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ກ່ຽວກບັຄູ່ມສືະບບັ ນີ ້

ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ອະທບິາຍກ່ຽວກບັວທິກີານບນັທກຶ ແລະການນຳໃຊບ້ນັຊແີຍກປະເພດ. ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໃນບດົທ ີ7 ຂອງ ປືມ້ຄູ່ມ,ື ບນັຊແີຍກປະເພດ ຖກືນຳໃຊ ້ເພື່ ອຊີໃ້ຫເ້ຫນັຄ່າໃຊຈ່້າຍ 

ແລະລາຍຮບັ ແຍກຕາມປະເພດ (ເຊັ່ ນ ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ, ເງນິກູ,້ ຫຼ ືດອກເບຍ້). 

ຄູ່ມ ືນີປ້ະກອບດວ້ຍ 6 ພາກສ່ວນ ຕົນ້ຕໍ: 

ບ1. ນັຊແີຍກປະເພດມລີກັສະນະຄແືນວໃດ? 

ບ2. ນັຊແີຍກປະເພດເລີ່ ມບນັທກຶໃນແຕ່ລະເດອືນ ໂດຍການບນັທກຶຍອດຍງັເຫຼອືຂອງເດອືນກ່ອນຄແືນວໃດ 

ແຕ3. ່ ລະລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເກດີ ຂຶນ້ ຖກືບນັທກຶໃນບນັຊແີຍກປະເພດຄແືນວໃດ, ແລະ ຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືປ່ຽນແປງຕາມລາຍການເຄື່ ອນໄຫວດັ່ ງກ່າວນັນ້ຄແືນວໃດ. ສຳລບັແຕ່ 

ລະລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ, ມຄີຳອະທບິາຍ ກ່ຽວກບັ ການບນັທກຶ ແລະວທິກີານບນັທກຶ ໃນບນັດາພາກສ່ວນຂອງບນັຊແີຍກປະເພດຄແືນວໃດ? 

ຍອດຍ4. ງັເຫຼອືທາ້ຍເດອືນຂອງແຕ່ລະລາຍການຖກືບນັທກຶຄແືນວໃດ ແລະຖກືກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຄນືຄແືນວໃດໃນທາ້ຍເດອືນ 

ຍອດຍ5. ງັເຫຼອື ຖກືນຳໃຊເ້ພື່ ອກະກຽມໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະໃບສະຫຼຸບຊບັສມົບດັຄແືນວໃດ

ເງ6. ນິຝາກຢູ່ທະນາຄານທຸລະກດິມຜີນົກະທບົ ຕ່ໍບນັຊແີຍກປະເພດຂອງທະນາຄານບາ້ນຄແືນວໃດ

ບ1. ນັຊແີຍກປະເພດມລີກັສະນະຄແືນວໃດ?

ບນັຊແີຍກປະເພດ ປະກອບດວ້ຍພາກສ່ວນແຕ່ລະປະເພດລາຍການທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ການຈດັປະເພດລາຍການໃນບນັຊແີຍກປະເພດ ທີ່ ສະມາຄມົສົ່ ງເສມີການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຊຸມຊນົລາວ

ຢູ່ ສປປ ລາວ ນຳໃຊມ້:ີ 

ເງ• ນິສດົໃນມ ື

ເງ• ນິສດົຢູ່ທະນາຄານ

ເງ• ນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ (ເງນິທອ້ນ)

ເງ• ນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເງ• ນິກູຈ້າກພາຍນອກ

ດອກເບ• ຍ້ຮບັ ແລະດອກເບຍ້ຈ່າຍ

ລາຍຮ• ບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ

ທ• ນຶ (ທນຶສຳຮອງ)

ລາຍຮ• ບັຈາກຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ

ລາຍຈ• ່ າຍ ອື່ ນໆ
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ສຳລບັແຕ່ລະປະເພດເຫ ົຼ່ ານີ,້ ມຖີນັສຳລບັ “ເບືອ້ງ ໜີ”້, ຖນັສຳລບັ “ເບືອ້ງມ”ີ ແລະຖນັສຳລບັ “ຍອດຍງັເຫຼອື” (ຫຼທືຽບເທົ່ າ).

