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กระแสเงินสด cash	flow 현금	유동성 ฮย็อน-กึม	ยู-ดง-ซ็อง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ International	Monetary	Fund	
(IMF)

국제	통화	기금 คุก-เจ	ทง-ฮวา	คี-กึม

กองทุนรวม mutual	fund 기금 คี-กึม

การขอเงินคืน	 refund 환불 ฮวัน-บุล

การคลัง finance 재정,	재원 แช-จ็อง,	แช-ว็อน

การเงิน monetary 금융 คือ-มยุง

การจำานอง mortgage 저당,	담보 ชอ-ดัง,	ทัม-โบ

การชำาระค่าสินค้าและบริการ bill	payment 지불	청구서	 ชี-บุล	ช็อง-กู-ซอ	

การชำาระเงิน payment 지불,	지급 ชี-บุล,	ชี-กึบ

การถอนเงิน withdrawal 인출 อิน-ชุล

การทำาธุรกรรม transaction 거래 คอ-แร

การธนาคาร banking	  은행업무 อึน-แฮ็ง-อ็อม-มู

การแลกเปลี่ยน	 exchange 교환,	환전 คโย-ฮวัน,	ฮวัน-จ็อน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

foreign	exchange 외국환 เว-กู-ควัน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ electronic	funds	transfer	(EFT) 온라인	송금 อน-รา-อิน	ซง-กึม

กำาไร profit 이익,	수익 อี-อิก,	ซู-อิก

กู้ยืม	ให้กู้ loan 대출하다	 แท-ชุล-ฮา-ดา

เกินดุล surplus 흑자,	잉여금 ฮึก-จา,	อิง-ยอ-กึม

การเงินและการธนาคาร
Finance & Banking3
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금융과 은행업무	
คือ-มยุง-กวา	อึน-แฮ็ง-อ็อม-มู

กระแสเงินสด cash	flow 현금	유동성 ฮย็อน-กึม	ยู-ดง-ซ็อง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ International	Monetary	Fund	
(IMF)

국제	통화	기금 คุก-เจ	ทง-ฮวา	คี-กึม

กองทุนรวม mutual	fund 기금 คี-กึม

การขอเงินคืน	 refund 환불 ฮวัน-บุล

การคลัง finance 재정,	재원 แช-จ็อง,	แช-ว็อน

การเงิน monetary 금융 คือ-มยุง

การจำานอง mortgage 저당,	담보 ชอ-ดัง,	ทัม-โบ

การชำาระค่าสินค้าและบริการ bill	payment 지불	청구서	 ชี-บุล	ช็อง-กู-ซอ	

การชำาระเงิน payment 지불,	지급 ชี-บุล,	ชี-กึบ

การถอนเงิน withdrawal 인출 อิน-ชุล

การทำาธุรกรรม transaction 거래 คอ-แร

การธนาคาร banking	  은행업무 อึน-แฮ็ง-อ็อม-มู

การแลกเปลี่ยน	 exchange 교환,	환전 คโย-ฮวัน,	ฮวัน-จ็อน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

foreign	exchange 외국환 เว-กู-ควัน

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ electronic	funds	transfer	(EFT) 온라인	송금 อน-รา-อิน	ซง-กึม

กำาไร profit 이익,	수익 อี-อิก,	ซู-อิก

กู้ยืม	ให้กู้ loan 대출하다	 แท-ชุล-ฮา-ดา

เกินดุล surplus 흑자,	잉여금 ฮึก-จา,	อิง-ยอ-กึม
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กรรมสิทธิ์ ownership,	proprietary	right 소유권	 โซ-ยู-กว็อน

กลยุทธ์ strategy 전술,	전략 ช็อน-ซุล,	ช็อล-รยัก

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ provident	fund 준비기금 ชุน-บี-กี-กึม

การขยายกิจการ business	expansion 사업	확장 ซา-อ็อบ	ฮวัก-จัง

การเข้าครอบครองกิจการ takeover 기업	인수,	기업	매입 คี-อ็อบ	อิน-ซู,	คี-อ็อบ	แม-อิบ

การแข่งขัน	 competition 경쟁 คย็อง-แจ็ง

การควบรวมกิจการ merger	and	acquisition 합병	매수,	합병	인수,	
자회사취득

ฮับ-ปย็อง	แม-ซู,	ฮับ-ปย็อง	
อิน-ซู,	ชา-ฮเว-ซา-ชวี-ดึก	

การค้า commerce 상업 ซา-ง็อบ

การจ้างงาน	 employment 취업 ชวี-อ็อบ

การเจรจาต่อรอง negotiation 교섭 คโย-ซ็อบ

การตลาด	 marketing 마케팅 มา-เค-ทิง

การทดลองงาน probation 실습,	수습	 ชิล-ซึบ,	ซู-ซึบ

การทำางานล่วงเวลา overtime 초과	근무 โช-กวา	คึน-มู

การบริหารจัดการ	 administration 관리직 ควัน-รี-จิก

การประชุม conference,	meeting 회의 ฮเว-อี

การประเมินผลงาน evaluation 평가 พย็อง-กา

การปลดพนักงาน	การเลิกจ้าง dismissal,	lay-off 집단	해고,	정리	해고 ชิบ-ดัน	แฮ-โก,	ช็อง-นี	แฮ-โก

