄລ່ ຍອດເຫລືອເງິນສົດ ຂອງທ່ານ 

ສ້າງບັນຊີ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ 

ພາກທີ 1 

ຍອດເຫຼອືເງນິສດົ ແລະ ຊບັສນິຕ່າງໆ

ເປ ື້າໝາຍ 
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ພາກທີ 1: ຍອດເຫຼອືເງນິສດົ ແລະ ຊບັສນິຕ່າງໆ
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຜນການເງິນ ແມ່ນ ຍອດເຫຼືອເງິນສົດ ແລະ ຊັບສິນທີ່ມ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນຂອງທຸລະກິດທ່ານ. 

ວທິຄີດິໄລ່ ຍອດເຫຼອືເງນິສດົ

ການຄໍານວນ ຍອດເຫຼືອເງິນສົດ ໃນທຸລະກິດທ່ານ ໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມສ ດລຸ່ມນີ້: 
ຍອດເຫຼອືເງນິສດົ = ຍອດເຫຼອືເງນິສດົໃນທະນາຄານ + ຍອດເຫຼືອເງິນສົດໃນມື 

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັນ້ຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

1) ຄົ້ນຄວ້າເປັນຄູ່ (2ຄົນ): ກະລຸນາເບິ່ ງ ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ແລະ ຄິດໄລ່ຍອດເຫຼືອເງິນສົດຂອງບໍລິສັດ
ເອັມເອັມແອນຊີ (MM &C) ຂອງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018. ໃຫ້ອ່ານເບິ່ ງຄໍາຖາມໃນຕາຕະລາງ
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ

2) ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານຂຽນຍອດເຫຼືອເງິນສົດຂອງທຸລະກິດທ່ານໃນມື້ນີ້ລົງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງສະຫລຸບ ຍອດເຫຼືອເງິນສົດ

ຊື່ບໍລິສັດ: ເອັມເອັມແອນຊີ 
ກຽມໂດຍ: ນ. ສາຍໃຈ ສຸກສະຫວັດ 
ວັນທີ: 31 ທັນວາ 2018

ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກ  ບ 
(ຕືມ່ເລກສູນສາມໂຕ)

ເງນິໃນທະນາຄານ: ເງນິຝາກໃນທະນາຄານມ ເທົັ່າໃດ? 8,400 

ເງນິສົດໃນມ:ື ມ ເງນິສົດໃນມືເທົັ່າໃດ? 8,400 

ຍອດເຫືຼອເງນິສົດ: ທຸລະກດິມ ເງິນສົດທັງໝດົເທົັ່າໃດ? ___________ 

ຕາຕະລາງສະຫລຸບ ຍອດເຫຼືອເງິນສົດຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ

ຊືີ່ບ ລິສັດ: 
ກຽມໂດຍ: 
ໃນວນັທ : 

ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ 

ເງນິໃນທະນາຄານ: ມ ເງິນຝາກໃນທະນາຄານ ເທົັ່າໃດ?
ເງນິສົດໃນມ:ື ມ ເງນິສົດໃນມືເທົັ່າໃດ? 

ຍອດເຫືຼອເງນິສົດ: ທຸລະກດິມ ເງິນສົດທັງໝດົເທົັ່າໃດ? ___________ 

ກດິຈະກາໍ 

1a 

ໃຊ້ເວລາ 20 ນາທ  
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ຊັບສິນທີ່ມີ ແລະ ຖານະການເງິນຂອງທ່ານ 

ຊັບສິນຂອງທ່ານປະກອບມີ: ທີ່ດິນ, ອາຄານ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ເຟີນີເຈີ ແລະ 
ວັດຖຸອືີ່ນໆທີມ່ຕີົວຕົນ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. 

ຄາໍແນະນໍາ: 
1) ຄົນ້ຄວ້າເປນັຄູ່ (2 ຄນົ): ກະລຸນາເບິ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ້ແລະ ຄດິໄລ່ຍອດເຫຼອືເງນິສດົ ຂອງບໍລສິດັ 

ເອມັ ເອມັ ແອນຊ ີ(MM &C) ຂອງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018.

2) ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານ ຂຽນຍອດເຫຼືອເງິນສົດ ຂອງທຸລະກິດທ່ານໃນມືນ້ີ ້ລງົໃນຕາຕະລາງລຸູມນີ້:

ຕາຕະລາງ ສະຫຼຸບ ມູນຄ່າ ຊບັສນິທີ່ ມຢູ່ີ
ຊື່ບໍລິສັດ: ເອັມເອັມແອນຊີ 
ກຽມໂດຍ: ນາງ ສາຍໃຈ ສຸກສະຫວັດ 
ວັນທ້: 31 ທັນວາ 2018 

ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ 
(ໃຫ້ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ) 

ທ ີ່ດິນ 1: 
ທ ີ່ດິນ 2: 

100,000 
- 

ອາຄານ 1: 
ອາຄານ 2: 

200,000 
- 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກ 1: 
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກ 2: 

- 

ເຟີນິເຈ  1: 
ເຟີນິເຈ  2: 

- 

ພາຫະນະ 1: 
ພາຫະນະ 2: 

50,000 

ລວມຊບັສິນທັງໝດົ ___________ 

ຕາຕະລາງ ສະຫຼຸບ ມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ມຢູ່ີ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້
ຊືີ່ບ ລິສັດ: 
ຂຽນໂດຍ: 
ໃນວັນທ : 

ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ 

ທ ີ່ດິນ 1: 
ທ ີ່ດິນ 2: 
ອາຄານ 1: 
ອາຄານ 2: 
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກ 1: 
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກ 2: 
ເຟີນິເຈ  1: 
ເຟີນິເຈ  2: 
ພາຫະນະ 1: 
ພາຫະນະ 2: 

ລວມຊບັສິນທັງໝດົ

ກດິຈະກາໍ 

1b 

ໃຊ້ເວລາ 40 ນາທ  
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3) ໃຫ້ເປດີ ຕາຕະລາງເອັກເຊລ ໃນຄອມພີວເຕີເພື່ອຂຽນແຜນການເງິນຂອງທ່ານ. ຖ້າບໍ່ຮູ້ໃຊ້ ກະລຸນາຖາມວິທະຍາກອນ

4) ໃຫ້ເບິ່ ງ ກິດຈະກໍາ1a ແລະູ 1b ແລ້ວເອົາຕົວເລກຍອດເຫຼືອເງິນສົດ ແລະ ຊັບສິນທີ່ ມ ີຕື່ມລົງໃສ່ຕາຕະລາງເອກເຊລ 1 ແລະ 2
ຢູ່ໃນຄອມພີວເຕຂີອງທ່ານ

5) ຕາຕະລາງເອັກເຊລ 3 ຢູ່ໃນຄອມພີວເຕີ ຈະຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝົດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

6) ຈາກນັ້ນ ໃຫຂ້ຽນເພີ່ມ ລາຍການອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ຖານະການເງິນຂອງທ່ານ ລົງໃນຫ້ອງທາສີຂຽວ, ເຊີ່ງອາດມີຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

• “ໜ ້ທີ່ຈະໄດ້ ຈາກສິນຄ້າ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ" ເຊິ່ ງແມ່ນຈໍານວນເງິນທ  ີທ່່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກບໍລິການ/ສິນຄ້າ
ທີ່ຂາຍໄປແລ້ວ.

• “ເຄືີ່ອງຢູ່ໃນສາງ” ເຊິ່ ງແມ່ນສິ່ ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆ ໃນສາງ
• “ ໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍຄືນ ແລະ ການຈ່າຍອື່ນໆ” ເຊິ່ ງແມ່ນເງິນ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ແລ້ວ.
• “ໜີ້ສິນອາກອນ” ເຊິ່ ງແມ່ນອາກອນທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຊໍາລະ.
• “ເງິນກ ້ທະນາຄານ” ເຊິ່ ງແມ ່ນຈໍານວນເງິນຍັງຄ້າງຊໍາລະ ເນື່ອງຈາກທ່ານໄດ້ກ ້ຢືມຈາກທະນາຄານ.

7) ໃຫ້ເອົາໃບສັນຍາ ແລະ ໃບເກັບເງິນຕ ່າງໆຂອງທ່ານ ມາໃຫ້ຄົບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ (1) ໃບສັນຍາກ ້ຢືມເງິນທະນາຄານ; (2) ໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍ

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິການ/ສິນຄ້າ  (3) ໜີ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ. ກະລຸນາຕິດຂັດເອກະສານເຫລົ່ານັ້ນມາ ພ້ອມກັບແຜນການເງິນຂອງທ່ານ
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ຕາຕະລາງລາຍງານກ່ຽວກັບຖານະການເງິນ 

ຊືີ່ບ ລິສັດ: ເອັມເອັມແອນຊີ

ວັນທ : 31 ທັນວາ 2018 

ທຽບເທົ່າເງິນກ ບ 
(ໃຫ້ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ) 

ຊັບສິນຕ່າງໆ 

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົັ່າເງິນສົດ 16,800 

ໜີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍ ແລະ ໜີ້ອື່ນໆທີ່ຈະໄດຮ້ັບ 

ເຄືີ່ອງຢູ່ໃນສາງ 

ຊັບສິນ ແລະ ສີ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ອືນ່ໆ 

ລວມຊັບສິນໝ ນວຽນທັງໝົດ   16,800 
ຊັບສິນບໍ່ໝູນວຽນ (ຄົງທີ່) 

ຊັບສິນຄົງທີ່, ເຄື ີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ 350,000 

ຊັບສິນບ ໍ່ມ ຕົວຕົນ 0 

ຊັບສິນຊ ວະພາບ 0 

ຊັບສິນຄົງທີ່ອື ີ່ນໆ 0 

ລວມຊັບສິນຄົງທີ່ທັງໝົດ   350,000 

ລວມຊບັສນິທງັໝດົ    366,800 

ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນດຸນດ່ຽງ
່ໜ ້ສິນໝູນວຽນ 

ໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍຊໍາລະ ແລະ ໜີ້ອື່ນໆຕ້ອງຊໍາລະ 

ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທະນາຄານຕ້ອງຊໍາລະ 

ອາກອນຕ້ອງຊໍາລະ 

ເງິນແຮ 

ໜີ້ສິນໝູນວຽນອືີ່ນໆ 

ລວມໜີ້ສິນໝ ນວຽນທັງໝົດ
ໜ ົ້ສນິບ ໍ່ໝ ນວຽນ 

ເງິນກ ້ທະນາຄານ 

ໜ ້ຕ້ອງສົ່ງຂາຫຸ້ນ 

ເງິນແຮ 
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ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວອື່ນໆ 

ລວມໜີ້ສິນບ  ່ໝ ນວຽນທັງໝົດ
ລວມໜ ົ້ສນິທງັໝດົ 
ທຶນດຸນດ່ຽງ

ທຶນດຸ່ນດ່ຽງຂອງເຈົົ້າຂອງທຸລະກິດ 366,800 

ທຶນສະສົມໄວ້ 0 

ຜົນກໍາໄລປະຈໍາປີ 0 

ທຶນດຸນດ່ຽງຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ທັງໝົດ   366,800 

ລວມໜ ້ສິນ ແລະ ທຶນດຸ່ນດ່ຽງ ທຸລະກິດທັງໝົດ   366,800 
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ເພື່ ອໃຫຮູ້ຈ້ກັ ວທິຄີດິໄລ່ ແຜນການລງົທນື ແລະ ວທິຊີອກຫາແຫຼ່ ງທນຶທີ່ ຕອ້ງການ

ເພື່ ອໃຫຮູ້ຈ້ກັ ວທິປີະເມນີເບິ່ ງຄວາມສາມາດຂອງທ່ານວ່າ  ສມົຄວນຈະກູຢ້ມືເງນິ ຫຼ ືບ່ໍ

ພາກທີ 2

ແຜນການລງົທນຶ ແລະ 
ຊອກຫາ ແຫຼ່ ງທນຶທີ່ ຕອ້ງການ 

ເປົາ້ໝາຍ
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ພາກທ ີ2: ແຜນການລງົທນຶ ແລະ ທນຶທີ່ ຕອ້ງການ ໃນທຸລະກດິ

ສະມາຊິກໜຶ່ ງທ່ານເປັນ 
ຜູ້ອ່ານໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ 

ໃຊ້ເວລາ 90 ນາທ  

ໃນພາກນີ,້ ທ່ານໄດສ້ກຶສາ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຕອ້ງການທນຶເພີ່ ມ ແລະ ຄົນ້ຄວ້າວທິສີາ້ງແຜນການລງົທນຶ 
ຂອງທ່ານ. ບດົຮຽນພາກນີ ້ຈ ິ່ ງມຄີວາມເໝາະສມົກບັວສິາຫະກດິຕ່າງໆ ທີ່ ມແີຜນຈະສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່ ຫຼ ືມ ີ
ແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກດິອອກໄປ. ແຜນການລງົທນຶນັນ້ ຈະຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັແຜນທຸລກດິ. ໃນການສາ້ງ 
ແຜນການລງົທນຶ ທ່ານຄວນພຈິາລະນາ ສິ່ ງສໍາຄນັ ດັ່ ງນີ:້

• ທ່ານມແີຜນ ຈະລງົທນຶຊີ/້ສາ້ງຊບັສນິຄງົທີ່ ຫຍງັແດ່ ແລະ ມມີູນຄ່າເທົ່ າໃດ?
• ທ່ານຕອ້ງການທນຶໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກດິກດິເທົ່ າໃດ?
• ທນຶທີ່ ຕອ້ງການທງັໝດົ ມຈີາໍນວນເທົ່ າໃດ?
• ທນຶທີ່ ຕອ້ງການນັນ້ ຈະໄດມ້າຈາກແຫຼ່ ງໃດ?
• ຖາ້ຫາກກູຢ້ມື, ທ່ານວາງແຜນຈະຈ່າຍຄນືເມອືໃດ ແລະ ຈາໍນວນເທົ່ າໃດ?
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ການຄິດໄລ່ຈໍານວນທຶນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ 
ໃນກິດຈະກໍານີ,້ ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ ວິທ ການຄິດໄລ ່ ຈໍານວນເງິນ ທີ່ຕ້ອງການຈະເອົາມາລົງທຶນ -  ເຊິ່ ງ

 ເປັນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການວາງການເງິນຂອງທ່ານ. 

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ 

1) ໃຫ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າເປ ັນກຸູ່ມ:  ສໍາມະນາກອນໜຶ່ ງທ່ານ ອ່ານເນື້ອໃນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການລົງ

ທນຶຢູ່ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນນີ ້ພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈ.

ແຜນການລງົທນຶ 

ກດິຈະກາໍ 

2a 

ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ  

ຊອກຫາແຫລ່ງທຶນ

ປະເມນີຄວາມສາມາດ 
ໃນການກູຢ້ມືເງນິ 

ວ່າມຄີວາມເໝາະສມົ ຫຼ ືບ່ໍ

ສຶກສາໄຈ້ແຍກແຜນການລົງ
ທຶນຢ່າງຮອບຄອບ

ຄິດໄລ່ຈໍານວນທຶນ 
ທ ່ທ່ານຕ້ອງການ 

ຄິດໄລ່ຈໍານວນທຶນ
ທ ີ່ທູ່ານມ  
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ການໄຈ້ແຍກຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທນຶ ຈະເຮັດໃຫ ້້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຈໍານວນຊັບສິນຄົງທີ່ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ/ຫຼ ືທນຶທີ່

ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຕາມແຜນການທຸລະກິດທີ່ໄດ້ວາງໄວ.້ ຊັບສິນຄົງທີ່ ແມ່ນລາຍການຊັບສິນ ທີ່ທ່ານຄາດວ່າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຕິດຕໍກ່ັນຫລາຍປີ, ເປນັ 
ຕົນ້ແມ່ນ: ຊັບສົມບັດ, ໂຮງງານ  ຫຼ ຶເຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນຕ່າງໆ. ທຶນໝ ນວຽນ ແມ່ນຊັບສິນນໍາໃຊ້ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ເງິນສົດທີ່ທ່ານນໍາໃຊໃ້ນວຽກງານທຸລະກິດ
ຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະມື້ (ເຊັ່ນ: ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ). ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ ມີແຜນເປ ີດຮ້ານຢ ່ໃນເມືອງ. ເຂົາເຈົ້າຄິດໄລ່ຈໍານວນເງິນລົງທຶນ, ເຊິ່ ງທ່ານ
ຈະໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນ (ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້)  ເປັນແຜນການຜະລິດ ແລະ ແຜນການຕະຫຼາດຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

ຊັບສິນທີ່  ບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ (ວາງແຜນຊືົ້)

ຊບັສນິທ ີ່ຈະຊືົ້ ຈາໍນວນ ລາຄາຕ ່ໜ່ວຍ (ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ) ລາຄາລວມ (ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ) 

ຄ່າຕົບແຕ່ງຮ້ານເຊົ່າ
ທາສ ຕົບແຕ່ງໜ້າຮ້ານ 1 5,040 5,040 
ຖານວາງສິນຄ້າ 1 5,880 5,880 
ບ່ອນຕ້ອນຮັບ 1 5,880 5,880 
ປ້າຍ ແລະ ໂລໂກ້ຮ້ານ 1 5,880 5,880 
ລວມມ ນຄ ່າຕົບແຕ່ງຮ້ານ 22,680 

ອປຸະກອນ 
ຈັກຫຍິບເຄືີ່ອງ 1 5,880  5,880 
ຄອມພິວເຕ  1 5,880  5,880 
ເຄື ີ່ອງຄິດໄລ່ແລະບັນທຶກເງິນສົດ 1 5,880  5,880 
ໂທລະທັດ 1 1,260  1,260 
ແອ 2 5,040  10,080 
ຂ ຫ້ອຍເຄືີ່ອງ 4 525  2,100 
ລວມມ ນຄູ່າອປຸະກອນ 31,080 

ເຟນີເິຈ  
ໂຕະຮັບແຂກ 1  1,680  1,680 
ໂຕະ ແລະ ຕັັ່ງ 12  210  2,520 
ລວມມ ນຄູ່າເຟນີ ເຈ  4,200 

ທນຶໝ ນວຽນເບືົ້ອງຕົົ້ນ 
ເງ ິນມັດຈໍາຄູ່າເຊົັ່າ (4 ເດືອນ) 4 4,200 16,800 
ຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍເລ ີ່ມຕົົ້ນ 1,680 
ລວມທນຶໝ ນວຽນເບືົ້ອງຕົົ້ນ 18,480 
ລວມແຜນການລງົທນຶທງັໝົດ 76,440 

2) ຕາຕະລາງທັງສອງແບບຢູ່ລຸ່ມນີ້ນ າໃຊ້ຕື່ມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນທຶນທີ່ຕ້ອງການ (ຊັບສິນຄົງທ ່ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ). ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ:
ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນລົງໃສ່ຕາຕະລາງທັງສອງ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ທີ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງແຜນການລົງທຶນຢູ່ຂ້າງເທີງ.