ເມື່ ອລາຍການເຄື່ ອນໄຫວເກດີ ຂຶນ້, ມນັຖກືບນັທກຶລງົໃນພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງບນັຊແີຍກປະເພດ. ແຕ່ລະແຖວ ຖກືນຳໃຊສ້ະເພາະແຕ່ລະລາຍການ. 

ບນັດາໜາ້ດັ່ ງຕ່ໍໄປ ນີຂ້ອງປືມ້ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ສະແດງການລງົບນັຊແີຍກປະເພດ ໃນແຕ່ລະບາດກາ້ວ ຕາມລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເກດີ ຂຶນ້ໃໝ່ໃນເດອືນ, ຕາມຕວົຢ່າງທີ່ ສມົມຸດ ຂຶນ້ຂອງ ທະນາຄານ 

ບາ້ນ. 

ການບ2. ນັທກຶຍອດຍງັເຫຼອືຂອງເດອືນກ່ອນໃນ ຕົນ້ເດອືນ 

ລາຍການທ ີ1: ໃນ ຕົນ້ເດອືນ, ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຖກືບນັທກຶໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນຖນັ “ຍອດຍງັເຫຼອື”. 

 ຕວົຢ່າງ: 
 

ສຳລ• ບັພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມ,ື ຍອດຍງັເຫຼອື 

ເດອືນກ່ອນຈາກເດອືນມງັກອນ ແມ່ນ 

6,610,000 ກບີ. ໃນຕົນ້ເດອືນກຸມພາ, 

ຈຳນວນ ນີ ້ຖກືບນັທກຶໃນຖນັ “ຍອດຍງັເຫຼອື” 

ຂອງພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມ.ື

ສຳລ• ບັພາກສ່ວນເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາ 

ຊກິ, ຍອດຍງັເຫຼອືຈາກເດອືນມງັກອນ ແມ່ນ 

9,000,000 ກບີ. ໃນຕົນ້ເດອືນກຸມພາ, 

ຈຳນວນ ນີ ້ຖກືບນັທກຶໃນຖນັ “ຍອດຍງັເຫຼອື” 

ຂອງພາກສ່ວນເງນິຝາກສະມາຊກິ.

ສຳລ• ບັພາກສ່ວນເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ, 

ຍອດຍງັເຫຼອືຈາກເດອືນມງັກອນ ແມ່ນ 

3,000,000 ກບີ. ໃນ ຕົນ້ເດອືນກຸມພາ, 

ຈຳນວນ ນີ ້ຖກືບນັທກຶໃນຖນັ “ຍອດຍງັເຫຼອື” 

ຂອງພາກສ່ວນເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ. 

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

ຍອດເຫຼອືທາ້ຍເດອືນ



3

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ 

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000
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ກວດການຄວາມຖ ¾ ກືຕອ້ງຂອງຍອດຍງັເຫຼອື

ຍອດຍງັເຫຼອືຂອງພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມ ືຄວນເທົ່ າກບັ ຍອດເຫຼອືເງນິຝາກ - ຍອດເຫຼອືເງນິກູ ້+ ຍອດເຫຼອືເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ + ດອກເບຍ້ຮບັ + ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ + ທນຶ + 

ລາຍຮບັຈາກຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ - ລາຍຈ່າຍ ອື່ ນໆ.

ໃນກລໍະນ ີນີ:້ 6,610,000 = 9,000,000 - 10,000,000 + 3,000,000 + 800,000 + 200,000 + 4,000,000 + 210,000 - 600,000.

ອນັ ນີຄ້ວນໄດຮ້ບັການກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຄນື, ແລະຖາ້ສອງດາ້ນຂອງສມົຜນົ ບ່ໍເທົ່ າກນັ, ມບີາງ ສີ່ ງບາງຢ່າງຜດິພາດ ແລະ ການລງົບນັຊຄີວນໄດຮ້ບັການກວດກາຄນື.