การผลิต	 production 생산 แซ็ง-ซัน

การฝึกงาน internship 인턴 อิน-ท็อน

การบริหารธุรกิจ
Business Administration7
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경영 	
คย็อง-ย็อง

กรรมสิทธิ์ ownership,	proprietary	right 소유권	 โซ-ยู-กว็อน

กลยุทธ์ strategy 전술,	전략 ช็อน-ซุล,	ช็อล-รยัก

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ provident	fund 준비기금 ชุน-บี-กี-กึม

การขยายกิจการ business	expansion 사업	확장 ซา-อ็อบ	ฮวัก-จัง

การเข้าครอบครองกิจการ takeover 기업	인수,	기업	매입 คี-อ็อบ	อิน-ซู,	คี-อ็อบ	แม-อิบ

การแข่งขัน	 competition 경쟁 คย็อง-แจ็ง

การควบรวมกิจการ merger	and	acquisition 합병	매수,	합병	인수,	
자회사취득

ฮับ-ปย็อง	แม-ซู,	ฮับ-ปย็อง	
อิน-ซู,	ชา-ฮเว-ซา-ชวี-ดึก	

การค้า commerce 상업 ซา-ง็อบ

การจ้างงาน	 employment 취업 ชวี-อ็อบ

การเจรจาต่อรอง negotiation 교섭 คโย-ซ็อบ

การตลาด	 marketing 마케팅 มา-เค-ทิง

การทดลองงาน probation 실습,	수습	 ชิล-ซึบ,	ซู-ซึบ

การทำางานล่วงเวลา overtime 초과	근무 โช-กวา	คึน-มู

การบริหารจัดการ	 administration 관리직 ควัน-รี-จิก

การประชุม conference,	meeting 회의 ฮเว-อี

การประเมินผลงาน evaluation 평가 พย็อง-กา

การปลดพนักงาน	การเลิกจ้าง dismissal,	lay-off 집단	해고,	정리	해고 ชิบ-ดัน	แฮ-โก,	ช็อง-น	ีแฮ-โก

การผลิต	 production 생산 แซ็ง-ซัน

การฝึกงาน internship 인턴 อิน-ท็อน
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เศรษฐกิจ
Economy40

กลไกราคา price mechanism 가격 가구 คา-กย็อก คา-กู

การกระจายรายได้ distribution of income 소득 분배 โซ-ดึก พุน-แบ

การกำาหนดราคากลาง median price setting 중간 가격 지정 ชุง-กัน คา-กย็อก ชี-จ็อง

การกำาหนดราคาขั้นต่ำา minimum price setting 최저 가격 지정 ชเว-จอ คา-กย็อก ชี-จ็อง

การกำาหนดราคาขั้นสูง price ceiling setting 가격 상한제 지정 คา-กย็อก ซัง-ฮัน-เจ ชี-จ็อง

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ economic expansion 경제 확장 คย็อง-เจ ฮวัก-จัง

การควบคุมราคา  price control 가격 통제 คา-กย็อก ทง-เจ

การนำาเข้า import 수입 ซู-อิบ

การบริโภค consumption 소비 โซ-บี

การปรับโครงสร้างหนี้ debt restructuring 채무 조정 แช-มู โช-จ็อง

การปั่นหุ้น stock manipulation 주가 조작 ชู-กา โช-จัก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ privatization  민영화 มี-นย็อง-ฮวา

การพยากรณ์เศรษฐกิจ economic forecasting 경제 예측 คย็อง-เจ เย-ชึก

การพยุงราคา  price support  가격 지지 คา-กย็อก ชี-จี

การพัฒนาเศรษฐกิจ economic development   경제 발전 คย็อง-เจ พัล-จ็อน

การลงทุน investment 투자 ทู-จา

การวางแผนทางเศรษฐกิจ economic planning   경제 계획 คย็อง-เจ คเย-ฮเว็ก

การส่งออก export 수출 ซู-ชุล

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ economic activity 경제활동 คย็อง-เจ-ฮวัล-ดง
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경제  
คย็อง-เจ