(ກ) ຊັບສິນຄົງທ ີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ 
ຊັບສິນຄົງທ ່ບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ ຈະຊື້ ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກ ບ (ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ

ທີ່ດິນ 

ອາຄານ (ຮ້ານ)

ຕົບແຕ່ງຮ້ານ
(ຕົວຢ່າງ: ທາສ ຝາ, ຂັ້ນຫ້ອງ, ຕ /້ຮ້ານວາງສິນຄ້າ ແລະ ອ່ືນໆ) 
ອຸປະກອນ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ
(ເຄື່ອງຈັກ ຫລື ເຄື່ອງມື ອຸປະກອນທີ່ທ່ານ ນາໍໃຊ້ຜິລິດ ສິນຄ້າ ຫຼື ໃຫ້ບ ລິການ ລູກຄ້າ) 
ເຟີນິເຈ  
ໂຕະ, ຕັ່ງ ແລະ ອ່ືນໆ 
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ພາຫະນະ 

ອືີ່ນໆ 

ລວມຊັບສິນຄົງທີ່ 

(ຂ) ທຶນໝ ນວຽນເບືົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ທຶນທ ີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ 
ທືນໝ ນວຽນເບື ້ອງຕົ້ນທີ່ ບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ ຕ້ອງການ ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ(ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ)

ເຄື່ອງໃນສາງ ແລະ ເຄື່ອງຂອງວັດສະດຸຕ່າງໆ 
(ສິນຄ້າ ແລະ ເຄຶ່ອງຕ່າງໆທີ່ທ່ານຈະຂາຍ ຫຼ ືໃຊ້ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
ຄ່າມັດຈໍາເຊົ່າຮ້ານ 
(ເງິນທ ີ່ຜ ້ເຊົ ່າຮ້ານຈ່າຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານ) 
ຄ່າໂຄສະນາ
ຜະລິດສື່ໂຄສະນາ, ແຜ່ນພັບ, ຈັດກິດຈະກໍາ ສົ່ງເສີມ ແລະ ໂຄສະນາສິນຄ້າ)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່

ລວມທຶນໜ ນວຽນທັງໝົດ

ລວມຈໍານວນທຶນທ ີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ
ຈໍານວນລວມ= ຊັບສິນຄົງທີ່ທັງໝົດ + ທຶນໝ ນວຽນທັງໝົດ

3) ໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ: ທຸກທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກລະຫວ່າງ ຊັບສິນຄົງທ ີ່ ແລະ ທຶນໝ ນວຽນແລ້ວບໍ່?
ຖ້າທ່ານໃດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃຫ້ຊ່ວຍກັນອະທິບາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນນໍາກັນ

4) ຈາກນັ້ນໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານ, ສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງຕົນເອງໃສ່ຕາຕະລາງໃນໜ້າຖັດໄປໂດຍອີງຕາມແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ
ຫລື ແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານທີ່ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ໃຫ້ຂຽນທຶນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ພະຍາຍາມຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນ
ຂອງທ່ານເອງ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານມີທີ່ດິນ/ອາຄານແລວ້, ທ່ານບໍ່ຢາກຊື້ໃໝ່ ທ່ານກໍບໍ່ຕ້ອງຂຽນ ແລະ ປະວ່າງຫ້ອງນັ້ນໄວ້

5) ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ທີ່ານຕືີ່ມຂໍ້ມ ນແຜນການລົງທຶນຂອງທ່ານເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງເອັກເຊລໃນຄອມພີວເຕີ ໃນຕາຕະລາງແຜນ
ການເງິນທ ີ່ 4.

ຄວາມຕ້ອງການຊັບສິນ/ເງິນໃນການລົງທຶນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 

ລາຍລະອຽດ 
ທູ່ານຕ້ອງການຊືົ້ຫຍັງ? 

ຈໍານວນຂອງຫົວໜ໋ວຍ 
ຕ້ອງການເທົັ່າໃດ? 

ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ  
ລາຄາຫົວໜ່ວຍໜຶ່ ງເທົ່ າໃດ? 

ຈໍານວນລວມ 
ມ ນຄ່າທັງໝົດ (ຈໍານວນຂອງຫົວ
ໜ່ວຍx ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ) 

ຊັບສິນທ ີ່ຈະຊືົ້ໃໝ່
ທ ີ່ດິນຈະຊື້ໃໝ່ 
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ຄວາມຕ້ອງການໃນການລງົທຶນຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ 
ລວມມ ນຄູ່າທ ີ່ດນິ 

ອາຄານຈະຊື້/ສ້າງໃໝ່

ລວມມ ນຄ ່າອາຄານໃໝ່

ອຸປະກອນຈະຫາເອົາໃໝ່

ລວມມ ນຄ ່າອຸປະກອນໃໝ໋

ພາຫະນະຈະຊື້ໃໝ່

ລວມມ ນຄ ່າພາຫະນະໃໝ່

ຊັບສິນຄົງທີ່ອືີ່ນໆທີ່ຈະຫາຊື້ໃໝ່

ລວມມ ນຄ ່າຊັບສິນຄົງທີ່ອືີ່ນໆ

ລວມມ ນຄ ່າຊັບສິນຄົງທີ່ທັງໝົດ

ລວມທຶນໜ ນວຽນທັງໝົດ

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນຂອງຫົວໜ່ວຍ
ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ
(ເປັນເງິນກ ບ)

ຈໍານວນລວມ 
(ເປັນເງິນກ ບ)

ເຄື່ອງໃນສາງ ແລະ ເຄື່ອງຂອງວັດສະດຸຕ່າງໆ

ເງິນມັດຈໍາຄ່າເຊົ່າ

ຄູ່າໂຄສະນາ 

ຈ່າຍອືີ່ນໆໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເປິດທຸລະກິດໃໝ່

ລວມທຶນໜ ນວຽນທັງໝົດ

ລວມຈໍານວນເງິນທຶນທ ີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ  

ຈ່ານວນລວມ= ຊັບສິນຄົງທີ່ທັງໝົດ + ທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ 
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ວິທີການຊອກຫາແຫລ່ງທຶນ 
ຢູ່ໃນພາກທ ່ 1 ນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຄໍານວນເງິນທຶນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນມີຈໍານວນເທົ່າໃດແທ້. ຢຸ່ໃນ
ກິດຈະກໍາ 2 a ທ່ານກໍໄດ້ຄິດໄລ່ຈໍານວນທຶນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ສໍາ
ລັບກິດຈະກໍານີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮ ້ຈັກການຄິດໄລ່ຈໍານວນທຶນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມດ້ວຍສູດຄິດໄລ່ລຸ່ມນີ້: 
ຈໍານວນທຶນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມ = ຈໍານວນທຶນຕ້ອງການທັງໝົດ - ເງິນທຶນທີ່ເຈົົ້າຂອງທຸລະກິດມີແລ້ວ 

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 

1) ໃຫ້ສໍາມະນາກອນທ່ານໜຶ່ ງ ເປັນຜູ້ອ່ານເລື່ ອງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.
2) ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ: ຄິດໄລຈໍານວນທຶນທີ່ບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ ຕ້ອງການເພີ່ມ. ໃຫຕ້ ື່ ມຂໍ້ມູນ

ລົງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ.້

ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ ມີແຜນລົງທຶນໃນມູນຄ່າ 76,440,000 ກີບ ແຕ່ຕອນນ້ີບໍລິສັດມີເງິນພຽງ 16,800,000 ກ ບ 
ບໍລິສັດຈື່ງຕັດສິນໃຈຂ ກ ້ຢູືມເງິນທີ່ຍັງບໍ່ພໍນັ້ນຈາກທະນາຄານ ແລະ ຈະຈ່າຍຄືນພາຍໃນ 18 ເດືອນ. 

ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ: ໃຫ້ຄິດໄລ່ເປີເຊັນຂອງສ່ວນແບ່ງຂອງແຕ່ລະແຫລ່ງທຶນຢູ່ໃນເງິນທຶນທັງໝົດ. ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມຄໍາແນະ

ນໍາທີ່ຂຽນເປັນຕົວໜັງສືສີຟ້າ:  

ທຶນເພີ່ມທີ່ບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ ຕ້ອງການ

ຈໍານວນເງິນ (ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ) 

ເງິນທຶນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ 76,440 

ເງິນທຶນຂອງເຈົົ ້າຂອງທຸລະກິດ (ທີ່ມີແລ້ວ) 16,800 

ເງິນທ ີ່ຕ້ອງການເພ ີ່ມ __________ 
ເງິນທຶນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ  – ເງິນທຶນຂອງເຈົ ້າຂອງທຸລະກິດ 

ເງິນທຶນຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ 

ແຫລ່ງທີ່່ມາຂອງທຶນ 
% ຈໍານວນເງິນ (ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ)

ເງິນທຶນຂອງເຈົ ້າຂອງທຸລະກິດ 
__________ 
(ເງິນຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫານໃຫ້ ເງິນທຶນທໍງໝົດ) 
ຄູນໃຫ້ 100 

16,800 

ຜ ້ລົງທຶນຮູ່ວມ __________ 
(ເງິນຈາກຜ ຮ້ ູ່ວມລົງທຶນ ຫານໃຫ້ ທຶນທັງໝົດ) ຄູນໃຫ້ 100 

0 

ເງິນກ ຈ້າກທະນາຄານການຄ້າ 
__________ 
(ເງິນກ  ້ຫານໃຫ້ ທຶນທັງໝົດ) ຄູນໃຫ້ 100 

59,640 

ໜີ້ສີນອື່ນໆຈາກທະນາຄານ 
__________ 
(ເງິນກ  ້ຫານໃຫ້ ທຶນທັງໝົດ) ຄູນໃຫ້ 100 

0 

ລວມເງິນທຶນທັງໝົດ 100%  76,440 
ຈໍານວນນີ້ຕ້ອງເທົ່າກັບຈໍານວນລວມຂອງເງິນທຶນທັງໝົດ 

ກດິຈະກາໍ 

2b 

ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ  
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3) ໃຫ້ເຮັດແບບດຽວກັບທີ່ຄິດໄລ່ຢູ່ຕະຕະລາງຂ້າງເທ ິງນັນ້, ໃຫ້ຄິດໄລ່ທຶນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນແຜນການຂະຫຍາຍ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ. ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມຢູ່ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ເງິນທຶນທ ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ 

ຈໍານວນເງິນ 

ເງິນລົງທຶນທັງໝົດ: ທ່ານຕ້ອງການເງິນເທົ່າໃດເພືີ່ອນໍາໃຊ້ໃນແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານ? 
ໃຫ້ໃຊ້ຂ ້ມ ນຈາກແຜນການລົງທຶນ (ກິດຈະກໍາ 2a) 

ເງິນທຶນຈາກເຈົ ້າຂອງທຸລະກິດ: ຈະໃຊ້ເງິນຂອງທ່ານເອງລົງທຶນໃນທຸລະກິດເທົ່າໃດ? 
ກວດຄືນຍອດເຫຼືອເງິນສົດໃນກິດຈະກໍາ 1a ແລະ ພິຈາລະນາເງິນທຶນຂອງທ່ານເອງຈະເພີ່ມເທົ່າໃດ 

ທຶນທ ່ຕ້ອງການເພ ່ມທັງໝົດ: ທ່ານຍັງຕ້ອງການເງິນທຶນເພ ່ມເທົ່າໃດ? 
ເງິນທຶນຕ້ອງການທັງໝົດ - ເງິນທຶນຂອງເຈົົ ້າຂອງທຸລະກິດ 

4) ທ່ານຈະຊອກຫາແຫລ ່ງທຶນ ທີ່ທາ່ນຕ້ອງການມາຈາກໃສ? ໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ ງຕອບ ແລະ ຂຽນຈໍານວນເງິນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈາກ
ແຕ່ລະແຫຼ່ ງທຶນ ລົງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທຶນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພ ່ມ

ແຫລ່ງທືນທີ່ອາດຈະໄດ້ 
ແຫລ່ງທຶນ 

ຄາໍອະທິບາຍເພ ີ່ມ 
ໄດ້ ບ ໍ່ໄດ້ 

ຜ ລ້ົງທຶນພາຍນອກ ແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນທ ່ຈະລົງທຶນຮ່ວມໃນທຸລະ 
ກິດຂອງທ່ານໃນນາມເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນ  ຫລື  ແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລ 
ຕາມຫຸ້ນສ່ວນທີ່ລົງທຶນ. 

ເງິນກູ້ທະນາຄານ: ເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນ, ເຊັັ່ນ: ຢືມເງິນຈາກ 
ທະນາຄານເພືີ່ອຊື້ຊັບສິນຄົງທີ່/ທຶນໝຸນວຽນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຈ່າຍຄືນຕົ້ນ 
ທຶນບວກກັບດອກເບ້ຍ. 

ໜີ້ເງິນກູ້ອື່ນໆຈາກທະນາຄານ: ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານແຫ່ງໃດນື່ງ
 ເພື່ອເຮັດການຄ້າ ແລະ ຕ້ອງຈູ່າຍຄືນຕາມເວລາທີ່ຕົກລົງກັນ. 
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5) ຕື່ ມຂໍມູ້ນລງົ ໃນຕາຕະລາງແຫຼ່ ງຂອງທນຶຕ່າງໆລຸ່ມນີ ້ໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນຈາກຂໍ ້3 ແລະ 4. ກະລຸນາ ອ່ານຄໍາແນະນາໍໃນຕວົໜງັສ ືສຟີາ້ 
ເພື່ ອເປນັທດິທາງ ໃນການຕື່ ມຂໍມູ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທຶນຕ່າງ 

ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງທຶນ ຈໍານວນເງິນ ເປີເຊັນ (%) 

ເງິນທຶນຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຂຽນຂ ້ມ ນຈາກ ຂໍ້ທີ່ 3 ລົງໃນຫ້ອງນີ້ (ຈໍານວນເງິນ ຫານໃຫ້ ທຶນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ) x 100 

ຜ ້ລົງທຶນຮູ່ວມ 
(ຈໍານວນເງິນ ຫານໃຫ້ ທຶນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ) x 100

ເງິນກ ເ້ພື່ອທໍາການຄ້າ (ຈໍານວນເງິນ ຫານໃຫ້ ທຶນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ) x 100

ໜີ້ເງິນກູ້ທະນາຄານ (ຈໍານວນເງິນ ຫານໃຫ້ ທຶນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ) x 100

ລວມແຫລ່ງທຶນທັງໝົດ 
ຜົນລວມຂອງຈໍານວນເງິນຂ້າງເທິງ. ຜົນລວມຕ້ອງເທົ່າ 
ກັບຈໍານວນເງິນທຶນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ. ລວມຈໍານວນຂ້າງເທິງ ຈໍານວນລວມນ ົ້ຕ້ອງເທົັ່າກັບ 100%

6). ມາຮອດນີ,້ ໃຫທ່້ານເອາົຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານີ ້ລງົໃສ່ໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລ ຢູ່ຄອມພວິເຕ:ີ ຕາຕະລາງແຜນການເງນິທ ີ4.

7). ຖາ້ວ່າທ່ານມແີຜນຈະຢມືເງນິ, ຂໍມູ້ນທີ່ ຈະເອາົລງົໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລທ ີ4  ມດີັ່ ງນີ:້ (ກ) ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ,້ (ຂ) ໄລຍະເວ 
ລາກູຢ້ມືເປນັຫຼາຍເດອືນ. ເມື່ ອລງົຂໍມູ້ນແລວ້ ໃຫກ້ວດເບິ່ ງການຄໍານວນຂອງຕາຕະລາງເອກັເຊລ ເຊິ່ ງຈະຄດິໄລ່ເປນັຈາໍນວນການຈ່າຍ 
ຄນື ເງນິກູແ້ຕ່ລະເດອືນຢ່າງອດັຕະໂນມດັ. ໃຫທ່້ານປ່ຽນໄລຍະຂອງາກນກູຢ້ກື ແລວ້ສງັເກດເບິ່ ງຈາໍນວນການຈ່າຍຄນືເງນິກູ ້
ຈະມກີານປ່ຽນແປງ ໄປຕາມໄລຍະຂອງການກູຢ້ມື.
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ເງນິກູດ້ ີຫຼ ືເງນິກູບ່ໍ້ດ?ີ 
ເງິນກູດ້:ີ ເງ ິນກູດ້ີ ຈະຊ່ ວຍໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື ສາມາດເອາົມາລງົທນຶໃນທຸລະກດິ ແລະ ມຜີນົກາໍໄລ ແລະ ສາ 

ມາດປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢ່ ູໃຫດ້ຂີຶນ້. ການຈ່ າຍຄນືເງ ິນກູ ້ ສາມາດຈ່ າຍຄນືໄດ ້ ໃນໄລຍະທ່ ີເໝາະສມົ 
ໂດຍເອາົກາໍໄລທ່ ີໄດຈ້າກເງ ິນລງົທນຶເອງມາຈ່ າຍຊໍາລະຄນືໄດ.້

 ເງ ິນກູບ່້ ໍດ:ີ ແມ່ ນເງ ິນກູທ່້ ີມມີູນຄ່ າຫຼາຍກ່ ວາລາຍຮບັທ່ ີໄດຈ້າກການລງົທນຶໃນທຸລະກດິ ແລະ/ຫຼ ື ຜູກູ້ຢ້ມື 
ມຄີວາມຫຍຸ ້ງຍາກ ໃນການຈ່ າຍຊໍາລະເງ ິນກູດ່້ ັງກ່ າວ.

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ 
1) ຄົນ້ຄວ້າເປນັກຸ່ມ: ໃຫພ້ອ້ມກນັຄົນ້ຄວ້າ ຕອບຄໍາຖາມຂາ້ງລຸ່ມນີ:້

• ກູຢ້ມືເງນິ ມຄີວາມສ່ຽງຫຍງັແດ່?

• ທຸລະກດິ ຄວນພຈິາລະນາອນັໃດແດ່ກ່ອນຈະຢມືເງນິ?

• ມທີາງເລອືກອື່ ນໃດແດ່ທີ່ ຈະປ່ຽນແທນໃຫກ້ານກູຢ້ມືເງນິນີ?້

2) ກະລຸນາອ່ານເລື່ ງຕົວຢ່າງຢູ່ລຸ່ມນີ້ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນເປືນກຸ່ມ: ຈົ່ງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ທຸລະກິດ ແຕ່ລະປະເພດເຫລົ່ານັ້ນວ່າສົມ

ຄວນຈະຢືມເງິນມາເຮັດທຸລະກິດຫລືບໍ. ກະລຸນາປະກອບຄວາມເຫັນ ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ການຢືມເງີນນັ້ນໆ.

ເງິນກ ້ດ  ຫລື ເງິນກ ້ບໍ່ດ ? 

ຕົວຢ່າງເຫດການ
ທລຸະກດິຄວນກ ຢ້ມືເງນິບ ໍ່? 

ເຫດຜນົຂອງທູ່ານ 
ຄວນ ບ ໍ່ຄວນ 

ນາງນ້ອຍ ມີຮ້ານອາຫານນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ ງຢ ່ ໃນເມືອງ. ລາວຕ້ອງການຢືມເງິນມາຊື້ 
ເຕາົແກດັທັນສະໄໝໜຶ່ ງເຄື່ອງ. ນາງຄາດວ່າ ເຕົາແກດັນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດ
ເຮັດອາຫານ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າ ເພີ່ມຂື້ນ 50% ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 

ນໍໍ້າມັນຫຼຸດລົງ 10%. ນາງຄິດໄລ່ແລ້ວ ຈາກກໍາໄລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ນາງສາມາດ 

ຈ່າຍຄືນໜີ້ເງິນກູ້ພາຍໃນ10 ເດືອນ

ທ້າວ ພັດຕິວົງ ມີຮ້ານເຂົ ້າໜົມປັງນ້ອຍ ທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງໜຶ່ ງ. ລາວເຫັນວ່າ
ຖ້າສາມາດຊື້ນໍ�າຕານ ແລະ ແປ້ງ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຈາກຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກໃກ້ 
ຄຽງຈະມີລາຄາຖືກກວ່າທີ່ຊືຈ້າກຮ້ານຂາຍຍ ່ອຍ. ແຕ່ລາວບ່ໍມເີງນິພໍທີ່ ຈະສັ່ ງ 
ຊືເ້ປນັຈາໍນວນຫຼາຍ. ລາວຈຶ່ ງວາງແຜນຂໍກູຢ້ມືເງນິໄລຍະສັນ້ໃນອດັຕາດອກ 
ເບຍ້ 8%

ທ້າວສະຫລາດ ເປັນຜູ້ເຮັດອາຫານລາວຂາຍໃນເວລານີ້. ລາວຄິດຢາກຂາຍພິດຊ່າ 
ອາຫານອິຕາລີ ນໍາຕື່ມ. ລາວຈື່ງຕ້ອງການກ ້ຢືມເງິນເພື່ອຊື້ເຕົາອົບພິດຊ່າ. ແຕ່ 
ເມື່່ ່ອລາວສ້າງແຜນການເງິນ ແລະ ຄິດໄລ່ເບິ່ ງແລ້ວ ກໍພົບວ່າ ກໍາໄລທີ່ເພີ່ມຂື້ນນັ້ນ 
ສາມາດຈ່າຍຄືນດອກເບ້ຍເງິນກ ້ໄດ້, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄືນເງິນທຶນທີ່ກ ້ຢືມໄດ້.