ຍອດຍ ¾ ກົໄປພາຍຫຼງັການແບ່ງປັນເງນິປັນຜນົ

ໝາຍເຫດ ເມື່ ອບນັຊແີຍກປະເພດ ຖກືບນັທກຶລງົໃນເດອືນທຳອດິພາຍຫຼງັການແບ່ງປັນເງນິປັນຜນົ, ການບນັທກຶ “ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ” ທງັໝດົ ໃນພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍຮບັ ແລະ 

ລາຍຈ່າຍ (ແລະດັ່ ງນັນ້ ມນັຈະປະກດົຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ) ຈະເທົ່ າກບັສູນ. ອນັ ນີປ້ະກອບດວ້ຍ:

ດອກເບ• ຍ້

ລາຍຮ• ບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮ• ບັຈາກຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 

ລາຍຈ• ່ າຍ ອື່ ນໆ

ອນັ ນີຍ້ອ້ນວ່າ ຈຳນວນ ທີ່ ເຫຼອືເທົ່ າໃດພາຍຫຼງັ ຫກັລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ ຈາກລາຍຮບັປະຈຳປີ - ເຊັ່ ນ ກຳໄລ - ຖກືແບ່ງປັນແກ່ເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນທາ້ຍປີ (ສ່ວນແບ່ງປັນໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ໃຫແ້ກ່ 

ສະມາຊກິ ຄ ືເງນິປັນຜນົ) ແລະດັ່ ງນັນ້, ມນັ ບ່ໍຖກືຍກົໄປໃນປີໜາ້.

ສະເພາະປະເພດບນັຊ ີທີ່  ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍຮບັ ແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍເທົ່ ານັນ້ (ແລະປະກດົຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊບັສມົບດັ) ຈະມຍີອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນຕ່າງສູນ ໝາຍວ່າ ມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວ ຖກືຍກົໄປໃນ 

ປີໜາ້. ປະເພດບນັຊ ີດັ່ ງກ່າວປະກອບດວ້ຍ:

ເງ• ນິສດົໃນມ ື

ເງ• ນິສດົຢູ່ທະນາຄານ 

ເງ• ນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ (ເງນິທອ້ນ)

ເງ• ນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ 

ເງ• ນິກູຈ້າກພາຍນອກ 

ທ• ນຶ
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ການບ3. ນັທກຶລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເກດີ ຂຶນ້ໃນເດອືນໃນບນັຊແີຍກປະເພດ: ຕວົຢ່າງການບນັທກຶບນັຊແີຕ່ລະປະເພດ

ລາຍການທ ີ2: ໃນວນັທ ີ1/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຮບັຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິຈຳນວນ 225,000 ກບີ

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (2), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) 

ແລະ ມື ້(1) ຖກືບນັທກຶລງົໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ 

ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ”) ຖກືບນັທກຶໃນພາກ 

ສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (225,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(225,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (6,610,000 

ກບີ). ຜນົລວມ (6,835,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອື 

ອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື.  

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າການຊຳລະຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ ໝາຍເຖງີ 

ເງນິເຂົາ້ ບ່ໍແມ່ນເງນິອອກ.

ພາກສ່ວນລາຍຮບັຈາກຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (225,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶໃນຖນັ 

ເບືອ້ງ ໜີ.້

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ເພີ່ ມຂຶນ້ຕາມຈຳນວນ (225,000 ກບີ) 

ໃສ່ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (210,000 ກບີ). ຜນົລວມ 

(435,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶ 

ລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື.

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ ເພີ່ ມລາຍຮບັ 

ຈາກຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000
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ລາຍການທ ີ3: ໃນວນັທ ີ1/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຮບັເງນິຈາກການຂາຍປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກຈຳນວນ 300,000 ກບີ

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (3), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) 

ແລະມື ້(1) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ”) ຖກືບນັທກຶ 

ໃນພາກສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (300,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (300,000 

ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (6,835,000 ກບີ). ຜນົ 

ລວມ (7,135,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກື 

ບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າລາຍຮບັຈາກການຂາຍປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ 

ໝາຍເຖງີ ເງນິເຂົາ້ ບ່ໍແມ່ນເງນິອອກ.