กลไกราคา price mechanism 가격 가구 คา-กย็อก คา-กู

การกระจายรายได้ distribution of income 소득 분배 โซ-ดึก พุน-แบ

การกำาหนดราคากลาง median price setting 중간 가격 지정 ชุง-กัน คา-กย็อก ชี-จ็อง

การกำาหนดราคาขั้นต่ำา minimum price setting 최저 가격 지정 ชเว-จอ คา-กย็อก ชี-จ็อง

การกำาหนดราคาขั้นสูง price ceiling setting 가격 상한제 지정 คา-กย็อก ซัง-ฮัน-เจ ชี-จ็อง

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ economic expansion 경제 확장 คย็อง-เจ ฮวัก-จัง

การควบคุมราคา  price control 가격 통제 คา-กย็อก ทง-เจ

การนำาเข้า import 수입 ซู-อิบ

การบริโภค consumption 소비 โซ-บี

การปรับโครงสร้างหนี้ debt restructuring 채무 조정 แช-มู โช-จ็อง

การปั่นหุ้น stock manipulation 주가 조작 ชู-กา โช-จัก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ privatization  민영화 มี-นย็อง-ฮวา

การพยากรณ์เศรษฐกิจ economic forecasting 경제 예측 คย็อง-เจ เย-ชึก

การพยุงราคา  price support  가격 지지 คา-กย็อก ชี-จี

การพัฒนาเศรษฐกิจ economic development   경제 발전 คย็อง-เจ พัล-จ็อน

การลงทุน investment 투자 ทู-จา

การวางแผนทางเศรษฐกิจ economic planning   경제 계획 คย็อง-เจ คเย-ฮเว็ก

การส่งออก export 수출 ซู-ชุล

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ economic activity 경제활동 คย็อง-เจ-ฮวัล-ดง
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กระซิบ whisper 귀속말하다 ควี-ซก-มัล-ฮา-ดา

กระโดด jump 뛰다 ตวี-ดา

กลับ return 되돌리다 ทเว-ดล-รี-ดา

กลับไป go back 돌아가다 โท-รา-คา-ดา

กลับมา come back 돌아오다 โท-รา-โอ-ดา

กวาด sweep 쓸다 ซึล-ดา

กอด hug 안다 อัน-ดา

กิน eat 먹다 ม็อก-ตา

เก็บรักษา keep 보관하다 โพ-กวัน-ฮา-ดา

เกลียด hate 미워하다, 싫어하다 มี-วอ-ฮา-ดา, ชี-รอ-ฮา-ดา

เกิด กำาเนิด be born 태어나다 แท-ออ-นา-ดา

แกล้ง tease 놀리다 นล-รี-ดา

แกว่ง sway 흔들리다 ฮึน-ดึล-รี-ดา

โกรธ angry 화가 나다 ฮวา-กา นา-ดา

ขโมย steal 훔치다 ฮุม-ชี-ดา

ขยาย enlarge 확대하다 ฮวัก-แต-ฮา-ดา

ขอโทษ apologize 사과하다 ซา-กวา-ฮา-ดา

ขอบคุณ thank 고맙다, 감사하다 โค-มับ-ตา, คัม-ซา-ฮา-ดา

ขอยืม borrow 빌리다 พิล-รี-ดา
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กระซิบ whisper 귀속말하다 ควี-ซก-มัล-ฮา-ดา

กระโดด jump 뛰다 ตวี-ดา

กลับ return 되돌리다 ทเว-ดล-รี-ดา

กลับไป go back 돌아가다 โท-รา-คา-ดา

กลับมา come back 돌아오다 โท-รา-โอ-ดา

กวาด sweep 쓸다 ซึล-ดา

กอด hug 안다 อัน-ดา

กิน eat 먹다 ม็อก-ตา

เก็บรักษา keep 보관하다 โพ-กวัน-ฮา-ดา

เกลียด hate 미워하다, 싫어하다 มี-วอ-ฮา-ดา, ชี-รอ-ฮา-ดา

เกิด กำาเนิด be born 태어나다 แท-ออ-นา-ดา

แกล้ง tease 놀리다 นล-รี-ดา

แกว่ง sway 흔들리다 ฮึน-ดึล-รี-ดา

โกรธ angry 화가 나다 ฮวา-กา นา-ดา

ขโมย steal 훔치다 ฮุม-ชี-ดา

ขยาย enlarge 확대하다 ฮวัก-แต-ฮา-ดา

ขอโทษ apologize 사과하다 ซา-กวา-ฮา-ดา

ขอบคุณ thank 고맙다, 감사하다 โค-มับ-ตา, คัม-ซา-ฮา-ดา

ขอยืม borrow 빌리다 พิล-รี-ดา
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