ກດິຈະກາໍ 

2c 

 ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ  
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3) ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ປະເມີນເບິ່ ງການກ ້ຢືມເງິນເປັນທາງເລືອກທ ີ່ດີສໍາລັບທ່ານ ຫຼ ືບ່ໍ. ມີຄໍາຖາມ ແລະ
ມີຄໍາຕອບຈໍານວນໜຶ່ ງໃຫ້ເລືອກຢູ່ລຸ່ມນີ້. ຖ້າທ່ານເຫັນດີກັບຂໍ້ໃດໃຫ້ໝາຍໃສ່ຄໍາຕອບຂໍ້ນັ້ນ

1. ການນໍາໃຊ້ເງິນກ ້ ເພື່ອລົງທຶນໃນທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້:
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ ຫຼ ືຄ່າບໍລິຫານຫຼຸດລົງ 
ຈໍານວນຂາຍສິນຄ້າເພີ່ ມຂຶນ້ 
ຈໍານວນລູກຄ້າເພີ່ ມຂຶນ້
ລາຄາຂາຍສິນຄ້າເພີ່ ມຂຶນ້

ຜົນໄດ້ຮັບອືີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ: ________________________________ 

2. ອ ງຕາມການຄິດໄລູ່ເບືົ້ອງຕົົ້ນຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ, ຜົນກໍາໄລເພ ີ່ມຈາກການລົງທຶນຈະ:
ສາມາດຈ່າຍຄືນເງິນກ ້ແລ້ວ ແລະ ຍັງມ ເຫຼືອ 
ພ ດ ທ ີ່ຈະຈ່າຍຄືນເງິນກ ້ໄດ້ 
ບໍ່ພ ທ ີ່ຈະຈ່າຍຄືນເງິນກ ້ 

3. ອງີຕາມການປະເມີນເບືອ້ງຕົນ້ຂາ້ງເທງິ, ຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່ ອວ່າ ຖາ້ຢມືເງນິ ອາດຈະ:
ເປັນເງິນກ ້ດ  
ເປັນເງິນກ ້ບໍ່່ດ  
ບ ໍ່ແນູ່ໃຈວູ່າເປັນເງິນກ ້ດ  ຫຼື ບ ໍ່ດ . 

ກ່ອນທ ີ່ຈະສະເໜ ຂ ກູ້ຢືມເງິນ, ຄວນພິຈາລະນາຊອກຫາທາງເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
 ສະສາງເຄືີ່ອງເກົ່າໃນສາງ ຫຼື ສີ່ງຂອງທີ່ບໍ່ນໍາໃຊ້ອອກໄປ ໂດຍການຂາຍເລເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນມາໄວ

• ເກັບເງິນທີ່ ລູກຄາ້ ຍງັຄາ້ງຈ່າຍ (ອາດຈະຫຸູດລາຄາໜ້ອຍໜຶ່ ງຂອງລາຄາເດມີ)
 ຂາຍຊັບສິນເກົັ່າທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ອອກໄປ
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ເພື່ອຮຽນຮ ້ວິທ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ(ລາຍໄດ້)ໃນອະນາຄົດຈາກການຂາຍສິນຄ້າ
 ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ 

ພາກທ ີ່ 3 

ການຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍ

ເປ ື້າໝາຍ 



ການວາງແຜນການເງິນ    33

ພາກທ ີ3: ການຄາດຄະເນ ການຂາຍ

ສະມາຊິກໜຶ່ ງທ່ານຈະ 
ອູ່ານໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ 

ໃນພາກນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທ  ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍ. ການຄາດຄະເນກ່ຽວ
ການຂາຍແມ່ນການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼ ືການໃຫ້ບໍລິການ 
ຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ ງ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີແຜນຂໍກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ, ໂດຍປົກກະຕ ິທະນາຄານຈະຖາມຫາ
 ແຜນຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການຂາຍລ່ວງໜ້າສາມປ ີ. ໃນເວລາພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍກຸ້ຢືມ 
ເງິນ, ທະນາຄານກໍຈະກວດກາເບິ່ ງແຜນຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການຂາຍຂອງທ່ານວ່າ ມີຄວາມ 
ເໝາະສົມ ແລະ ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມການຄາດຄະເນ ຫລືບໍ່? 

ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການຂາຍ ຕ້ອງອີງໃສ່ການຄາດຄະເນທີ່ເປັນຕົວຈິງ.ໃນພາກນີ້
ທ່ານຈະໄດ້ປະຕິບັດວິທີຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍໃນອະນາຄົດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຕົວ

ຈິງ, ເຊິ່ ງປະກອບມີ 3 ຂັ້ນຕອນດ່ັັງລຸ່ມນີ້: 
ໃຊ້ເວລາ 90 ນາທ  

ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບອດັຕາ 
ເຕີບໂຕປະຈໍາປ ີ 

ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບປັດໄຈທີ່ຈະ
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາຍ 

ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ
ຈາກການຂາຍທັງໝົດ
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ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງການຂາຍປະຈໍາປ ີ

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຄາດຄະເນ ກ່ຽວກບັ ການຂາຍໃນອານາຄດົໄດ,້ ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງທບົທວນຄນືການຂາຍ 
ໃນອາດດີ, ການຂາຍໃນປະຈບຸນັ ແລະ ການກາໍນດົອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງການຂາຍໃນອະນາຄດົ. 
ໃນກດິຈະກາໍນີ ້ທ່ານຈະໄດຮ້ຽນຮູກ່້ຽວກບັອດັຕາການເຕບີໂຕ ຂອງການຂາຍປະຈາໍປ.ີ

ຖາ້ຫາກທ່ານຄາດຄະເນອດັຕາເຕບີໂຕ ຂອງການຂາຍຢູ່ໃນແຜນການຕະຫຼາດຂອງທ່ານແລວ້, ໃຫນ້າໍໃຊ ້
ອດັຕາ ດັ່ ງກ່າວ ໃນກດິຈະກາໍນີ.້   

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 
1)ກະລຸນາເບິ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ,້ ເຊິ່ ງເປນັຕວົເລກຂອງປະລມິານການຂາຍໃນໄລຍະ 3 ປຜ່ີານມາຂອງບໍລສິດັເອມັແອນຊີ

ຊ່ວງສາມປີຜ່ານນັ້ນ ສິນຄ້າປະເພດຂອງຂວັນເດັກນ້ອຍເປັນສິນຄ້າທີ່ຂາຍດ ທີ່ສຸດ.

ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸູ່ມ: ຈົ່ງຄິດໄລ່ອັດຕາເຕ ບໂຕສະເລັ່ຍປະຈໍາປີຂອງບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ MM&C.

ຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ຂາຍປະຈໍາປີ - ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ MM&C 

2018 2017 2016 

ຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ຂາຍ: ຂອງຂວັນເດັກ 900 750 620 

ອັດຕາເຕ ບໂຕປະຈໍາປີ - MM&C 

ການຄດິໄລູ່ ອດັຕາການເຕ ບໂຕ 

ອັດຕາເຕ ບໂຕປະຈໍາປີທີ່ 1: 2016-2017 

ຂັ ້ນຕອນ 1: ຈໍານວນຂາຍປີ 2017 ລົບອອກ ຈໍານວນຂາຍປີ 2016

ຂັ້ນຕອນ 2: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ1 ຫານໃຫ້ ຈໍານວນຂາຍປີ 2016 

ຂັ້ນຕອນ 3: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ 2 ຄ ນ 100 

21% 

ຂັ້ນຕອນ 1: 750 – 620 = 130 

ຂັ້ນຕອນ 2: (130/620) = 0.21 

ຂັ້ນຕອນ 3: 0.21 x 100 = 21  

ອັດຕາເຕ ບໂຕປະຈໍາປີທີ່ 2: 2017-2018 

ຂັ້ນຕອນ 1: ຈໍານວນຂາຍປີ 2018 ລົບອອກ ຈໍານວນຂາຍປີ 2017 

ຂັ້ນຕອນ 2: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ 1 ຫານໃຫ້ ຈໍານວນຂາຍປີ 2017 

ຂັ້ນຕອນ 3: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ 2 ຄ ນ 100 

ຄໍາຕອບ: 

ອັດຕາເຕ ບໂຕສະເລັ່ຍຕໍ່ປີ ໃນຊ່ວງ 2016-2018 
ຂັ້ນຕອນ 1: ອັດຕາເຕ ບໂຕປະຈໍາປີທີ່ 1 ບວກກັບ ອັດຕາການເຕ ບໂຕປະຈໍາປີທີ່ 2 
ຂັ້ນຕອນ 2: ໃຊ້ຄ າຕອບໃນຂັ້ນຕອນ 1 ຫານໃຫ ້2 

ຄໍາຕອບ: 

ກດິຈະກາໍ 

3a 

ໃຊ້ເວລາ30 ນາທ  
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2) ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານເລືອກສິນຄ້າ/ບໍລິການຂອງທ່ານເອງ (ເລືອກເອົາປະເພດສິນຄ້າ/ບໍລິການທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ). ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້
ມູນລົງໃສ່ຕາຕະລາງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ (ກ) ແລະ(ຂ) ລຸ່ມນີ້:

(ກ) ໃຫຄ້າດຄະເນຈໍານວນການຂາຍໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018 

(ຂ) ໃຫຄ້ດິໄລ່ອດັຕາເຕບີໂຕສະເລ່ຍປະຈາໍປີ

ຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ຂາຍປະຈໍາປີຂອງຂ້າພະເຈົ ້າ 
2018 2017 2016 

ຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ຂາຍ 

ອັດຕາເຕ ບໂຕການຂາຍປະຈໍາປີຂອງຂ້າພະເຈົົ ້າ 

ການຄດິໄລູ່ ອັດຕາເຕ ບໂຕ 

ອັດຕາເຕີບໂຕປະຈໍາປີທີ່ 1: 2016-2017 

ຂັ້ນຕອນ 1: ຈໍານວນຂາຍປີ 2017 ລົບອອກ ຈໍານວນຂາຍປີ 2016 

ຂັ້ນຕອນ 2: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ1 ຫານໃຫ້ ຈໍານວນຂາຍປີ 2016 

ຂັ້ນຕອນ 3: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ 2 ຄູນ 100 

ຄໍາຕອບ: 

ອັດຕາເຕ ບໂຕປະຈໍາປີທີ ່2: 2017-2018 

ຂັ້ນຕອນ 1: ຈໍານວນຂາຍປີ 2018 ລົບອອກ ຈໍານວນຂາຍປີ 2017 

ຂັ້ນຕອນ 2: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ 1 ຫານໃຫ້ ຈໍານວນຂາຍປີ 2017 

ຂັ້ນຕອນ 2: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ 2 ຄ ນ 100 

ຄໍາຕອບ: 

ອັດຕາເຕ ບໂຕສະເລັ່ຍຕໍ່ປີ: ໃນຊ່ວງປີ 2016-2018 
ຂັ້ນຕອນ 1: ອັດຕາການເຕ ບໂຕປະຈໍາປີທີ່ 1 ບວກກັບ ອັດຕາການເຕ ບໂຕປະຈໍາປີທີ່ 2 
ຂັ້ນຕອນ 2: ໃຊ້ຄໍາຕອບໃນຂັ້ນຕອນ 1 ຫານໃຫ້ 2 

ຄໍາຕອບ: 

ບົດເຝິກຫັດ 
ໃຫ້ເຮັດລື້ມຄືນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ສາມາດຈື່ຈໍາວິທີຄິດໄລ່ອັດຕາເຕ ບໂຕການຂາຍ
ສິນຄ້າທັງໝົດຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດລວມສິນຄ້າປະເພດຄ້າຍຄືກັນເຂົ້າເປັນກຸູ່ມດຽວກັນກໍໄດ້. 
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ປະເມນີປດັໄຈ ທມີຜີນົກະທບົ ຕ່ໍການຂາຍ ໃນອະນາຄດົ 

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຄາດຄະເນ ກ່ຽວກບັ ການຂາຍໃນອະນາຄດົ, ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງພຈິາລະນາສກຶສາເບິ່ ງ 

ປດັໄຈຕ່າງໆ ທີ່ ອາດກະທບົຕ່ໍ ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງການຂາຍໃນປຕ່ໍີໄປ. ປດັໄຈເຫຼ ົ່ ານີ ້ມຜີນົກະທບົ 

ຕ່ໍຈາໍນວນການຂາຍຂອງທ່ານ, ເຊິ່ ງອາດຈະມເີພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົ. 

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 

1) ໃຫແ້ຕ່ລະທ່ານຕອບຄໍາຖາມໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ.້ ຖາ້ຄໍາຖາມໃດທ່ານຕອບວ່າ "ກະທບົ" ໃຫອ້ະທບິາຍ
ຢ່າງລະອຽດຕື່ ມ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວນັນ້ ມຜີນົກະທບົເປນັແນວໃດ (ເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົ) ແລະ
ເມື່ ອໃດ (ປີໃດ). ໃຫນ້າໍໃຊເ້ຄື່ ອ:     (ເພີ່ມຂື້ນ),   (ຫລຸດລົງ),   -- (ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ).

2) ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນເປນັກຸ່ມ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມນີ້: ອັດຕາເຕີບໂຕການຂາຍຂອງທ່ານຈະ ເພີ່ມຂຶນ້
ຫຼ ືຫຼຸດລົງ.

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຂາຍ 

ສິນຄ້າປະເພດ: 

ຄາໍຖາມ ຄາໍຕອບ ມີຜົນກະທົບຕໍ່່ການຂາຍ ແລະ/ຫຼື ຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າ
ເມື ່ອໃດ ແລະ ແນວໃດ? 

ກະທບົ ບ ໍ່ກະທບົ ປທີ ີ່ 1 ປທີ ີ່ 2 ປທີ ີ່ 3 

ທ່ານຈະຊື້ອຸປະກອນໃໝ່ ຈະເຮ ັດໃຫ້ຈໍານວນຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶນ້ 
ແລະ/ຫລື ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າ່ຍໃນການຜະລິດຕໍ�າລົງ? 

ທ່ານກໍາລັງຍ້າຍທຸລະກິດໄປຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີ ລ ກຄ້າຫລາຍກວ່າ
ເກົ່າ? 

ທ່ານປະເມີນວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງລາຄາຂາຍຂອງສິນຄ້າ
ຂອງທ່ານ? 

ທ່ານປະເມີນວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງລາຄາສິນຄ້າ ຫລື 
ວັດສະດຸ ທ່ີທ່ານຊືມ້າເພື່ອຂາຍຕໍ່ ? 

ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະເພີ່ມກິດຈະກໍາໂຄສະນາສົ່ງເສີມຫລາຍຂຶນ້? 

ຈະມີທຸລະກິດທີ່ຂາຍສິນຄ້າປະເພດດຽວກັນຈໍານວນໜຶ່ ງມາຕັ້ງຢູ່ເຂດ
ໃກ້ຄຽງກັບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ? 

ທ່ານປະເມີນວ່າຈະມລູີກຄາ້ເພີ່ ມຂຶນ້

ກດິຈະກາໍ 

3b 

15 ນາທ  
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ທ່ານປະເມີນວ່າລ ກຄ້າເດີມຂອງທ່ານຈະຊື້ສິນຄ້າຂອງທ່ານຫຼາຍ 
ຂື້້ນ? 

ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການຂາຍທັງໝົດ 
ໃຫປ່້ຽບທຽບ ລະຫວ່າງ (ກ) ອດັຕາເຕບີໂຕການຂາຍໂດຍສະເລ່ຍຂອງທ່ານໃນປຜ່ີານມາ ແລະ (ຂ) ການປະເມນີເບິ່ ງ 
ປດັໄຈຕ່າງໆທີ່ ອາດກະທບົຕ່ໍການເຕບີໂຕຂອງການຂາຍ: ຈາກນັນ້ ໃຫທ່້ານຄາດຄະເນ ອດັຕາເຕບີໂຕການຂາຍຂອງ 
ທ່ານທີ່ ຄາດຫວງັໄວໃ້ນອະນາຄດົ.

ຄໍາຕອບ: _____________________ 

ໂດຍການນໍາໃຊ້ອັດຕາເຕີບໂຕການຂາຍຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ, ທ່ານກໍສາມາດຄາດຄະເນຈໍານວນການຂາຍ 
ໃນອີກສາມປ ີຂ້າງໜ້າ ແລະ ສາມາດສ້າງແຜນຄາດຄະເນກ ່ຽວກັບການຂາຍຂອງທ່ານໄດ້. 

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 

ກິດຈະກໍາ 

3c 

ໃຊ້ເວລາ45 ນາທ  

1) ຕວົຢ່າງ: ບໍລສິດັເອມັແອນຊ ີຄາດຄະເນວ່າການຂາຍ (ຂອງຂວັນເດກັນອ້ຍ) ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ 20% ຕ່ໍປ.ີ ຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ການຄາດຄະເນ
ການຂາຍໃນ 9 ເດອືນຕົນ້ປ ີມຄີບົຖວ້ນຢູ່ໃນຕາຕະລາງໜາ້ຕ່ໍໄປ. ໃຫຮ່້ວມກນັ ຄົນ້ຄວ້າເປນັກຸ່ມ: ສກຶສາເບິ່ ງຕາຕະລາງ ແລະ ໃຫໝ້ັນ້ 
ໃຈວ່າ ທຸກຄນົເຂົາ້ໃຈຕາຕະລາງ ແລະ ຂໍມູ້ນທງັໝດົເຫຼ ົ່ ານັນ້. ໃຫປ້ກຶສາຫາລກືນັ ແລະ ຊ່ວຍອະທບິາຍໃຫກ້ນັ ແລະ ກນັ.

2) ຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັເປນັກຸ່ມ: ຈົ່ ງຄດິໄລ່ການຂາຍໃນສາມເດອືນທາ້ຍປທີີ່ ຍງັເຫຼອື, ແລວ້ໃຫຄ້ດິໄລ່ການຂາຍລວມທງັໝດົ.
ໝາຍເຫດ: ຖາ້ຜນົອອກມາເປນັເລກເສດ ໃຫປ່້ຽນເປນັເລກມນົ.

3) ຈົ່ ງນາໍໃຊຕ້າຕະລາງເອກັເຊລ ຢູ່ໃນຄອມພວິເຕຂີອງທ່ານ (ຕາຕະລາງທ ີ5.1 ແລະ 5.2) ເພື່ ອຄດິໄລ່ການຄາດຄະເນ ກ່ຽວກບັ ການຂາຍ
ຂອງທ່ານ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນລຸ່ມນີ.້ ໃຫເ້ບິ່ ງຕາຕະລາງເປົ່ າຫວ່າງຂາ້ງລຸ່ມນີ ້(ຫຼງັຈາກຕາຕະລາງຄາດຄະເນການຂາຍ ຂອງບໍລິ
ສດັເອມັແອນຊ)ີ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີ.
ຢູ່ຕາຕະລາງ 5.1 ໃນຄອມພວິເຕຂີອງທ່ານ, ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງນີ:້

• ຂັນ້ຕອນ 1: ໃສ່ລາຄາຫວົນ່ວຍ ຂອງສນິຄາ້ແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ສງັເກດເບິ່ ງຕາຕະລາງເອກັເຊລ ຈະຄໍານວນໃຫທ່້ານ.

• ຂັນ້ຕອນ 2: ໃສ່ຈາໍນວນຂາຍຕ່ໍເດອືນ ໃນປທີ ີ1 ໂດຍອງີຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານສໍາລບັປຕ່ໍີໄປ. ການຕື່ ມຂໍມູ້ນນີໃ້ຫອ້ງີ 
ໃສ່ຂໍມູ້ນຈາກປທີີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ອດັຕາເຕບີໂຕຂອງການຂາຍທີ່ ທ່ານຄາດຄະເນໄວ.້ ຖາ້ທ່ານບ່ໍມຂໍີມູ້ນ.
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ໃຫ້ຄາດຄະເນເອົາຈໍານວນທີ່ດີທີສຸ່ດ. 
• ຂັນ້ຕອນ 3: ໃຫສ້ງັເກດ ຕາຕະລາງເອກັເຊລ ຈະຄດິໄລ່ຈາໍນວນການຂາຍໃນແຕ່ລະເດອືນ ແລະ ໃນປທີ ີ1.