ພາກສ່ວນລາຍຮບັຈາກການຂາຍປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (300,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້  

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ເພີ່ ມຂຶນ້ດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(300,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (200,000 

ກບີ). ຜນົລວມ (500,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັ 

ໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າການຂາຍ ປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ ເພີ່ ມລາຍຮບັ 

ຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000
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ລາຍການທ ີ4: ໃນວນັທ ີ1/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຮບັຈາກເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິຈຳນວນ 3,000,000 ກບີ

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (4), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) 

ແລະມື ້(1) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ”) ຖກືບນັທກຶໃນພາກ 

ສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (3,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(3,000,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 

(7,135,000 ກບີ). ຜນົລວມ (10,135,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນ 

ຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າເງນິຝາກໃໝ່ຂອງສະມາຊກິ ໝາຍເຖງີ ເງນິເຂົາ້ 

ບ່ໍແມ່ນເງນິອອກ.

ພາກສ່ວນເງນິຝາກສະມາຊກິ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (3,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(3,000,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 

(9,000,000 ກບີ). ຜນົລວມ (12,000,000 ກບີ, 

ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັ 

ເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າເງນິຝາກໃໝ່ຂອງສະມາຊກິ ເພີ່ ມຈຳນວນເງນິ 

ຝາກສະມາຊກິຢູ່ທະນາຄານ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດເຍງັຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ 

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000



11

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ 

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000
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ລາຍການທ ີ5: ໃນວນັທ ີ3/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຊຳລະຄນື ແກ່ໜີລ້ດັຖະບານຈຳນວນ 2,000,000 ກບີ

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (5), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) 

ແລະມື ້(3) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ 

ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ຊຳລະໜີແ້ກ່ລດັຖະບານ”) ຖກືບນັທກຶໃນພາກ 

ສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍ (2,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງມ.ີ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິຊຳລະຄນື 

(2,000,000 ກບີ) ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 

(10,135,000 ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ (8,135,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນ 

ຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ຫຼຸດ ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະເພີ່ ມ 

ໃສ່ ຍອ້ນວ່າໃນກລໍະນ ີນີ ້ເງນິອອກ ບ່ໍແມ່ນເງນິເຂົາ້.

ພາກສ່ວນເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍຊຳລະ ໜີ ້(2,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶ 

ລງົໃນຖນັຊຳລະຄນື. 

ຖນັຍອດຄາ້ງຊຳລະ ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິຊຳລະຄນື 

(2,000,000 ກບີ) ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 

(3,000,000 ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ (1,000,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນ 

ຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຄາ້ງຊຳລະ. 

ຈຳນວນ ຫຼຸດ ຈາກຍອດຄາ້ງຊຳລະເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະ 

ເພີ່ ມໃສ່ ຍອ້ນວ່າການຊຳລະຄນື ຫຼຸດຈຳນວນເງນິ ຕົນ້ລງົ ຊຶ່ ງຍງັ 

ເຫຼອືສະເພາະ ຍອດຄາ້ງຊຳລະທີ່ ຕອ້ງຊຳລະຄນື.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ 

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000
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ລາຍການທ ີ6: ໃນວນັທ ີ3/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລດັຖະບານຈຳນວນ 100,000 ກບີ.

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (6), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) 

ແລະມື ້(3) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ 

ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິກູແ້ກ່ລດັຖະບານ”) ຖກືບນັ 

ທກຶໃນພາກສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນດອກເບຍ້ ທີ່ ຈ່າຍ (100,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງມ.ີ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍ 

(100,000 ກບີ) ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 

(8,135,000 ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ (8,035,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນ 

ຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ຫຼຸດ ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະເພີ່ ມ 

ໃສ່ ຍອ້ນວ່າໃນກລໍະນ ີນີ ້ເງນິອອກ ບ່ໍແມ່ນເງນິເຂົາ້.

ພາກສ່ວນເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ

ຈຳນວນດອກເບຍ້ ທີ່ ຈ່າຍ (100,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ

ຖນັຈ່າຍສຳລບັເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ. 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍ 

(100,000 ກບີ) ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (800,000 

ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ (700,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັ 

ໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ຫຼຸດ ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະ 

ເພີ່ ມໃສ່ ຍອ້ນວ່າການຊຳລະຄນື ຫຼຸດຈຳນວນເງນິ ທີ່ ເຫຼອືຈາກ 

ດອກເບຍ້ຮບັ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ 

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000

6 2 3 ດອກເບຍ້ເງນິກູລ້ດັຖະບານ 100,000 8,035,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ 

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000

100,000 700,000
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ລາຍການທ ີ7: ໃນວນັທ ີ5/2//2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຮບັເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ຈາກລດັຖະບານຈຳນວນ 3,000,000 ກບີ

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (7), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) 

ແລະມື ້(5) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ 

ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ເງນິກູຈ້າກລດັຖະບານ”) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ 

ລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (3,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(3,000,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 

(8,035,000 ກບີ). ຜນົລວມ (11,035,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນ 

ຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ ໝາຍເຖງີ ເງນິເຂົາ້ ບ່ໍແມ່ນເງນິ 

ອອກ.