ຢູ່ໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລທ ີ5.2 ໃນຄອມພວິເຕຂີອງທ່ານ, ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້
• ຂັນ້ຕອນ 1: ໃສ່ອດັຕາຂອງການເຕບີໂຕສະເລ່ຍ ສໍາລບັປທີ ີ2 ແລະ ປທີ ີ3.

• ຂັນ້ຕອນ 2: ສງັເກດເບິ່ ງຕາຕະລາງເອກັເຊລ ຈະຄດິໄລ່ຈາໍນວນຂາຍຂອງທ່ານ ໃນປທີ ີ2 ແລະ ປທີ ີ3.

• ຂັນ້ຕອນ 3: ສງັເກດເບິ່ ງຕາຕະລາງເອກັເຊລ ຈະຄດິໄລ່ຈາໍນວນການຂາຍໄດທ້ງັໝດົ ໃນປທີ ີ2 ແລະ ປທີ ີ3.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານເຮັດທຸລະກິດດ້ານການຜະລິດ, ໃຫ້ກວດກາຄືນວ່າ ຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ຂາຍໄດ້ຈະບໍ່ລື່ນກາຍຜົນຜະລິດ. 

ບດົຝກຶຫດັ
ໃຫ້ເຮັດລື້ມຄືນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ສາມາດຈື່ຈໍາວິທີຄິດໄລ່ສິນຄ້າທັງໝົດ

ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດລວມສິນຄ້າປະເພດຄ້າຍຄືກັນເຂົ ້າເປັນກຸູ່ມດຽວກໍໄດ້. 
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ຄາດຄະເນການຂາຍ - ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ
ສິນຄ້າປະເພດ: ຂອງຂວັນເດັກນ້ອຍ 

ປທີ  1 ເດອືນ  1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ 5 ເດອືນ 6 ເດອືນ 7 ເດອືນ 8 ເດອືນ 9 ເດອືນ 10 ເດອືນ 11 ເດອືນ 12 ລວມ 

ຄາດຄະເນ 
ຈໍານວນຂາຍ 

96 95 94 82 78 80 82 90 96 95 96 97 
1,080 

ລາຄາຂາຍ 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
350 

ລວມຍອດຂາຍ 33,600 33,250 32,900 28,700 27,300 28,000 28,700 31,500 33,600 
378,000 

ປີທ່ີ1 ເຖ ງ ປີທ່ີ 2: ຄາດໝາຍອັດຕາເຕ ບໂຕ: 20% 
ປທີ  2 ເດອືນ 1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ 5 ເດອືນ 6 ເດອືນ 7 ເດອືນ 8 ເດອືນ 9 ເດອືນ 10 ເດອືນ 11 ເດອືນ 12 ລວມ 
ຄາດຄະເນ 
ຈໍານວນຂາຍ 

115 114 112 98 

82x120% 

94 

78*120% 

96 

80*120% 

98 108 115 

ລາຄາຂາຍ 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

ລວມຍອດຂາຍ 40,250 39,900 39,200 34,300 

98x350 

32,900 

94x350 

33,600 

96x350 

34,300 37,800 40,250 

ປີທ ່ 2 ເຖ ງ ປີທ ່ 3: ຄາດວໝາຍອັດຕາເຕ ບໂຕ: 20% 
ປທີ  3 ເດອືນ 1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ 5 ເດອືນ 6 ເດອືນ 7 ເດອືນ 8 ເດອືນ 9 ເດອືນ 10 ເດອືນ 11 ເດອືນ 12 ລວມ 
ຄາດຄະເນ 
ຈໍານວນຂາຍ 

138 137 135 118 112 116 118 130 138 

ລາຄາຂາຍ 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
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ລວມຍອດຂາຍ 48,300 47,950 47,250 41,300 39,200 40,600 41,300 45,500 48,300 

ຄາດຄະເນການຂາຍສໍາລັບສິນຄ້າປະເພດທ ີ່  1 ຂອງຂ້າພະເຈົົ ້າ 
ຊືີ່ບ ລິສັດ: 
ສິນຄ້າປະເພດ: 
ຫົວໜູ່ວຍ: (ໜູ່ວຍວັດແທກມາດຕະຖານ: ກິໂລກຼາມ, ລິດ, ແລະ ອືີ່ນໆ) 
ປທີ  1 ເດອືນ 1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ 5 ເດອືນ 6 ເດອືນ 7 ເດອືນ 8 ເດອືນ 9 ເດອືນ 10 ເດອືນ 11 ເດອືນ 12 ລວມ 

ຄາດຄະເນ 
ຈໍານວນຂາຍ 
ລາຄາຂາຍຕໍ່
ຫົວໜ່ວຍ

ລວມຍອດຂາຍ 

ປີທ 1່ ເຖ ງ ປີທ ່2: ຄາດວ ູ່າອັດຕາກ ບໂຕ: 

ຄາດຄະເນ 
ຈໍານວນຂາຍ 

ລາຄາຂາຍຕ ໍ
ຫົວໜ່ວຍ 

ລວມຍອດຂາຍ 

ປີທ ີ່ 2 ເຖ ງ ປທີີ່ 3: ຄາດໝາຍອັດຕາເຕ ບໂຕ: 

ຄາດຄະເນ 
ຈໍານວນຂາຍ 

5 

4 

1 

6 

6 4 

1 

3 

2 
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ລາຄາຂາຍຕ່ ໍຫົວໜ ູ່ວຍ 

ລວມຍອດຂາຍ 
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ຝຮຽນຮູກ້ານຄາດຄະເນ ແລະ ການຄດິໄລ່ ເງນິເດອືນ ແລະ ຕົນ້ທນຶວດັຖຸ/ອຸປະກອນ

ຮຽນຮູວ້ທິກີານ ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ ປະເພດຕ່າງໆ 

ພາກທີ 4

ການຄາດຄະເນ ລາຍຈາ່ຍ 

ເປ ື້າໝາຍ
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ພາກທ ີ4: ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ

ສະມາຊກິໜຶ່ ງທ່ານ
ອ່ານໃຫ້ຄົນນື່ງຟັງ 

ໃນພາກນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານ. ລາຍຈ່າຍແມ່ນເງິນທີ່ທ່ານ
 ຈ່າຍອອກໄປ. ລາຍຈ່າຍທຸລະກິດແມ່ນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດສິນຄ້າ / ການ
ບ ລິການຂອງທ່ານ. 

ຕົົົົ້ນທຶນການຈ່າຍຄ່າວັດສະດຸຂອງທ່ານຈະມ  ການປ່ຽນແປງໄປຕາມຈໍານວນທີ່ທ່ານຜະລິດ, ຈະ

 ຜະລິດໄດ້ 50 ຫຼື 100 ຫວົໜ່ວຍ ກໍຕາມ. 

ແຕ່ລາຍຈ່າຍດາ້ນບໍລຫິານ ຈະບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ ເຖງິວ່າຈະຜະລດິຂາຍໄດຫ້ຼາຍປານໃດກຕໍາມ. 

ນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງເອັກເຊລ, ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ຕົວເລກຄາດຄະເນກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍໃນສາມປີ
ຂ້າງໜ້າ ຂອງທາ່ນໄດ້. 

ໃນພາກນ ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ວິທ ການຄິດໄລ່ຕົົົ້ນທຶນວັດສະດຸ ແລະ ເງິນເດືອນ. ຫລັງຈາກ
ນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ວິທ ການສ້າງແຜນຄາດຄະເນກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍທັງໝົດ. 

ໃຊ້ເວລາ120 ນາທ  

ການຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ 

ການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ຂອງພະນັກງານ

ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ 
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ການຄາດຄະເນມູນຄ່າ (ຕົົ້ນທຶນ) ວດັຖຸດບິ, ອຸປະກອນ

ຕົນ້ທນຶວດັສະດຸ ແມ່ນເງນິທນຶທີ່ ຈ່າຍໄປ ເພື່ ອຊືຊ້ ິນ້ສ່ວນອາໄລ່ ຫຼ ືວດັຖຸອຸປະກອນ ມາຮບັໃຊໃ້ນ 

ການຜະລດິສນິຄາ້ ຫຼ ືການບໍລກິານ ແກ່ລູກຄາ້ຂອງທ່ານ. ສໍາລບັທຸລະກດິຄາ້ຂາຍ (ຂາຍຍກົ/ຂາຍ 

ຍ່ອຍ) ເງນິທນຶທີ່ ຊືສ້ນິຄາ້ມາຂາຍ ແມ່ນຕົນ້ທນຶສໍາຄນັຂອງວດັສະດຸ.

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ : 

1) ໃຫຄ້ົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັເປນັກຸ່ມ ເພື່ ອຕອບຄໍາຖາມນີ:້ ທ່ານໄດຕ້ດິຕາມຕົນ້ທນຶວດັຖຸຂອງທ່ານ ຫຼ ືບ່ໍ? ທ່ານຄດິຕົນ້ທນຶວດັຖຸ 
ແນວໃດ?

2) ໃຫສໍ້າມະນາກອນໜຶ່ ງທ່ານ ເປນັຜູອ່້ານຄໍາແນະນາໍ ແລະ ວທິກີານຄດິໄລ່ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຫອ້ງສີ່ ຫຼ່ ຽມ ລຸ່ມນີ:້

3) ຄົນ້ຄວ້າເປນັກຸ່ມ: ຈົ່ ງອ່ານຕວົຢ່າງທ ີ1 ແລະ ທ ີ2 ຢູ່ໜາ້ຕ່ໍໄປ. ໃຫເ້ບິ່ ງຕາຕະລາງເຫຼ ົ່ ານັນ້ ແລະ ຄດິໄລ່ມູນຄ່າວດັຖຸທງັໝດົ 
ຂອງແຕ່ລະເດອືນ ເປນັຕວົຢ່າງ. ທ່ານສາມາດນາໍໃຊ ້ຂໍມູ້ນໃນຕາຕະລາງເຫຼ ົ່ ານີ ້ເພື່ ອຄດິໄລ່?

4) ຄົນ້ຄວ້າເປນັກຸ່ມ ເພື່ ອຕອບຄໍາຖາມນີ:້ ວທິໃີດເໝາະສມົກບັປະເພດທຸລະກດິຂອງທ່ານ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ? ວທິຄີດິໄລ່ມູນຄ່າຕ່ໍ 
ຫວົໜ່ວຍ ຫຼ ືວທິຄີດິໄລ່ມູນຄ່າເປນັເປເີຊນັ.

5) ໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລໃນຄອມພວິເຕ,ີ ແຜນການເງນິທ ີ6.1, ໃຫເ້ລອືກ ລະຫວ່າງ ວທິຄີດິໄລ່ມູນຄ່າ ຕ່ໍຫວົໜ່ວຍ ຫຼ ືວທິ ີ
ຄດິໄລ່ມູນຄ່າເປນັເປເີຊນັ ຂອງຍອດຂາຍ:

• ວທິກີານຄດິໄລ່ມູນຄ່າຕ່ໍຫວົໜ່ວຍ, ໃຫນ້າໍໃຊເ້ອກັເຊລ ຄດິໄລ່ມູນຄ່າວດັຖຸ, ດວ້ຍການຄດິໄລ່ມູນຄ່າວດັຖຸດບິ 
ສໍາລບັແຕ່ສນິຄາ້ ໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລ, ລະບບົຄດິໄລ່ຂອງຕາຕະລາງເອກັເຊລ ຈະເຊື່ ອມຂໍມູ້ນທງັໝດົເຂົາ້ໃນຕາ 
ຕະລາງ ແລະ ຈະຄໍານວນຜນົຄາດຄະເນ ກ່ຽວກບັ ລາຍຈ່າຍທງັໝດົຢ່າງອດັຕະໂນມດັ.

• ວທິຄີດິໄລ່ມູນຄ່າເປນັເປເີຊນັ, ໃຫໃ້ສ່ຈາໍນວນເປເີຊນັ ຂອງລາຍຈ່າຍ ລງົໃນຕາຕະລາງ ແລະ ລະບບົເອກັເຊລ 
ຈະຄໍານວນຜນົການຄາດຄະເນ ກ່ຽວກບັ ລາຍຈ່າຍວດັສະດຸຂອງທ່ານ.

ການຄາດຄະເນຕົນ້ທນຶວດັຖຸ/ອຸປະກອນ

ການຄາດຄະເນຕົນ້ທຶນວັດສະດ ຸຈະຕິດພັນໂດຍກົງກັບການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການຂາຍ. ຕົົ້ນທຶນການຜະລິດສິນຄ້າຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມ
ລະດັບຂອງການຂາຍ. ເພື່ອຄິດໄລ່ ການຄາດຄະເນຕົົ້ນທຶນວັດສະດຸ, ທູ່ານອາດນໍາໃຊ້ວິທ ການຄິດໄລຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຫລື ເປັນເປີເຊັນ, ດັ່ງນີ້: 

 ວິທີຄິດໄລ່ມູນຄ່າຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ (ໂດຍທົ່ວໄປ, ວິທີນີ້ຈະນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນທຸລະກິດການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ)
ຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ = ຈໍານວນຂາຍ x ມູນຄ່າຕໍຫ່ົວໜ່ວຍ 

 ວິທ ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ (ໂດຍທົ່ວໄປ, ວິທີນີ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນທຸລະກິດຄ້າຂາຍ)
ຕົົ້ນທຶນວັດສະດຸ = ເປີເຊັນຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ

ກດິຈະກາໍ 

4a 

30 ນາທ  
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ຕົວຢ່າງທີ່1: ເຈົົ້າຂອງບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ ເປັນຜູ້ສັ່ງຊື້ ຂອງຂວັນເດັກນ້ອຍຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມມາຂາຍຢ ່ລາວ. ອີງຕາມ
ປະສົບການຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ມູນຄ່າຂອງຂວັນເດັກນ້ອຍ ລວມກັບ ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່າແລ່ນເອກະສານຈະຢູ່ປະມານ 70% ຂອງລາຄາຂາຍ. 

ຕາຕະລາງທ ີ1 - ການຄາດຄະເນຕົນ້ທນຶ ວດັຖຸ/ອຸປະກອນ ປະຈາໍເດອືນ (ວທິຄີດິໄລ່ ມູນຄ່າເປນັ ເປເີຊນັ

ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ 
ສິນຄ້າ: ຂອງຂວັນເດັກນ້ອຍ 
ຫົວໜ່ວຍ: ຊຸດ 

ເດອືນ 1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ  5 ເດອືນ 6 

ຄາດຄະເນຍອດຂາຍລວມ 
(ຫົວໜ່ວຍພັນກ ບ) 33,600 33,180 32,760 28,560 27,300 28,140 

% ຕົົ້ນທຶນສິນຄ້າ 70% 70% 70% 70% 70% 70% 
ມ ນຄ່າສິນຄ້າ 
(ພັນກີບ) 

23,520 

33,600x70% 

ຕົວຢ່າງທ ່ 2: ຮາ້ນອາຫານຂອງສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ, ຂາຍນໍ ້າປັ�ນໝາກອະໂວກາໂດ້ ລາຄາ 10,000 ກ ບ ຕໍ່ຈອກ. ອ ງຕາມການ
ຄິດໄລ່ຂອງເຈົ ້າຂອງຮ້ານ, ຕົົ້ນທຶນລວມຂອງນໍາ້ໝາກໄມ້ປັ່ນແມ່ນ 6,000 ກ ບຕ ໍ່ຈອກ (ນໍໍ້າຕານ, ນ້ໍາກ້ອນ, ໝາກອະໂວກາໂດ້). 

ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນເປັນກຸູ່ມ: ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນລວມຂອງວັດສະດຸແຕ ່ລະເດືອນອ ງຕາມການຄາດຄະເນຂອງເຈົົ ້າຂອງຮ້ານ 

ຕາຕະລາງທ ີ2 - ການຄາດຄະເນຕົນ້ທນຶວດັຖຸ/ອຸປະກອນ ປະຈາໍເດອືນ (ວທິຄີດິໄລ່ມູນຄ່າຕ່ໍຫວົໜ່ວຍ)
ຮ້ານອາຫານ ສອຄຊ  
ສິນຄ້າ: ນໍ�າປັ�ນໝາກອະໂວກາໂດ້ 
ຫົວໜ່ວຍ: ຈອກຂະໜາດ 10 ອອນ 

ເດອືນ 1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ 5 ເດອືນ 6 

ຄ່າວັດສະດຸ 1/ ຫົວໜ່ວຍ 1 1 1 1 1 1 

ຄ່າວັດສະດຸ 2/ ຫົວໜ່ວຍ 1 1 1 1 1 1 

ຄ່າວັດສະດຸ 3/ ຫົວໜ່ວຍ 4 4 4 4 4 4 
ຄ່າວັດສະດຸລວມ/ຫົວໜ່ວຍ 
(ຕື່ມສູນສາມໂຕ) 6 6 6 6 6 6 

ຄາດຄະເນການຂາຍ 200 195 230 260 275 205 
ມ ນຄ່າການຂາຍລວມ
 (ຕື່ມສູນສາມໂຕ) 

1200 

200 x 6 

ຕາມຫຼກັການທົ່ ວໄປແລວ້, ຕອ້ງໄດລ້ວມລາຍຈ່າຍຂອງວດັຖຸ/ອຸປະກອນ ເຂົາ້ເປນັຕົນ້ທນຶ ຖາ້ຫາກລາຍ ຈ່າຍດັ່ ງກ່າວ 
ມເີງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

• ລານຈ່າຍກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົກບັສນິຄາ້ ທີ່ ທ່ານຜະລດິ ຫຼ ືການບໍລກິານ ທີ່ ສະໜອງໃຫ ້
• ລາຍຈ່າຍເປນັຈາໍນວນຫຼາຍ ເຊິ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງລວມເຂົາ້ໃສ່ຕົນ້ທນຶທງັໝດົ. 
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ການຄິດໄລ່ ລາຍຈາ່ຍເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ

ການຄດິໄລ່ ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ ຕອ້ງອງີຕາມເງນິເດອືນຕວົຈງິ ແລະ ນະໂຍບາຍ ອື່ ນໆ

ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນ = ຈາໍນວນເງນິເດອືນ (ທີ່ ຍງັບ່ໍຫກັອາກອນ) + ເງນິສມົທບົເຂົາ້ກອງທນຶປະກນັສງັ 

ຄມົ ທີ່ ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຕອ້ງປະກອບສ່ວນ.

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ:

1) ບໍລິສັດ ເອັມເອັມແອນຊີ ມ ພະນັກງານສາມຄົນລວມທັງເຈົົ ້າຂອງທຸລະກິດ. ຈົ່ງສຶກສາຂໍ້ມ ນກ່ຽວກັບເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ
ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອັດຕາເງິນເດືອນດັ່ງກ່າວ.

2) ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸູ່ມເພື່ອ: ຕອບຄໍາຖາມ (ກ) ແລະ (ຂ) ດ້ານລຸູ່ມຂອງຕາຕະລາງລຸູ່ມນີ້.

3) ໃນຕາຕະລາງເອັກເຊລ: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຄ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ເງິນເດືອນຂອງພະ
ນັກງານສໍາລັບປີທີ່ 1. ຫຼື ທ່ານອາດຈະຕືີ່ມຂໍ້ມູນລົງໃນຕາຕະລາງໃນໜ້າຖັດໄປ.

ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ - ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ 

ບ ລິສັດ ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ 

ປີ 2019 
ລໍາດັບ ຊືີ່ພະນັກງານ ເງິນເດືອນລວມ 

(ຕື່ມສູນອີກສາມໂຕ) 
+ 

ເງິນສົມທົບປະກັນສັງຄົມ 
(ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ) 

= 

ເງິນເດືອນທັງ
ໝົດ

(ຕື່ມເລກສູນສາມໂຕ) ເງິນເດືອນ ຜົນ
ປະໂຫຍດອືີ່ນໆ

ເງິນເດືອນລວມ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານປະກອບສູ່ວນ 
6%

1 ເຈົົ້າຂອງ 2,520 0 2,520 + 151 = 2,671 

2 ຜ ້ຊູ່ວຍ 1 1,260 0 1,260 + 76 = 1,336 

3 ຜ ້ຊູ່ວຍ 2 1,260 0 1,260 + 76 = 1,336 

ລວມ 5,040 0 5,040 + 302 = 5,342 

(ກ) ບ ລິສັດຈະຄິດໄລ ່ເງິນເດືອນພະນັກງານທັງໝົດເປັນຈໍານວນທັງໝົດເທົ່າໃດ? 

____________________________ 

(ຂ) ບ ລິສັດຈະຈ ່າຍເງິນສົມທົບເຂົົ ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຈໍານວນທັງໝົດເທົ່າໃດ? 

____________________________ 

ກດິຈະກາໍ 

4b 

ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ  
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ຂ ແນະນໍາໃຫ້ເຈົົ ້າຂອງທຸລະກິດຈາ່ຍເງິນເດືອນປ ກກະຕິໃຫ້ແກ ່ຕົນເອງແຕ່ລະເດືອນ ເພືີ່ອໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເງິນຢ່າງຖືກ
ຕອ້ງ ແລະ ຮູ້ບໍລິຫານການເງິນຂອງທຸລະກິດຢ່າງຮັດກຸມ. 
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ຕາຕະລາງລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນປະຈໍາເດືອນຂອງບໍລິສັດຂ້າພະເຈົົ ້າ 

ຊືີ່ບ ລິສັດ: 
ປີທ ີ່ 1 

ລໍາດັບ ຊືີ່ພະນັກງານ 

ເງິນເດືອນລວມ  
ເງິນເດືອນລວມ = ເງິນເດືອນ + ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ 

ເງິນສົມທົບປະກັນສັງຄົມ ເງິນເດືອນລວມທັງໝົດ 
ເງິນເດືອນລວມ + ເງິນສົມທົບເຂົົ ້າກອງທຶນປະກັນ

ສັງຄົມທີ່ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານປະກອບສວ່ນ  ເງິນເດືອນ ຜົນປະໂຫຍດອືີ່ນໆ ເງິນເດືອນລວມ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານປະກອບສູ່ວນ 
ເງິນເດືອນລວມ x 6% 

1 

2 

3 

4 

5 

ລວມ 
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ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍອ່ືນໆ 
ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ແລະ 
ຕົ້ນທຶນວັດສະດຸແລ້ວ, ທ່ານກໍສາມາດຄາດຄະເນລາຍຈາ່ຍລວມທັງໝົດຂອງທ່ານໄດ້. 

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 
1) ຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັເປນັກຸ່ມ: ຈົ່ ງເບິ່ ງຕວົຢ່າງການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ ຢູ່ໃນໜາ້ຕ່ໍໄປ ແລະ ໃຫ ້

ປກຶສາຫາລກືນັ ເພື່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວ່າທຸກຄນົເຂົາ້ໃຈ ວທິຄີາດຄະເນລາຍຈ່າຍເຫຼ ົ່ ານັນ້ດ.ີ 
2) ຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັເປນັກຸ່ມ ເພື່ ອຕອບຄໍາຖາມ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

• ທ່ານຈະຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍອື່ ນໆໄດແ້ນວໃດ, ເຊັ່ ນ: ຄ່າຂນົສົ່ ງ, ຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ອື່ ນໆ.
• ໂດຍປກົກະຕ,ິ ທ່ານໄດຕ້ດິຕາມລາຍຈ່າຍເຫຼ ົ່ ານີບ່ໍ້? ທ່ານຕດິຕາມແນວໃດ? ຖາ້ບ່ໍມາີນຕດິ 

ຕາມ, ທ່ານເຮດັແນວໃດ?

3) ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງເອັກເຊລຂອງແຜນການເງິນທີ່ 6.1.  ເພື່ອຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍຂອງປີທ ີ່ 1. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມດັ່ງນີ້:
• ຕື່ມລາຍຈ່າຍແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ລາຍການຈ່າຍແຕ່ລະລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ລົງໃນຕາຕະລາງ.
• ຕາຕະລາງເອັກເຊລຈະຄິດໄລ່ ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ ແບບອັດຕະໂນມັດ, ຖ້າຫາກ

ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນຕ່າງໆຕາມກິດຈະກໍາຜ່ານມານັນ້ສໍາເລັດ.

• ຄ່າໃຊຈ່້າຍເລີ່ ມຕົນ້ເປດີຕວົທຸລະກດິ (ຖາ້ມ)ີ ຈະເຂົາ້ມາໃນຕາຕະລາງຄດິໄລ່ໂດຍອດັຕະໂນມດັ, ເຊິ່ ງມາຈາກຕາຕະ 
ລາງ ຂອງແຜນການລງົທນຶ ທ ີ4.1.

• ເອກັເຊລ ຈະຄດິໄລ່ຈາໍນວນລວມຂອງແຕ່ລະລາຍການ ແລະ ຈາໍນວນລວມຂອງລາຍຈ່າຍຕ່ໍເດອືນໂດຍອດັຕະໂນມດັ

4) ຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ: ໃຫ້ປຶກສາກັນວ່າລາຍຈ່າຍທຸລະກິດຂອງທ່ານອາດເພ ີ່ມຂື້ນແຕ່ປີທ ີ່ 1 ຫາ ປີທ ີ່ 3 ໄດ້ແນວໃດ. ໃຫ້ປ່ຽນກັນ
ອ່ານຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນິີ້. ຕາຕະລາງຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຊູ່ວຍຄາດຄະເນການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຍຈ່າຍໃນແຕ່ລະລາຍການໄດ້ແນວໃດ
ແດ່. ໃຫ້ທ່ານໝາຍໃສຫ່້ອງທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ລາຍຈ່າຍສໍາລັບປະເພດໃດຈະເພີ່ມຂື້ນ

ວດັຖຸດບິ: ອງີຕາມການຄາດຄະເນ ການຂາຍຂອງທ່ານ ຄ່າປະກນັໄພ: ອງີຕາມສນັຍາ 

ວດັສະດຸ: ອງີຕາມປະສບົການຜ່ານມາ ຄ່າຂົນສົ ່ງ: ອ ງຕາມປະສົບການຜ່ານມາ 

ເງນິເດອືນ: ເບ ີ່ງຕາມສັນຍາ ການເດ ນທາງທຸລະກິດ: ອ ງຕາມປະສົບການ ຜ່ານມາ

ຄູ່າໂຄສະນາ: ອ ງຕາມແຜນການຕະຫຼາດ ຄ່າອຸປະໂພກ: ອ ງຕາມແຜນທຸລະກິດ ແລະ ປະສົບການຜ່ານມາ

ຄູ່າເຊົັ່າ: ອ ງຕາມສັນຍາເຊົັ່າ ຄູ່າໃຊຈູ້່າຍການເງນິ: ອ ງຕາມຕາຕະລາງການຈູ່າຍຄືນເງິນກ ້ 

ຄ່າບ  ລິການ, ຄ່າວິຊາການ, ຄ່ານາຍໜ້າ:
ອ  ງຕາມປະສົບການຜ່ານມາຜ່ານມາ

ອາກອນ: ອ ງຕາມການຄາດຄະເນການຂາຍ 

ພະນັກງານຈ້າງທາງນອກ: ອ ງຕາມສັນຍາ ແລະ ປະສົບການຜ່ານມາ ຊບັສນິ/ອປຸະກອນ: ອ ງຕາມຕາຕະລາງແຜນການລົງທຶນ 

ຄູ່າບາໍລງຸຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງ: ອ ງຕາມແຜນການຜະລິດແລະ
ປະສົບການ 

ອືີ່ນໆ: ອ ງຕາມປະສົບການຜ່ານມາ 

ກດິຈະກາໍ 

4c 

ໃຊ້ເວລາ 60 ນາທ  
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5) ໃຊຕ້າຕະລາງເອກັເຊລ ຂອງແຜນການເງນິທ ີ6.2 ເພື່ ອຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ ຂອງປທີ ີ1 ຫາ ປທີ ີ3, ໂດຍປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ:້
 

• ຕື່ ມໃສ່ອດັຕາການເພີ່ ມຂຶນ້ ຂອງລາຍຈ່າຍແຕ່ລະລາຍການ ໃນໄລຍະປທີ ີ1 ຫາ 2 ແລະ ໄລຍະປທີ ີ2 ຫາ 3.
• ຕາຕະລາງເອກັເຊລ ຈະຄດິໄລ່ຕົນ້ທນຶວດັຖຸ ໂດຍອດັຕະໂນມດັ, ໂດຍອງີຕາມການຄາດຄະເນການຂາຍ ແລະ ວທິຄີດິໄລ່ 

ມູນຄ່າວດັຖຸ ທີ່ ທ່ານເລອືກນາໍໃຊ ້(ວທິຄີດິໄລ່ມູນຄ່າ ຕ່ໍຫວົໜ່ວຍ ຫຼ ືວທິຄີດິໄລ່ມູນຄ່າເປນັເປເີຊນັ)
• ອງີຕາມການປອ້ນຂໍມູ້ນຂອງທ່ານ, ຕາຕະລາງເອກັເຊລ ຈະຄດິໄລ່ຜນົຂອງການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທງັໝດົ ໃຫທ່້ານໂດຍ 

ອດັຕະໂນມດັ.
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ຕາຕະລາງຄາດຄະເນລາຍຈູ່າຍປທີ  1 
ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍປີທ ີ່ 1 – ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ

ຊື່ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ
ກຽມໂດຍ: ນາງ ສາຍໃຈ ສຸກສະຫວັດ 
(ມູນຄ່າເປັນເງິນກີບ ແລະ ຕື່ມເລກສູນອີກ3ໂຕ) 

ລາຍຈູ່າຍ ເດອືນ 1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ 5 ເດອືນ 6 ເດອືນ 7 ເດອືນ 8 ເດອືນ 9 ເດອືນ 10 ເດອືນ 11 ເດອືນ 12 ຍອດລວມໃນປ ີ

ວັດຖຸດິບ (70% ຂອງລາຄາຂາຍ) 60,144 60,052 60,564 54,961 53,004 50,509 52,055 52,794 58,918 61,001 61,337 62,202 687,540 

ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ (3% ຂອງ
ລາຄາຂາຍ) 

1,804 1,802 1,817 1,649 1,590 1,515 1,562 1,584 1,768 1,830 1,840 1,866 20,626 

ເງ ິນເດືອນ 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 64,109 
ໂຄສະນາ 1,680 - - - - - - - - - - - 1,680 
ຄູ່າເຊົັ່າ 16,800 - - 16,800 - - 16,800 - - - - - 50,400 
ຄູ່າບ ລິການ, ຄູ່າວິຊາການ ແລະ 
ຄູ່ານາຍໜ້າ 

252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3,024 

ຈ້າງພະນັກງານທາງນອກ - - - - - - - - - - - - - 
ຄູ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ - - - - - - - - - - - - - 
ຄູ່າປະກັນໄພ 504 - - - - - - - - - - - 504 
ຄູ່າຂົນສົັ່ງ 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 1,968 
ຄູ່າເດ ນທາງ ແລະ ຮັບແຂກ
(ທ ີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດ) 

- - 1,680 1,680 1,680 1,680 6,720 

ຄູ່າສິົ້ນເປືອງຕູ່າງໆ (ໂທລະສັບ, ອິນເຕ 
ເນ໋ດ, ການສືສານອືີ່ນໆ) 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640 

ຄູ່າສິົ້ນເປືອງຕູ່າງໆ (ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ, 
ອືີ່ນໆ) 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640 

ລາຍຈູ່າຍການເງິນ 

497 485,1 473,1 461 448,8 436, 424,1 411,6 399 386 373,4 360,5 5,156,7 
ອາກອນ 8,592 8,579 8,652 7,852 7,572 7,216 7,436 7,542 8,417 8,714 8,762 8,886 98,220 
ລາຍຈູ່າຍອືີ່ນໆ - - - - - - - - - - - - - 

ລວມລາຍຈູ່າຍທງັໝົດ 
77,740 77,115 79,384 87,921 68,813 67,555 67,675 85,330 77,379 78,130 78,511 81,193 945,228 
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ຕາຕະລາງຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍປີທ ີ່ 1 ຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ 
ຊືີ່ບ ລິສັດ:  ກະກຽມໂດຍ: 

ລາຍຈູ່າຍ 
ເດອືນ 1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ 5 ເດອືນ 6 ເດອືນ 7 ເດອືນ 8 ເດອືນ 9 ເດອືນ 10 ເດອືນ 11 ເດອືນ 12 ຍອດລວມໃນ

ປີ 

ວັດຖຸດິບ ກິດຈະກໍາ 4a 

ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ 
ວັດຖຸປະກອບອືີ່ນໆທ ີ່ບ ໍ່ແມູ່ນວັດຖຸດິບ
ຄູ່າໂຄສະນາ 
ນາມບັດ, ໃບປິວ ແລະ ການໂຄສະນາອືີ່ນໆ
ເງ ິນເດືອນ ກິດຈະກໍາ 4b 

ຄູ່າເຊົັ່າ, ເຊົັ່າຊືົ້ 

ຄູ່າບ ລິການ, ຄູ່າວິຊາການ ແລະ 
ຄູ່ານາຍໜ້າ
ຈ້າງພະນັກງານທາງນອກ 

ຄູ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ 

ຄູ່າປະກັນໄພ 
ໂຈນລະກໍາ, ອຸບັດຕິເຫັດ, ອັກຄ ໄພ
ຄູ່າຂົນສົັ່ງ 

ຄູ່າເດ ນທາງ ແລະ ຮັບແຂກ (ທ ີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດ) 

ຄູ່າສິົ້ນເປືອງຕູ່າງໆ 
ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ, ອືີ່ນໆ
ລາຍຈູ່າຍການເງິນ 
ການຈູ່າຍຄືນເງິນກ ້ - ພາກທ ີ່ 2
ອາກອນ 
10% ຖ້າຫາກລາຍຮັບຫຼາຍກວູ່າ 400 ລ້ານກ ບ

ຊັບສິນແລະອຸປະກອນ 
ແຜນການລົງທຶນ (ພາກທ ີ່ 2) + ອຸປະກອນທ ີ່ວາງແຜນ
ຈະຊືົ້ 
ລາຍຈູ່າຍອືີ່ນໆ 
ຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍທ ີ່ຢ ່ໃນລາຍການຂ້າງເທ ງ



ການວາງແຜນການເງິນ    55

ຕາຕະລາງຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍປທີ ີ່ 1 ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
ຊືີ່ບ ລິສັດ:  ກະກຽມໂດຍ: 

ລາຍຈູ່າຍ 
ເດອືນ 1 ເດອືນ 2 ເດອືນ 3 ເດອືນ 4 ເດອືນ 5 ເດອືນ 6 ເດອືນ 7 ເດອືນ 8 ເດອືນ 9 ເດອືນ 10 ເດອືນ 11 ເດອືນ 12 ຍອດລວມໃນ

ປີ 
ລວມລາຍຈູ່າຍທງັໝົດ 
ບວກທຸກລາຍການເຂົົ້າກັນ
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ພາກທ ີ5

ການຄາດຄະເນ ກະແສເງິນສົດ, 
ການຄາດຄະເນ ຜົນໄດຮ້ັບ ແລະ 
ການຄາດຄະເນ ຖານະການເງິນ
ເປ ື້າໝາຍ

Goals

ຮຽນຮູວ້ທິກີະກຽມ ແລະ ວທິກີານຄາດຄະເນ ກະແສເງນິສດົ, ຄາດຄະເນຜນົໄດ ້
ຮບັ ແລະ ຄາດຄະເນ ຖານະການເງນິ.
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ພາກທ ີ5: ການຄາດຄະເນ: 
ກະແສເງນິສດົ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຖານະການເງນິ

ສໍາມະນາກອນໜຶ່ ງ 
ເປນັຜູອ່້ານໃຫ ້

ຄົນອ່ືນຟັງ

ໃນພາກນ ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ວິທີການ ຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດ, ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ
ຄາດຄະເນຖານະການເງິນແມ ່ນຫຍັງ  ແລະ ຮຽນຮູ້ວ່າຕາຕະລາງເອັກເຊລໄດ້ຊ່ວຍຄິດໄລ່
ແລະ ກະກຽມແຜນຄາດຄະເນເຫລົ່ານີ້ແນວໃດ 

ກະແສເງິນສົດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຕ່າງດັ່ງນີ້: 

• ຕອ້ງໃຊເ້ງນິເທົ່ າໃດ ເພື່ ອດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງທ່ານເອງ.
• ມເີງນິເຂົາ້ ແລະ ອອກໃນທຸລະກດິ ຂອງທ່ານໜອ້ຍຫຼາຍປານໃດ
• ເງນິເຂົາ້ ມາຈາກໃສ ແລະ ເງນິຈ່າຍອອກໄປໃສ
• ເວລາເງນິສດົມກີານເຄື່ ອນໄຫວ: ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ ທ່ານຄດິວ່າທ່ານບ່ໍມເີງນິສດົ?
• ຜນົໄດຮ້ບັໃນການລງົທນຶເປນັແນວໃດ ແລະ ຈະມຊີບັສນິເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົ?

ທາ່ນຈໍາເປ ້ນຕ້ອງເຂົົ້າໃຈກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫໝ້ັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານສາມາດໃຊ້
ຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.ປະເດັນນີ້ແມ່ນສິີ່ງຈໍາເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ການເຮັດ
ໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປໄດ້.. ໃຊ້ເວລາ 60 ນາທ  
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ທະນາຄານທງັຫຼາຍ ຈະກວດເບິ່ ງການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ ເພື່ ອປະເມນີເບິ່ ງຄວາມສາ 
ມາດ ໃນການຊໍາລະຄນືເງນິກູຂ້ອງທ່ານ (ກ່ອນຈະປ່ອຍເງນິກູໃ້ຫທ່້ານ)

ຕະຫຼອດທງັບດົຮຽນພາກນີ,້ ທ່ານຈະນາໍໃຊແ້ຜນການເງນິ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລ ເພື່ ອຄດິ 
ໄລ່ຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ, ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄາດຄະເນຖານະການເງນິຂອງທ່ານ. 
ກ່ອນຈະນາໍໃຊຕ້າຕະລາງເອກັເຊລ, ທ່ານຈະໄດສ້ກຶສາເນືອ້ໃນຂອງປະເດນັ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້

ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດ 

ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ

ການຄາດຄະເນຖານະການເງນິ 
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ກະກຽມການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານ 

ໃນກດິຈະກາໍນີ,້ ທ່ານຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ວທິກີານຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ. ພາກນີ ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ ງໃນພາກ 
ສຸດທາ້ຍຂອງການຮຽນຮູ ້ວທິຄີາດຄະເນເງນິສດົ

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 

1) ຮ່ວມກັນຄົ ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ: ຈົ່ງອ່ານຄໍານິຍາມ/ປະໂຫຍກ ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຂຽນພະຍັນຊະນະ
ໃສ່ຫ້ອງເບື້ອງຂວາ. ຄວາມໝາຍຂອງພະຍັນຊະນະແຕ່ລະໂຕໄດ້ອະທິບາຍຢູ້ລຸ່ມນີ້.

ຄໍາອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງພະຍັນຊະນະ 

ກ ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກໍາທີ່ກໍາລັງດໍາເນ ນຢູ່ ຂ ການເໜັງຕີງຂຶ້ນລົງຂອງເງິນສົດ 

ຄ ກະແສເງນິສົດຈາກກດິຈະກາໍການລງົທຶນ ງ ຍອດເງິນສົດຕົົ ້ນງວດ

ຈ ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກໍາການເງິນ ສ ຍອດເງິນສົດທ້າຍງວດ

ຄໍານິຍາມ/ປະໂຫຍກ ພະຍັນຊະນະ 

ຈໍານວນເງນິສົດອອກຈາກທຸລະກດິຂອງທູ່ານໃນໄລຍະເວລາໃດໜືີ່ງເພືີ່ອຊໍາລະຄືນເງິນກ ້ຂອງທູ່ານ. 

ຈາໍນວນເງນິສດົທີ່ ທ່ານມໃີນຕົນ້ງວດໃດໜຶ່ ງ. ເປນັຈາໍນວນດຽວກນັກບັຈາໍນວນເງນິທີ່ ທ່ານຈະນາໍໃຊເ້ພື່ ອເລີ່ ມ 
ຕົນ້ເຄື່ ອນໄຫວບນັຊ ີໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ.

ຈາໍນວນເງນິຈາກການຂາຍ ທີ່ ໄດຮ້ບັໃນທຸລະກດິຂອງທ່ານໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ ງ

ການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົຂອງເງນິສດົ ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັເງນິເຂົາ້ມາ ຫຼ ືຈ່າຍອອກໄປ ຈາກທຸລະກດິໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ ງ. ໃຫຄ້ດິ 

ໄລ່ຕາມສູດລຸ່ມນີ:້

ລວມຍອດເງິນສົດ = ກະແສເງິນສົດສຸທິດ ຈາກກິດຈະກໍາທີ່ກໍາລັງດໍາເນນີຢູ່ + ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກາໍການລງົທນຶ 

+ ກະແສເງນິສດົສຸດທ ິຈາກກດິຈະກາໍການເງນິ

ຈາໍນວນເງນິສດົທີ່ ທ່ານມໃີນທາ້ຍງວດໃດໜຶ່ ງ. ເປນັຈາໍນວນເງນິດຽວກນັກບັ ຈາໍນວນເງນິທີ່ ທ່ານມໃີນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ຂອງ 

ງວດຕ່ໍໄປ. ໃຫຄ້ດິໄລ່ຕາມສູດລຸ່ມນີ:້

ຍອດເງິນສົດທ້າຍງວດ = ຍອດເງິນສົດຕົ້ນງວດ + ການເໜັງຕີງຂຶ້ນລົງຂອງເງິນສົດ 

ການຈ່າຍເງນິສດົ ແລະ ຮບັເງນິສດົຈາກການຂາຍຊບັສນິໄລຍະຍາວ ແລະ ການລງົທນຶອື່ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນສ່ວນໜຶ່ ງ 
ຂອງການທຽບເທົ່ າເງນິສດົ.

ກິດຈະກໍາຕົົ້ນຕ ຂອງວິສາຫະກິດທ ີ່ສ້າງລາຍຮັບ 

ກດິຈະກາໍ 

5a 

ໃຊ້ເວລາ15 ນາທ  
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ໃນຕາຕະລາງ ລາຍງານກະແສເງນິສດົ ຈະມຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັ ລາຍຮບັ - ລາຍຈ່າຍເງນິສດົເທົ່ າ 
ນັນ້ ແລະ ຈະບ່ໍລວມເອາົ ຈາໍນວນຂາຍ ແລະ ຈາໍນວນຊືຕ້ດິໜີ.້

2). ຮ່ວມກນັຄົນ້ຄວ້າເປນັກຸ່ມ: ຈົ່ ງເບິ່ ງຕວົຢ່າງໃນໜາ້ຕ່ໍໄປ: ລາຍງານກະແສເງນິສດົໃນປທີ ີ1 ຂອງບໍລສິດັເອມັແອນຊ.ີ ໃຫປ້ກຶສາ 
ຫາລກືນັ ແລະ ອະທບິາຍຊ່ວຍກນັ ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົເຂົາ້ໃຈວທິຄີດິໄລ່ຫອ້ງ I, II, III, IV, V. ແລວ້ໃຫຕ້ື່ ມຂໍມູ້ນທີ່ ຂາດໄປໃນ ຫອ້ງ 
III ແລະ V.

3). ໃຫເ້ບິ່ ງແຜນການເງນິໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລ, ທ່ານຈະໄດເ້ຫນັການຄດິໄລ່ກະແສເງນິສດົຂອງທ່ານ ໂດຍອດັຕະໂນມດັ ຢູ່ໃນຕາ 
ຕະລາງທ ີ7.1 ແລະ 7.2. ຂໍມູ້ນໃນຕາຕະລາງເຫຼ ົ່ ານີ ້ແມ່ນທ່ານເອງໄດປ້ອ້ນເຂົາ້ໃສ່ໃນພາກຕ່າງໆທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ໄດຊ້ີບ້ອກໃຫທ່້ານ 
ຮູກ່້ຽວກບັ: ຖານະການເງນິ, ຄາດຄະເນການຂາຍ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ.
 
4). ຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັເປນັກຸ່ມ, ໃຫປ້ກຶສາຫາລກືນັ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັ ຕາຕະລາງກະແສເງນິສດົ ແລະ ພອ້ມກນັກວດ 
ກາເບິ່ ງທຸກລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ ແມ່ນຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືບ່ໍ. ຖາ້ເຫນັວ່າບ່ໍຖກືຕອ້ງ ໃຫແ້ລກປ່ຽນຄວາມເຫນັນາໍກນັ ຫຼ ືຖາມຄູຝກຶ 
(ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ) ຂອງການຝກຶອບົຮມົຄັງ້ນີ.້

5). ຖາ້ຫາທານໃຊມ້ຂືຽນ ຄດິໄລ່ແຜນການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ, ກະລຸນາປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອ້ນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້
• ຂັນ້ຕອນ 1: ຂຽນຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ລາຍການຮບັເງນິສດົ ແລະ ໃຫຄ້ດິໄລ່ລວມຍອດເງນິສດົໃນແຕ່ລະເດອືນ.
• ຂັນ້ຕອນ 2: ຂຽນຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ການຈ່າຍເງນິສດົ ແຕ່ລະເດອືນ ໂດຍໃຊຂໍ້ມູ້ນຈາກການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ.
• ຂັນ້ຕອນ 3: ຄດິໄລ່ການເໜງັຕງີ ຂຶນ້ລງົຂອງເງນິສດົ ໃນແຕ່ລະເດອືນ
• ຂັນ້ຕອນ 4: ຄດິໄລ່ຍອດເຫຼອືເງນິສດົຕົນ້ງວດ ແລະ ທາ້ຍງວດ ໃນແຕ່ລະເດອືນ.
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ລາຍງານກະແສເງິນສົດໃນປີທ ່ 1 
ຂອງ ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ

ເດອືນ ຈດຸເລ ີ່ມຕົົ້ນ ເດອືນທ  1 ເດອືນທ  2 ເດອືນທ  3 ເດອືນທ  4 ເດອືນທ  5 ເດອືນທ  6 ເດອືນທ  7 ເດອືນທ  8 ເດອືນທ  9 ເດອືນທ 10 ເດອືນທ  11 ເດອືນທ 12 ລວມ 

ສະກນຸເງນິ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ 

I. ກະແສເງິນສົດຈາກກິດກໍາທີ່ກໍາລັງດໍາເນ ນ 

I.1 ເງນິສດົທ ີ່ໄດຮ້ບັ 
-  60,144,000  68,643,600  77,734,800  80,784,000  78,086,400  74,584,800  74,694,000  75,018,000  81,111,600  84,396,000  86,010,000  88,095,600  929,302,800  

ຂາຍ 
60,144,000  68,643,600  77,734,800  80,784,000  78,086,400  74,584,800  74,694,000  75,018,000  81,111,600  84,396,000  86,010,000  88,095,600  929,302,800  

ລາຍຮັບອືີ່ນໆ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

I.2 ລາຍຈູ່າຍເງນິສດົ 
-   47,667,720  65,132,853  73,132,311  90,629,212  70,861,261  69,754,121  67,597,250  84,900,603  74,015,145  75,789,689  77,314,191  80,484,903  877,279,260  

ຈູ່າຍໃຫ້ຜ ້ສະໜອງ 
30,072,000  48,069,000  54,311,880  57,669,360  55,051,920  52,708,320  51,976,680  52,364,760  55,553,400  58,660,560  60,139,800  61,493,880  638,071,560  

ຈູ່າຍຄູ່າບ ລິຫານ 
3,164,320  2,657,548  4,352,920  19,304,836  2,446,120  4,051,276  2,417,644  19,239,820  4,303,528  2,686,024  2,696,104  4,402,060  71,722,200  

ເງິນເດືອນ 
-  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  5,342,400  64,108,800  

ລາຍຈູ່າຍດອກເບ້ຍ 
497,000  485,105  473,111  461,016  448,821  436,525  424,126  411,623  399,017  386,305  373,487  360,563  5,156,700  

ຄູ່າອາກອນຕູ່າງໆ 
-  8,592,000  8,578,800  8,652,000  7,851,600  7,572,000  7,215,600  7,436,400  7,542,000  8,416,800  8,714,400  8,762,400  8,886,000  98,220,000  

I.3 ກະແສເງນິສດົສດຸທຈິາກກດິຈະກາໍການດາໍເນ ນງານ (I.1-I.2) 
-   12,476,280  3,510,747  4,602,489  (9,845,212) 7,225,139  4,830,679  7,096,750  (9,882,603) 7,096,455  8,606,311  8,695,809  7,610,697  52,023,540  

II. ກະແສເງນິສດົຈາກກດິກາໍການລງົທນຶ 

II.1 ເງນິສດົທ ີ່ໄດຮ້ບັ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທ ີ່ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ຮັບເງິນຈາກການໃຫ້ກ ້ຢືມເງິນ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ລາຍຮັບອືີ່ນໆ ຈາກການລົງທຶນ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

II.2 ລາຍຈູ່າຍເງນິສດົ 
-   57,960,000  -   -   

  -  
-   -   -   -   -   -   -   -   57,960,000  

ຊືົ້ຊັບສິນ/ອຸປະກອນ 
-  57,960,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  57,960,000  

ຈູ່າຍເງິນໃຫ້ໃຫ້ພາກສູ່ວນອືີ່ນກ ້ຢືມ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ຈູ່າຍອືີ່ນໆ ໃນການລົງທຶນ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

II.3 ກະແສເງນິສດົສດຸທຈິາກກດິຈະກາໍການລງົທນຶ (II.1-II.2) 
-   (57,960,000) -   -   

  -  
-   -   -   -   -   -   -   -   (57,960,000) 

III. ກະແສເງນິສດົຈາກກດິກາໍການປະກອບທນຶ 

III.1 ເງນິສດົທ ີ່ໄດຮ້ບັ 
-  59,640,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  59,640,000  

ຂາຍຫຸ້ນ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ເງິນກ ້ 
-  59,640,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  59,640,000  

III.2 ລາຍຈູ່າຍເງນິສດົ 
-   1,427,415  1,439,310  1,451,304  1,463,399  1,475,594  1,487,890  1,500,289  1,512,792  1,525,398  1,538,110  1,550,928  1,563,852  17,936,281  

ຊື້ຫຸ້ນ 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ຈູ່າຍຄືນເງິນກ ້ 
1,427,415  1,439,310  1,451,304  1,463,399  1,475,594  1,487,890  1,500,289  1,512,792  1,525,398  1,538,110  1,550,928  1,563,852  17,936,281  

III.3 ກະແສເງນິສດົສດຸທຈິາກກດິຈະກາໍການເງນິ (III.1-III.2) 
-   41,703,719  

IV. ການເພ ີ່ມ ຫຼ ືຫຼດຸລງົຂອງເງນິສດົ (I.3+II.3+III.3) 
-   12,728,865  2,071,437  3,151,185  (11,308,611) 5,749,545  3,342,789  5,596,461  (11,395,395) 5,571,057  7,068,201  7,144,881  6,046,845  35,767,259  

V. ເງິນສົດຍົກມາ/ຕົົ ້ນງວດ
16,800,000  29,528,865  31,600,302  34,751,487  23,442,876  29,192,421  32,535,210  38,131,671  26,736,276  32,307,333  39,375,534  46,520,415  16,800,000  

VI. ເງິນສົດເຫຼືອທ້າຍງວດV+V+VI) 
16,800,000  29,192,421  32,535,210  38,131,671  32,307,333  46,520,415  52,567,259  
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ລາຍງານກະແສເງິນສົດໃນປີທ ່ 1 ຂອງ ຂ້າພະເຈົົ ້າ ຈດຸເລ ີ່ມຕົົ້ນ ເດືອນທ  1 ເດືອນທ  2 ເດືອນທ  3 ເດືອນທ  4 ເດືອນທ  5 ເດືອນທ  6 ເດືອນທ  7 ເດືອນທ  8 ເດືອນທ  9 ເດືອນທ 10 ເດືອນທ  11 
ເດືອນ
ທ 12 

ລວມ (000) 

ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ ກ ບ 

I. ກະແສເງນິສດົຈາກກດິກາໍການດໍາເນ ນງານ 

I.1 ເງນິສດົທ ີ່ໄດຮ້ັບ 
ຂາຍ 
ລາຍຮັບອືີ່ນໆ 

I.2 ລາຍຈູ່າຍເງນິສດົ 

ຈູ່າຍໃຫ້ຜ ້ສະໜອງ 
ຈູ່າຍຄູ່າບ ລິຫານ 
ເງິນເດືອນ 
ລາຍຈູ່າຍດອກເບ້ຍ 
ຄູ່າອາກອນຕູ່າງໆ 

I.3 ກະແສເງນິສດົສດຸທຈິາກກດິຈະກໍາການດາໍເນ ນງານ (I.1-I.2) 

II. ກະແສເງນິສດົຈາກກດິກາໍການລງົທນຶ

II.1 ເງນິສດົທ ີ່ໄດຮ້ັບ

ຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທ ີ່ 
ຮັບເງິນຈາກການໃຫ້ກ ້ຢືມເງິນ 
ລາຍຮັບອືີ່ນໆ ຈາກການລົງທຶນ 

II.2 ລາຍຈູ່າຍເງນິສດົ

ຊືົ້ຊັບສິນ/ອຸປະກອນ 
ຈູ່າຍເງິນໃຫ້ໃຫ້ພາກສູ່ວນອືີ່ນກ ້ຢືມ 
ຈູ່າຍອືີ່ນໆ ໃນການລົງທຶນ 

II.3 ກະແສເງນິສດົສດຸທຈິາກກດິຈະກໍາການລງົທນຶ (II.1-II.2) 

III. ກະແສເງນິສດົຈາກກດິກາໍການປະກອບທນຶ

III.1 ເງນິສດົທ ີ່ໄດຮ້ັບ 

ຂາຍຫຸ້ນ 
ເງິນກ ້ 

III.2 ລາຍຈູ່າຍເງນິສດົ 

ຊື້ຫຸ້ນ 
ຈູ່າຍຄືນເງິນກ ້ 

III.3 ກະແສເງນິສດົສດຸທຈິາກກດິຈະກາໍການເງນິ (III.1-III.2) 

IV. ການເພ ີ່ມ ຫືຼ ຫຸຼດລງົຂອງເງນິສດົ (I.3+II.3+III.3)
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V. ເງິນສົດຍົກມາ/ຕົົ ້ນງວດ

VI. ເງິນສົດເຫຼືອທ້າຍງວດV+V+VI)
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ກະກຽມການຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບທາງການເງິນ

ໃນກິດຈະກໍານ ້,ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທນີໍາສະເໜ ການຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບທາງການເງິນຂອງທ່ານ. 
ພາກນີ້ແມ່ນພາກສຸດທ້າຍຂອງວິທກີານຄາດຄະເນແຜນການເງິນ

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 

1) ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າເປ ັນກຸ່ມ: ຈົ່ງອ່ານຄໍານິຍາມ/ປະໂຫຍກ ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຂຽນ
ພະຍັນຊະນະໃສ່ຫ້ອງເບື້ອງຂວາ. ຄວາມໝາຍຂອງພະຍັນຊະນະແຕ່ລະໂຕໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ລຸ່ມນິ້:

ຄໍາອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງພະຍັນຊະນະ 

ກ ລາຍຮັບ (ຈາກການຂາຍ) ຂ ລາຍຈູ່າຍ 

ຄ ກໍາໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນ ງ ຕົ້ນທຶນການຂາຍ 

ຈ ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນ 

ຄໍານິຍາມ/ປະໂຫຍກ ພະຍັນຊະນະ

ການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການ 

ຈາໍນວນເງນິອອກຈາກທຸລະກດິຂອງທ່ານ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງ ເພື່ ອຊໍາລະຄ່າອາກອນ ຫຼ ືດອກເບຍ້ເງນິກູ ້

ລາຍຈ່າຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການ 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງທຸລະກິດໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ ງ: ຄິດໄລ່ຕາມສູດດັ່ງນີ້: 

ຜນົໄດຮ້ບັ = ລາຍຮັບ - ຕົນ້ທນຶການຂາຍ

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງທຸລະກດິໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ ງ. ຄດິໄລ່ຕາມສູດ ດັ່ ງນີ:້  

ຜນົໄດຮ້ບັ = ກາໍໄລກ່ອນອາກອນ - ອາກອນ

2). ຮ່ວມກນັຄົນ້ຄວ້າເປນັກຸ່ມ: ຈົ່ ງເບິ່ ງຕວົຢ່າງໃນໜາ້ຕ່ໍໄປ: ຕາຕະລາງລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃນປທີ ີ1 ຂອງບໍລສິດັເອມັແອນຊ.ີ 
ໃຫປ້ກຶສາຫາລກືນັ ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົເຂົາ້ໃຈດ ີກ່ຽວກບັ ວທິຄີດິໄລ່ໃນຂໍ ້I, II, III, ແລວ້ໃຫຕ້ື່ ມຂໍມູ້ນທີ່ ຂາດໃນຫອ້ງສຂີຽວ ຂອງຂໍ ້III.

3) ໃຫເ້ບິ່ ງແຜນການເງນິໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລ, ທ່ານຈະໄດເ້ຫນັການຄາດຄະເນ ກະແສເງນິສດົຂອງທ່ານ ໂດຍອດັຕະໂນມດັ ຢູ່ໃນຕາ 
ຕະລາງທ ີ8.1 ແລະ 8.2. ຂໍມູ້ນໃນຕາຕະລາງເຫຼ ົ່ ານີ ້ແມ່ນທ່ານເອງ ໄດປ້ອ້ນເຂົາ້ໃສໃນພາກຕ່າງໆ ທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ບອກໃຫທ່້ານຮູ:້ 
ຄາດຄະເນການຂາຍ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ.

ກດິຈະກາໍ 

5b 

ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ  
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4). ຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັເປນັກຸ່ມ, ໃຫປ້ກຶສາຫາລກືນັ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັ ຕາຕະລາງຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ພອ້ມກນັ 
ກວດກາເບິ່ ງທຸກລາຍລະອຽດ ໃນຕາຕະລາງ ແມ່ນຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືບ່ໍ. ຖາ້ເຫນັວ່າບ່ໍຖກືຕອ້ງ ໃຫແ້ລກປ່ຽນຄວາມເຫນັນາໍກນັ ຫຼ ືຖາ້ມຄູ 
ຝກຶ (ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ) ຂອງການຝກຶອບົຮມົຄັງ້ນີ.້

5).  ຖາ້ຫາກທ່ານໃຊມ້ຂືຽນຕາຕະລາງການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ, ກະລູນາປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້
• ຂັນ້ຕອນ 1: ໃສ່ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັລາຍຮບັຕ່າງໆ ແລະ ຄດິໄລ່ຈາໍນວນເງນິລວມໃນແຕ່ລະເດອືນ
• ຂັນ້ຕອນ 2: ໃສ່ຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ແຕ່ລະເດອືນ ໂດຍນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຈາກການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ
• ຂັນ້ຕອນ 3: ຄດິໄລ່ກາໍໄລລວມຍອດ, ກາໍໄລກ່ອນຫກັອາກອນ ໃນແຕ່ລະເດອືນ.
• ຂັນ້ຕອນ 4: ຄດິໄລ່ກາໍໄລເງນິສດົ ຫຼ ືຂາດທນຶໃນແຕ່ລະເດອືນ.

ໃນຕາຕະລາງລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວການເງິນ, ຈະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍເງິນສົດ 
ແລະ ຈະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຍການຊື້ຕິດໜີ້ ແລະ ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ
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ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃນປີທ່ີ 1 

ຂອງບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ
ເລ ີ່ມຕົົ້ນ ເດອືນທ  1 ເດອືນທ  2 ເດອືນທ  3 ເດອືນທ  4 ເດອືນທ  5 ເດອືນທ  6 ເດອືນທ  7 ເດອືນທ  8 ເດອືນທ  9 ເດອືນທ  10 ເດອືນທ  11 ເດອືນທ  12 ລວມ 

I. ລາຍຮບັ 

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍ 85,920,000 85,788,000 86,520,000 78,516,000 75,720,000 72,156,000 74,364,000 75,420,000 84,168,000 87,144,000 87,624,000 88,860,000 982,200,000 

ຕົົ້ນທຶນການຂາຍ 61,948,320 61,853,148 62,380,920 56,610,036 54,594,120 52,024,476 53,616,444 54,377,820 60,685,128 62,830,824 63,176,904 64,068,060 708,166,200 

ກໍາໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນ - 23,971,680 23,934,852 24,139,080 21,905,964 21,125,880 20,131,524 20,747,556 21,042,180 23,482,872 24,313,176 24,447,096 24,791,940 274,033,800 

II. ລາຍຈູ່າຍ

ລາຍຈູ່າຍການແຈກຍາຍ 

ຄູ່າຂົນສົັ່ງ - 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 1,968,000 

ລາຍຈູ່າຍບ ລຫິານ 

ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ - - - - - - - - - - - - - - 

ໂຄສະນາ 
1,680,000 

- - - - - - - - - - - - - 

ເງິນເດືອນ - 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 5,342,400 64,108,800 

ຄູ່າເຊົັ່າ 
16,800,000 

- - - 16,800,000 - - - 16,800,000 - - - - 33,600,000 

ຄູ່າບ ລິການ, ຄູ່າວິຊາການ ແລະ ຄູ່ານາຍ
ໜ້າ 

- 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 3,024,000 

ຈ້າງພະນັກງານທາງນອກ - - - - - - - - - - - - - - 

ຄູ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ - - - - - - - - - - - - - - 

ຄູ່າປະກັນໄຟ - 504,000 - - - - - - - - - - - 504,000 

ຄູ່າເດ ນທາງ ແລະ ຮັບແຂກ - - - 1,680,000 - - 1,680,000 - - 1,680,000 - - 1,680,000 6,720,000 

ຄູ່າໂທລະສັບ ອ ນເຕ ເນ໋ດ ແລະ ການສື
ສານອືີ່ນໆ 

- 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 2,640,000 

ຄູ່າສິົ້ນເປືື້ອງຕູ່າງໆ (ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ,  
ອືີ່ນໆ) 

- 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 2,640,000 

ຄູ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 2,597,667 31,172,000 

ລາຍຈູ່າຍການເງນິ 

ລາຍຈູ່າຍການເງິນ 497,000 485,105 473,111 461,016 448,821 436,525 424,126 411,623 399,017 386,305 373,487 360,563 5,156,700 

ລາຍຈູ່າຍອືີ່ນໆ 

ອືີ່ນໆ - - - - - - - - - - - - - 

ກໍາໄລກ ່ອນຫັກອາກອນ (18,480,000) 14,174,613 14,653,680 13,189,903 (4,151,119) 11,880,992 9,218,933 11,527,364 (4,965,510) 12,607,789 15,130,804 15,277,542 13,955,310 122,500,300 

ລາຍຈູ່າຍອາກອນ - 8,592,000 8,578,800 8,652,000 7,851,600 7,572,000 7,215,600 7,436,400 7,542,000 8,416,800 8,714,400 8,762,400 8,886,000 98,220,000 

III. ກໍາໄລ ຫລ ືຂາດທຶນ (18,480,000) 5,582,613 6,074,880 (12,002,719) 4,308,992 4,090,964 (12,507,510) 6,416,404 6,515,142 5,069,310 24,280,300 
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ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃນປທີ ີ່ 1 ຂອງ 
ຂາ້ພະເຈົົ້າ 

ເລ ີ່ມຕົົ້ນ ເດອືນທ  1 ເດອືນທ  2 ເດອືນທ  3 ເດອືນທ  4 ເດອືນທ  5 ເດອືນທ  6 ເດອືນທ  7 ເດອືນທ  8 ເດອືນທ  9 ເດອືນທ  10 ເດອືນທ  11 ເດອືນທ  12 
ລວມ (‘000) 

ກ ບ 

I. ລາຍຮບັ

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍ 
ຕົົ້ນທຶນການຂາຍ 

ກໍາໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນ 

II. ລາຍຈູ່າຍ

ລາຍຈູ່າຍການແຈກຍາຍ 

ຄູ່າຂົນສົັ່ງ 

ລາຍຈູ່າຍບ ລຫິານ 

ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ 
ໂຄສະນາ 
ເງິນເດືອນ 
ຄູ່າເຊົັ່າ 
ຄ່າບ ລິການ, ຄ່າວິຊາການ ແລະຄ່ານາຍໜ້າ 

ຈ້າງພະນັກງານທາງນອກ 
ຄູ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ 
ຄູ່າປະກັນໄຟ 
ຄູ່າເດ ນທາງ ແລະ ຮັບແຂກ 
ຄູ່າໂທລະສັບ ອ ນເຕ ເນ໋ດ ແລະ ການສື
ສານອືີ່ນໆ 
ຄູ່າສິົ້ນເປືື້ອງຕູ່າງໆ (ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ,  
ອືີ່ນໆ) 
ຄູ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ 

ລາຍຈູ່າຍການເງນິ 

ລາຍຈູ່າຍການເງິນ 

ລາຍຈູ່າຍອືີ່ນໆ 

ອືີ່ນໆ 
ກໍາໄລກ ່ອນຫັກອາກອນ 

III. ກໍາໄລ ຫລ ືຂາດທຶນ
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ກະກຽມການຄາດຄະເນຖານະການເງິນຂອງທູ່ ານ 

ໃນກດິຈະກາໍນີ,້ ທ່ານຈະໄດຮ້ຽນຮູ ້ວທິກີານຄາດຄະເນຖານະການເງນິ ຂອງທຸລະກດິຂອງທ່ານ
ພາກນີ ້ແມ່ນໜຶ່ ງໃນພາກສຸດທາ້ຍຂອງການຮຽນຮູວ້ທິກີານ ຄາດຄະເນແຜນການເງນິ.

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 

1) ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ: ຈົ່ງອ່ານຄໍານິຍາມ/ປະໂຫຍກໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຂຽນພະຍັນຊະ
ນະໃສ່ຫ້ອງເບື້ອງຂວາ. ຄວາມໝາຍຂອງພະຍັນຊະນະແຕ່ລະໂຕໄດ້ອະທິບາຍຢູລຸ່ມນີ້.

ຄໍາອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງພະຍັນຊະນະ

ກ ຊບັສິນໝ ນວຽນ ຂ ຊັບສິນບໍ່ໝ ນວຽນ (ຄົງທີ່)

ຄ ໜ ົ້ສິນໜ ນວຽນ ງ ໜ ົ້ສິນບ ໍ່ໜ ນວຽນ 

ຈ ທຶນດຸນດຽ່ງ 

ຄໍານິຍາມ/ປະໂຫຍກ ພະຍັນຊະນະ

ວສິາຫະກດິ ຮກັສາຊບັສນິໄວ ້ເພື່ ອຂາຍ

ວິສາຫະກິດຄາດໝາຍໄວ້ວູ່າ ຈະຊໍາລະສະສາງໜ ້ສິນ ພາຍໃນຮອບວຽນທຸລະກິດປ ກກະຕິ 

ໜີສ້ນິຕອ້ງໄດຊໍ້າລະສະສາງໃຫໝ້ດົ ເກນີກ່ວາໜຶ່ ງປ ີຫຼ ືພາຍໃນຮອບວຽນທຸລະກດິປກົກະຕ ິນບັຈາກມືສ້ົ່ ງບດົລາຍງານ

ອາຄານ ຈະນາໍໃຊເ້ປນັສາງເກບັມຽ້ນ ອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ເຄື່ ອງຕ່າງໆ ຂອງວສິາຫະກດິ 

ວິສາຫະກິດຄາດໝາຍວ ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບສິນ ພາຍໃນສິບສອງເດືອນ ນັບຈາກມ ື້ສົ່ງບົດລາຍງານ 

ເງິນທ ີ່ເຈົ ້າຂອງທຸລະກິດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນທຸລະກິດ 

ຊັບສິນເປັນເງິນສົດ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າເງິນສົດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການແລກປ່ຽນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເພື່ອ່
ຊໍໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍສິບສອງເດືອນຫຼັງຈາກມື້ສົ່ງບົດລາຍງານ 

ກດິຈະກາໍ 

5c 

15 ນາທ  
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2)  ຮ່ວມກນັຄົນ້ຄວ້າເປນັກຸ່ມ: ຈົ່ ງເບິ່ ງຕວົຢ່າງໃນໜາ້ຕ່ໍໄປ: ຕາຕະລາງລາຍງານຖານະການເງນິໃນປທີ ີ1 - 3 ຂອງບໍລສິດັເອມັ 
ແອນຊ.ີ ໃຫປ້ກຶສາຫາລກືນັ ແລະ ອະທບິາຍໃຫກ້ນັ ແລະ ກນັຟງັ ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົເຂົາ້ໃຈວທິຄີດິໄລ່ຂໍ ້I, II, III. ແລວ້ໃຫຕ້ື່ ມຂໍ ້
ມູນທີ່ ຍງັຂາດຢູ່ໃຫຫ້ອ້ງສຂີຽວ.

3) ຈົ່ ງເບິ່ ງແຜນການເງນິໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລ ທ່ານຈະໄດເ້ຫນັການຄດິໄລ່ ໂດຍອດັຕະໂນມດັຢູ່ໃນຕາຕະລາງທ ີ9 ເຊິ່ ງເປນັການຄໍາ 
ນວນຜນົ ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ທ່ານໄດປ້ອ້ນເຂົາ້ທີ່ ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນພາກ: ກະແສເງນິສດົ ແລະ ການສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກບັ 
ການເຄື່ ອນໄຫວການເງນິ.

4) ຮ່ວມກນັຄົນ້ຄວ້າໃນກຸ່ມ: ໃຫປ້ກຶສາຫາລກືນັ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມເປນັຕ່າງໆກ່ຽວກບັຕະຕາລາງລາຍງານຖານະການເງນິ 
ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງການໃຊຕ້າຕະລາງ ແລະ ການຄດິໄລ່ຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືບ່ໍ. ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າບ່ໍ 
ຖກືຕອ້ງ, ຈ ົ່ ງປາຶສາຫາລ ືແລະ ຄົນ້ຄວ້ານາໍກນັພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼ ືສອບຖາມກບັຄູຝກຶ (ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ) ຂອງການຈດັຝກຶ 
ອບົຮມົຄັງ້ນີ.້

5) ຖາ້ທ່ານໃຊມ້ຂືຽນການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ, ກະລຸນາປະຕບິດັຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

• ຂັນ້ຕອນ 1: ຕື່ ມຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ຊບັສນິ ແລະ ຄດິໄລ່ຜນົລວມໃນແຕ່ລະປ ີໂດຍນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຈາກການຄາດຄະເນຕ່າງໆ 
ຈາກການຂາຍ, ຕາຕະລາງ ກ່ຽວກບັ ຊບັສນິທງັໝດົ ແລະ ຕາຕະລາງລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ກະແສເງນິສດົ.

• ຂັນ້ຕອນ 2: ຕື່ ມຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶດຸ່ນດ່ຽງຂອງແຕ່ລະປ ີໂດຍນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນ ຈາກການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ 
ຕ່າງໆ, ຕາຕະລາງເວລາຊໍາລະເງນິກູ ້ແລະ ຕາຕະລາງລາຍງານກ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ.

• ຂັນ້ຕອນ 3: ກວດກາຄນືຄວາມຖກືຕອ້ງ. ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າ ການຄດິໄລ່ຂອງທ່ານນັນ້ ຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືບ່ໍ, ໃຫທ່້ານນາໍໃຊສ້ມົ 
ຜນົ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ເຊິ່ ງຈະໄດຄໍ້າຕອບ ມຄ່ີາເທົ່ າກບັ ສູນ.

ຊບັສນິທງັໝດົ - ໜີສ້ນິທງັໝດົ ແລະ ທນຶດຸ່ນດ່ຽງ = 0

ຖາ້ວ່າຜນົໄດຮ້ບັ ທີ່ ໄດບ່ໍ້ເທົ່ າກບັ ສູນ (0) ສະແດງວ່າ ການລາຍງານສະພາບການເງນິຂອງທ່ານບ່ໍຖກືຕອ້ງ. ໃຫທ່້ານກວດຄນືເບິ່ ງ 

ຍອດຍກົມາ, ລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຍອດເງນິເຫຼອືທາ້ຍງວດ ໃນບດົລາຍງານກະແສເງນິສດົ ແລະ ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ 

ໃຫກ້ວດກາລະອຽດເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າ:

 ຍອດເງນິສດົ ຍດົມາ ກງົກບັ ເງນິສດົໃນມ ືແລະ ເງນິສດົໃນທະນາຄານ ຫຼ ືບ່ໍ

 ການບນັທກຶລາຍຮບັຕ່າງໆ ຖກື ຫຼ ືບ່ໍ

 ການບນັທກຶລາຍຈ່າງຕ່າງໆ ຖກື ຫຼ ືບ່ໍ

 ຍອດເຫຼອືເງນິສດົທາ້ຍງວດ ກງົກບັ ຍອດເຫຼອືເງນິສດົໃນມ ືແລະ ຍອດເຫຼອືເງນິສດົໃນທະນາຄານ ໃນທາ້ຍງວດ ຫຼ ືບ່ໍ

 ຍອດຍງັເຫຼອືຂອງຊບັສນິຄງົທີ່  ຖກືຕອ້ງບ່ໍ

 ຈາໍນວນໜີເ້ງນິກູ ້ຕອ້ງສົ່ ງ ຖກືຕອ້ງບ່ໍ

 ຈາໍນວນໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍ ໃຫຜູ້ສ້ະໜອງບໍລກິານ ຖກືຕອ້ງບ່ໍ

 ຈາໍນວນໜີສ້ນິຕອ້ງເກບັຄນື ຈາກລູກຄາ້ ຖກືຕອ້ງບ່ໍ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນຈະມ ີ ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນດຸນດ່ຽງຂອງເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນສະເພາະ

 ມື້ໃດມື້ນື່ງ - ມຶ້ສຸດທ້າຍຂອງຮອບວຽນລາຍງານ. 
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ຕາຕະລາງຄາດຄະເນຖານະການເງິນປີທ ີ່ 1-3 ຂອງ ບໍລິສັດເອັມເອັມແອນຊີ

ຈດຸເລ ີ່ມຕົົ້ນ ປທີ  1 ປທີ  2 ປທີ  3 

I. ຊບັສນິ

I.1 ຊບັສນິໜ ນວຽນ

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົັ່າເງ ິນສົດ 16,800,000 
52,567,259 193,853,669 575,019,490 

ໜີ້ຕ້ອງຮັບໃນທຸລະກິດ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບອືີ່ນໆ  - 
52,897,200 74,139,840 89,091,360 

ເຄືີ່ອງໃນສາງ  - 
- - - 

ຊັບສິນໜ ນວຽນອືີ່ນໆ  - 
- - - 

ລວມຊບັສນິໝ ນວຽນ      16,800,000      105,464,459       267,993,509 

I.2 ຊັບສິນຄົງທີ່

ຊັບສິນຄົງທ ີ່, ເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ 350,000,000 
376,788,000 345,616,000 314,444,000 

ຊັບສິນບ ໍ່ມ ຕົວຕົນ  - 
- - - 

ຊັບສິນຊ ວະພາບ  - 
- - - 

ຊັບສິນຄົງທ ີ່ອືີ່ນໆ  - 
- - - 

ລວມຊັບສິນບ ໍ່ໝູນວຽນ(ຄົງທີ່)   350,000,000     376,788,000       345,616,000     314,444,000 

ລວມຊບັສນິທງັໝົດ (I.1 + I.2)   366,800,000     482,252,459       613,609,509    978,554,850 

II. ໜ ົ້ສນິ

II.1 ໜ ົ້ສນິໝ ນວຽນ

ໜ ້ຕ້ອງສົັັ່ງໃນທຸລະກິດ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົັັ່ງອືີ່ນໆ  - 
49,468,440 25,782,750 

 34,377,000 

ດອກເບ້ຍເງິນກ ້ຕ້ອງສົັ່ງ  - 
- - - 

ອາກອນຕ້ອງສົັ່ງ  - 
- - - 

ເງ ິນແຮ  - 
- - - 

ໜ ົ້ສິນໝ ນວຽນອືີ່ນໆ  - 
- - - 

ລວມໜ ົ້ສນິໝ ນວຽນ        -       49,468,440        25,782,750      34,377,000 

II.2 ໜ ົ້ສນິບ ໍ່ໝ ນວຽນ

ເງິນກ ້ທະນາຄານ  - 
41,703,719 

21,889,275 
- 

ໜ ້ຕ້ອງສົ່ງຂາຫຸ້ນ -
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- - - 

ເງ ິນແຮ  - 
- - - 

ໜ ົ້ສິນໄລຍະຍາວອືີ່ນໆ  - 
- - - 

ລວມໜ ົ້ສນິບ ໍ່ໝ ນວຽນ        -        41,703,719         21,889,275        - 

ລວມໜ ົ້ສນິທງັໝົດ (II.1 + II.2)        -         91,172,159      34,377,000 

III. ທຶນດນຸດຽ່ງ

ທຶນເຈົົ້າຂອງທຸລະກິດ(ທຶນດນຸດ່ຽງ)  366,800,000 
366,800,000 

 366,800,000  366,800,000 

ທຶນສະສົມ  - 
- 24,280,300 199,137,484 

ກໍາໄລປະຈາໍຮັບໃນປີ  - 
24,280,300 174,857,183 

 378,240,367 

ລວມທນຶຂອງເຈົົ້າຂອງທລຸະກດິ   366,800,000       565,937,484     944,177,850 

ລວມໜີ້ສິນທັງໝົດ ແລະ ທຶນດຸນດ່ຽງ II + III)   366,800,000     482,252,459       613,609,509    978,554,850 
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ຕາຕະລາງຄາດຄະເນຖານະການເງິນປີທ ີ່  1-3 ຂອງ ຂ້າພະເຈົົ ້າ

ຈດຸເລ ີ່ມຕົົ້ນ ປທີ  1 ປທີ  2 ປທີ  3 

I. ຊບັສນິ 

I.1. ຊບັສນິໜ ນວຽນ 
ເງ ິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົັ່າເງ ິນສົດ ຈາກໃບລາຍ
ງານກະແສເງິນສົດ 
ໜີ້ຕ້ອງຮັບໃນທຸລະກິດ ແລະ ໜີຕ້້ອງຮັບອືນ່ໆ ຈາກ 

ແຜນຄາດຄະເນລາຍຮັບຕິດໜ ົ ້

ເຄືີ່ອງໃນສາງ ຍອດເຫືຼອເຄືີ່ອງຄ້າງສາງ 

ຊັບສິນໜ ນວຽນອືີ່ນໆ 

ລວມຊບັສນິໝ ນວຽນ 

I.2. ຊບັສນິບ ໍ່ໝ ນວຽນ 

ຊັບສິນຄົງທ ີ່, ເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ມ ນຄູ່າຍັງເຫືຼອຫັຼງ
ຈາກຫັກຄູ່າຫຸ້ຼຍຫ້ຽນ 
ຊັບສິນບ ໍ່ມ ຕົວຕົນ 

ຊັບສິນຊ ວະພາບ 

ຊັບສິນຄົງທ ີ່ອືີ່ນໆ 

ລວມຊບັສນິບ ໍ່ໝ ນວຽນ 

ລວມຊບັສນິທງັໝົດ (I.1 + I.2) 

II. ໜ ົ້ສນິ

II.1. ໜ ົ້ສນິໝ ນວຽນ 
ໜ ົ້ຕ້ອງສົັ່ງໃນທຸລະກິດ ແລະ ໜ້າຕ້ອງສົັ່ງອືີ່ນໆ ຈາກແຜນ
ຄາດຄະເນລາຍຈູ່າຍຕິດໜ ົ້ 
ດອກເບ້ຍເງິນກ ້ຕ້ອງສົັ່ງ ຈາກຕາຕະລາງຕິດຕາມເງິນກ ້ 

ອາກອນຕ້ອງສົັ່ງ 

ເງ ິນແຮ 

ໜ ົ້ສິນໝ ນວຽນອືີ່ນໆ 

ລວມໜ ົ້ສນິໝ ນວຽນ 

II.2. ໜ ົ້ສນິບ ໍ່ໝ ນວຽນ 
ເງ ິນກ ້ທະນາຄານ ໜ ົ້ຕ້ອງສົັ່ງເງິນຕົົ້ນຈາກຕາຕະລາງຕິດຕາມ
ເງິນກ ້ 
ໜ ້ຕ້ອງສົັັ່ງຂາຫຸ້ນ

ເງ ິນແຮ 

ໜ ົ້ສິນໄລຍະຍາວອືີ່ນໆ 

ລວມໜ ົ້ສນິບ ໍ່ໝ ນວຽນ 

ລວມໜ ົ້ສນິທງັໝົດ (II.1 + II.2) 

III. ທຶນດຸນດ່ຽງ

ທຶນດຸນດ່ຽງເຈົົ້າຂອງທຸລະກິດ 

ທຶນສະສົມ ປີນ ົ້ + ປີຜ່ານມາ

ກໍາໄລປະຈໍາປ ີມາຈາກໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 

ລວມທນຶຂອງເຈົົ້າຂອງທລຸະກດິ 

ລວມໜ ້ສິນທັງໝົດ ແລະ ທຶນດຸນດ່ຽງ II + III) 
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ການວິເຄາະບົດລາຍງານການເງິນ

ໃນກິດຈະກໍານ ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ວ້ິທ ວິເຄາະບົດລາຍງານການຄາດຄະເນການເງິນໃນທຸລະ
ກິດຂອງທ່ານ. ການວິເຄາະກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນການລາຍການເງິນແມ ່ນການປຽບທຽບຂອງ
ທ່າອຽ່ງ ແລະ ອັດຕາສ່ວນທີ່ຄິດໄລ່ຕາມອົງປະກອບຕ່າງໆໃນບົດລາຍງານການເງິນ. 

ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດ: 

1) ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ: ຈົ່ງອ່ານຄໍານິຍາມ/ປະໂຫຍກຕ່າງໆໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ແລະ ໃຫ້
ຂຽນພະຍັນຊະນະໃສ່ໃນຫ້ອງ ເບື້ອງຂວາ. ຄວາມໝາຍຂອງພະຍັນຊະນະແຕ່ລະໂຕໄດ້ອະທິ
ບາຍຢູ່ລຸ່ມນີ້

ຄໍາອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງພະຍັນຊະນະ

ກ ຈຸດພໍດີຄຸ້ມທຶນ ຂ ຄວາມຄ ່ອງຕົວທາງການເງິນ

ຄ ມີຄວາມສ ່ຽງ ງ ການເຄື່ອນໄຫວການເງິນ 

ຈ ມີປະສິດທິພາບ 

ຄໍານິຍາມ/ປະໂຫຍກ ພະຍັນຊະນະ

ຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດໃນການຊໍາລະສະສາງໜີ້ໄລຍະສັ້ນ. 

ອັດຕາການເພ ່ມ ແລະ ຫລຸດລົງ ຂອງການຂາຍໃນແຕ ່ລະປີ. 

ລາຍຮັບທັງໝົດ ເທົ່າກັບ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ຂອງວິສາຫະກິດ. 

ເຫດການ ຫຼ ືສະຖານະການໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ຈະມຜີນົກະທບົດາ້ນລບົ ຕ່ໍວສິາຫະກດິ

ຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນໄຫວ ດ , ມີຄວາມສໍາເລັດ ແລະ  ຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ ວັດຖຸດິບ, ພະລັງງານ, ເງິນ ແລະ ເວລາ. 

ວິສາຫະກິດມ  ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ. 

ອັດຕາສູ່ວນຂອງການປ່ຽນຊັບສ ນເປັນເງິນສົດ. 

ກດິຈະກາໍ 

5d 

15 ນາທ  
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2). ຮ່ວມກນັຄົນ້ຄວ້າເປນັກຸ່ມ: ຈົ່ ງເບິ່ ງຕວົຢ່າງ ໃນໜາ້ຕ່ໍໄປ: ວເິຄາະຈດຸພໍດກຸີມ້ທນຶ ແລະ ວເິຄາະ ອດັຕາສ່ວນຂອງລາຍງານການເງນິ ປທີ ີ
1-3 ຂອງບໍລສິດັເອມັແອນຊ.ີ ໃຫປ້ກຶສາຫາລກືນັ ແລະ ອະທບິາຍໃຫກ້ນັ ແລະ ກນັ ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົເຂົາ້ໃຈ ວທິຄີດິໄລ່ລາຍງານການເງນິ 
ປທີ ີ1 ແລະ 2. ຈາກນັນ້ ໃຫຕ້ື່ ມຂໍມູ້ນທີ່ ຂາດໄປ ໃນປທີ ີ3.

3). ຈົ່ ງເບິ່ ງແຜນການເງນິໃນຕາຕະລາງເອກັເຊລ, ທ່ານຈະໄດເ້ຫນັການຄດິໄລ່ ໂດຍອດັຕະໂນມດັ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງທ ີ10.1 ແລະ 10.2 
ເຊິ່ ງເປນັການຄົນ້ຄວ້າຄໍານວນຜນົ ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ທ່ານໄດປ້ອ້ນເຂົາ້ຜ່ານມາຢູ່ໃນພາກ: ບດົລາຍງານຖະນະການເງນິ, 
ກະແສເງນິສດົ ແລະ ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ.

4). ຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັເປນັກຸ່ມ: ໃຫປ້ກຶສາຫາລກືນັ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມເຫນັຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັ ຕາຕະລາງການວເິຄາະບດົລາຍງານການ 
ເງນິ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ ນໆ ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຂອງການໃຊຕ້າຕະລາງ ແລະ ການຄດິໄລ່ຖກືຕອ້ງ ຫຼ ື
ບ່ໍ. ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຈົງ້ປກຶສາຫາລ ືແລະ ຄົນ້ຄວ້ານາໍກນັພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼ ືສອບຖາມກບັຄູຝກຶ (ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ) 
ຂອງການຈດັຝກຶອບົຮມົ ຄັງ້ນີ.້

5). ຖາ້ຫາກທ່ານຂຽນວເິຄາະບດົລາຍງານການເງນິດວ້ຍມ,ື  ກະລຸນາປະຕບິດັຂັນ້ຕອນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

• ຂັຈ້ຕອນ 1: ໃສ່ຂໍມູ້ນ ໃນຕາຕະລາງວເິຄາະຈດຸພໍດກຸມ້ທນຶ ແລະ ຕາຕະລາງວເິຄາະອດັຕາສ່ວນ. ຈາກນັນ້ ໃຫຄ້ດິໄລ່ຕວົເລກ 
ຂອງແຕ່ລະປ ີໂດຍນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນ ຈາກບດົລາຍງານການຄາດຄະເນລາຍຮບັຕ່າງໆ, ບດົລາຍງານຖານະການເງນິ, ບດົລາຍງານກະ 
ແສເງນິສດົ ແລະ ອດັຕາສ່ວນຂອງວສິາຫະກດິ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍດຽວກນັ, ຖາ້ຫາກມ.ີ

• ຂັນ້ຕອນ 2: ຄດິໄລ່ຂໍມູ້ນໃນບດົລາຍງານການເງນິ ອງີຕາມຄໍາແນະນາໍຢູ່ໃນຕວົຢ່າງຂອງບໍລສິດັ ເອມັແອນຊ ີໃນໜາ້ຕ່ໍໄປ.

• ຂັນ້ຕອນ 3: ກວດກາຄນື ຄວາມຖກືຕອ້ງ. ກເພື່ ອກວດກາວ່າການຄດິໄລ່ຂອງທ່ານຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືບ່ໍ, ໃຫທ່້ານເບິ່ ງຄໍາອະທບິາຍ 
ຄວາມໝາຍຂອງອດັຕາສ່ວນໃນຫອ້ງໝາຍເຫດ ຂອງຕາຕະລາງຕວົຢ່າງ.
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ຈຸດພໍດີຄຸ້ມທຶນ ປທີ ີ່ 1 ປທີ ີ່ 2 ປທີ ີ່ 3 

% ກາໍໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນຕ ໍ່ການຂາຍ 

ກໍາໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນ (ເອົາຕົວເລກມາຈາກບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ) 274,033,800 470,473,800 

ຈໍານວນຂາຍທັງໝົດ (ເອົາຕົວເລກມາຈາກບົດລາຍງານຜົນໄດ້
ຮັບ) 982,200,000 1,178,640,000 

ກໍາໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນ ຕ ໍ່ ການຂາຍທັງໝົດ 27.9% 39.9% 

ລາຍຈູ່າຍຄງົທ ີ່ທັງໝົດ

ລາຍຈູ່າຍພະນັກງານ (ເອົາຕົວເລກມາຈາກບົດລາຍງານຜົນໄດ້
ຮັບ) 64,108,800 70,519,680 

ລາຍຈູ່າຍບ ລິຫານ (ເອົາຕົວເລກມາຈາກບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ) 80,300,000 101,592,800 

ລວມລາຍຈູ່າຍພະນັກງານ ແລະ ບ ລຫິານ 144,408,800 172,112,480 

ຈໍານວນຂາຍທ ່ພໍດີຄຸ້ມທຶນ (ປີ) 
ກໍາໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນຕ ໍ່ການຂາຍ (= ກ າໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນ ÷ຈໍານວນ
ຂາຍທັງໝົດ; ປີທ 1 = 274,033,800 ÷ 982,200,000 = 
27,9%)

27.9% 39.9% 

ລວມລາຍຈູ່າຍຄົງທ ີ່ທັງໝົດ 144,408,800 172,112,480 

ຈໍານວນພໍດີຄຸ້ມທຶນຕໍ່ປີ (= ລາຍຈ່າຍຄົງທີ່ທັງໝົົດ

 ÷ ກໍາໄລເບືົ້ອງຕົົ້ນຕ ໍ່ການຂາຍທັງໝົດ; 
ປີທີ່ 1 = 144,408,800 ÷ 27,9% =  517,594,265 ) 517,594,265 431,179,491 

ຈໍານວນພໍດີຄຸ້ມທຶນຕ ່ເດືອນ(=ຈຸດຄຸ້ມທຶນຕໍ່ປີ ÷ 12 ເດືອນ;

 ປ ີທ 1 = 517,594,265 ÷ 12 =43,132,855) 43,132,855 35,931,624 
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ອັດຕາສ່ວນ ປທີ ີ່ 1 ປທີ ີ່ 2 ປທີ ີ່ 3 ອດັຕາສູ່ວນ
ອດຸສາຫະກາໍ 

ໝາຍເຫດ 

ຄວາມຄູ່ອງຕວົ 

ອັດຕາສູ່ວນຄວາມຄູ່ອງຕົວ (= ລວມຊັບສິນໝ 
ນວຽນ ÷ ລວມໜ ົ້ສິນໝ ນວຽນ; ປີທ ີ່ 1 = 
105,464,459 ÷ 49,468,440 = 2.1 ) 

2.1 10.4 ຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດໃນການຈູ່າຍໜ ົ້ໄລຍະສັົ້ນ 

ອັດຕາສູ່ວນຄວາມຄູ່ອງຕົວໄວ  
(= ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົັ່າເງ ິນສົດ + ໜ ົ້
ຕ້ອງຮັບໃນທຸລະກິດ ແລະ ໜ ົ້ຕ້ອງຮັບອືີ່ນໆ ÷ 
ລວມໜ ົ້ສິນໝ ນວຽນ ) 

2.1 10.4 ອັດຕາສູ່ວນຂອງການປ່ຽນຊັບສ ນເປັນເງິນສົດ 

ຄວາມສູ່ຽງ 

ໜີ້ສິນຕໍ່ອັດຕາສ່ວນທຶນດຸນດ່ຽງ (= ລວມໜ ົ້
ສິນທັງໝົດ ÷ ລວມທຶນດຸນດ່ຽງ ) 0.2 0.1 

ອັດຕາສ່ວນໂຄງສ້າງເງິນກ ຢ້ືມ ຫລື ການປະກອບສ່ວນ
ຂອງເຈົົ ້າຂອງວິສາຫະກິດ 

ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດໃຊ້ໜີເງິນກູ້ = 
ຄ່າຫລຸ້້ຍຫ້ຽນ + ກ າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ÷
ລວມໜ ສ້ິນທັງໝົດ) 

0.6 4.3 
ຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດໃນການສ້າງກະແສເງິນ 
ສົດເພື່ອໃຊ້ໜ ້ເງິນກ  ້ແລະ ກ ຢ້ືມເພີ່ມ 

ການເຄື່ອນໄຫວການເງິນ

ອັດຕາເຕ ບໂຕຂອງການຂາຍ (ຕົວເລກໄດ້ມາຈາກ
ຕາຕະລາງຄາດຄະເນການຂາຍ ) 

0.0% 20.0% ອັດຕາການເພ ່ມ ຫຼື ຫລຸດລົງຂອງການຂາຍໃນແຕ

ຕົົ້ນທຶນສິນຄ້າກັບຈໍານວນຂາຍ (= ຕົ້ນທຶນສິນຄ້າທີ່ 
ຂາຍ ÷ ຈໍານວນຂອງການຂາຍ ) 72.1% 60.1% ຕົົ້ນທຶນສິນຄ້າ ກັບ ຈໍານວນຂອງການຂາຍ 

ອັດຕາກໍາໄລເບື້ອງຕົົ້ນ (ຕົວເລກໄດ້ມາຈາກ
ຕາຕະລາງ 10.1 ວິເຄາະຈຸດຄຸ້ມທຶນ) 

27.9% 39.9% 
ກໍາໄລເບື້ອງຕົົ້ນທີ່ຢູ່ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານບ  ລິຫານ 

ຕົົ້ນທຶນລາຍຈ່າຍດ້ານບ ລິຫານ ກັບຈໍານວນການຂາຍ 
(=ໍລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ ແລະ ບ ລິຫານ ÷ 
ຈໍານວນຂອງການຂາຍທັງໝົດໍ) 

14.7% 14.6% ຕົ້ນທຶນລາຍຈ່າຍດ້ານບ ລິຫານ ກັບຈໍານວນຂອງການຂາຍ 

ອັດຕາກໍາໄລສຸດທິ (= ກໍາໄລ ຫລື ຂາດທຶນ ÷
 ຈໍານວນຂອງການຂາຍ) 17.8% 32.1% ອັດຕາກໍາໄລສຸດທິ ທ ່ໄດ້ຈາກຈໍນວນຂອງການຂາຍ 

ຜົນຕອບແທນຈາກທຶນດຸນດ່ຽງ (= ກໍາໄລ ຫລື
ຂາດທຶນ ÷ ທຶນດຸນດ່ຽງຂອງເຈົົ ້າຂອງທຸລະກິດ ) 44.7% 66.8% 

ຜົນຕອບແທນຈາກທຶນດຸນດ່ຽງ ເພື່ອປະເມ ນຄວາມສ ່ຽງ
ໃນການລົງທຶນ 

ຜົນຕອບແທນຈາກຊັບສິນທັງໝົດ (= ກໍາໄລ ຫຼື 
ຂາດທຶນ ÷ ລວມຊັບສິນທັງໝົດ ) 

36.3% 61.6% 
ຜົນຕອບແທນຈາກຊັບສິນທັງໝົດເພ ື່ອປະເມີນປະສິດ
ທິຜົນຂອງການລົງທຶນດ້ານຊັບສິນ 

ປະສດິທພິາບ 
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ຈ/ນມື້ຂອງໜ ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບ (=ໜ ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກການ
ຂາຍແລະ ໜ ້ຕ້ອງໄດອ້ື ີ່ນໆ ÷ ລາຍຮັບ X 360ວັນ) 19.4 22.6 ຈໍານວນມື ້ຂອງການເກັບໜ ້ຄືນ 

ອັດຕາການໂອນໜີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບ(= ລາຍຮັບ ÷ ໜີ້ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍ ແລະ ໜີ້ອືີ່ນໆ ) 

18.6 15.9 ຈໍານວນຮອບວຽນຂອງການໂອນໜີຕ້້ອງຮັບໃນປີນື່ງ 

 ຈໍານວນມືຂ້ອງເຄື ່ອງຢູ່ໃນສາງ(= ເຄື ີ່ອງໃນສາງ 
÷ ຕົົ້ນທຶນການຂາຍ X 360 ວັນ ) 

0.0 0.0 ຈໍານວນມືົ້ຂອງເຄືີ່ອງຄ້າງໃນສາງ 

ຮອບວຽນຂອງເຄືີ່ອງໃນສາງ (= ຕົົ້ນທຶນການຂາຍ 
÷ ເຄືີ່ອງໃນສາງ ) 

ຈໍານວນຮອບວຽນຂອງເຄື ີ່ອງຄ້າງໃນສາງພາຍໃນນື່ງປິ 

 ຈໍານວນການຂາຍ ກັບ ີ່ຊັບສິນທັງໝົດ (= 
ຈໍານວນຂອງລາຍຮັບ ÷ ລວມຊັບສິນທັງໝົດ ) 

2.0 1.9 
ຈໍານວນການຂາຍ ກັບ ີ່ຊັບສິນທັງໝົດ ເພື່ອປະເມີນເບີ່ງ 
ຈໍານວນຂອງການຂາຍທີ່ມີຜົນຈາກຊັບສິນທັງໝົດ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
1. ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ່າງໆທີ່ທະນາຄານຕ້ອງການເພື່ອປ່ອຍເງິນກ ້

2. ຄໍາສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ

3. ຕົວຢາ່ງແຜນການເງິນ

ຈຸດເລ ີ່ມຕົົ້ນ

1. ຍອດເຫຼືອເງິນສົດ

2. ຊັບສິນ

3. ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ແຜນການໃນອະນາຄດົ 

4. ແຜນການລົງທຶນ ແລະ ແຜນປະກອບທຶນ

5. ການຄາດຄະເນລາຍຮັບ

6. ການຄາດຄະເນລາຍຈູ່າຍ

7. ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດ

8. ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ

9. ຄາດຄະເນຖານະການເງິນ
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ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ Laos In Business ໄດ້ສ້າງຂຶນ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງການເງິນຂອງທຸລະ 
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME Access to Finance) ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມສັ່ັງົເສ ມວິສາຫະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ  ແລະ ການຄ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ. 
ຫລັກສູດນ້ີໄດ້ດັດປັບມາຈາກເຄືີ່ອ່ງມືຝຶກອົບຮົມ “In Business” ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ. ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ 
Laos In Business ໄດ້ເນັ້ນເປັນພິເສດໃສຄ່ວາມຕ້ອງການຂອງວິສາຫະກິດລາວໂດຍມ ເປ ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມ
ສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ບ ລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເຂົາ້ເຖິງແຫລ່ງທຶນ.  

ຫລັກສູດ In Business ແມ່ນນະວັດຕະກໍາໃໝຂ່ອງການຮຽນຮ ທ້ີອ່ ງໃສ່ການຈັດກິດຈະກໍາຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິ 
ສາຫະກິດພັດທະນາທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ(ສິນຄ້າ/ບໍລິການ), ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ 
ສະພາບການເຮັດວຽກ. ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ພາຍໃຕກ້ານອະນຸຍາດຂອງ ອົງການຕາງໜ້າຜູ້ 
ແຮງງານແຫ່ງຊາດຂອງແຕລ່ະປະເທດ, ຫລັກສູດ In Business ຈະໄດ້ນໍາໄປຖ່າຍ ທອດໃຫ້ກັບບັນດາສະມາຄົມທຸລະ 

ກິດ ໃນຫລາຍລະດັບ ແລ ະ ສະຖາບັນຕ່າງໆໃນຂົງເຂດອາຊ  ແລະ ປາຊ ຟິກ. 
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