ພາກສ່ວນເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (3,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຄາ້ງຊຳລະ ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(3,000,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຄາ້ງຊຳລະເດອືນກ່ອນ 

(1,000,000 ກບີ). ຜນົລວມ (4,000,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນ 

ຍອດຄາ້ງຊຳລະອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຄາ້ງຊຳລະ.

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຄາ້ງຊຳລະເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ ເພີ່ ມຈຳນວນເງນິ ທີ່ ທະນາຄານ 

ບາ້ນເປັນ ໜີຜູ້ໃ້ຫກູ້ຈ້າກພາຍນອກ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000

6 2 3 ດອກເບຍ້ເງນິກູລ້ດັຖະບານ 100,000 8,035,000

7 2 5 ເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ລດັຖະບານ 3,000,000 11,035,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000

100,000 700,000

3,000,000 4,000,000
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ລາຍການທ ີ8: ໃນວນັທ ີ7/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຮບັເງນິບໍລຈິາກຈາກເມອືງຈຳນວນ 2,000,000 ກບີ.

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (8), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) 

ແລະມື ້(7) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ 

ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ເງນິບໍລຈິາກຈາກເມອືງ”) ຖກືບນັທກຶໃນພາກ 

ສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (2,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(2,000,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 

(11,035,000 ກບີ). ຜນົລວມ (13,035,000 ກບີ, ຊຶ່ ງ 

ແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັ 

ເຫຼອື.

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າເງນິບໍລຈິາກຈາກເມອືງ ໝາຍເຖງີ ເງນິເຂົາ້ 

ບ່ໍແມ່ນເງນິອອກ.

ພາກສ່ວນທນຶ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (2,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(2,000,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 

(4,000,000 ກບີ). ຜນົລວມ (6,000,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນ 

ຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າເງນິບໍລຈິາກຈາກເມອືງ ເພີ່ ມຈຳນວນທນຶທີ່ ທະ

ນາຄານບາ້ນເປັນເຈົາ້ຂອງ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000

6 2 3 ດອກເບຍ້ເງນິກູລ້ດັຖະບານ 100,000 8,035,000

7 2 5 ເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ລດັຖະບານ 3,000,000 11,035,000

8 2 7 ເງນິອຸດໜຸນຈາກເມອືງ 2,000,000 13,035,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000

100,000 700,000

3,000,000 4,000,000

2,000,000 6,000,000
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ລາຍການທ ີ9: ໃນວນັທ ີ10/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຮບັດອກເບຍ້ຈາກສະມາຊກິຈຳນວນ 400,000 ກບີ

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (9), ເດອືນ (2 - 

ກຸມພາ) ແລະມື ້(10) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, 

ເດອືນ ແລະ ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ດອກເບຍ້ຈາກສະມາຊກິ”) 

ຖກືບນັທກຶໃນພາກ ສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (400,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັ 

ເບືອ້ງ ໜີ.້ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (400,000 

ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (13,035,000 ກບີ). 

ຜນົລວມ (13,435,000 ກບີ, ຊຶ່ ງ ແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) 

ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າການຈ່າຍດອກເບຍ້ຂອງສະມາຊກິ ໝາຍເຖງີ 

ເງນິເຂົາ້ ບ່ໍແມ່ນເງນິອອກ.

ພາກສ່ວນດອກເບຍ້

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (400,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັ 

ດອກເບຍ້ຮບັ. 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ 

(400,000 ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (700,000  

ກບີ). ຜນົລວມ (1,100,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັ 

ໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັ 

ອອກ ຍອ້ນວ່າການຈ່າຍດອກເບຍ້ຂອງສະມາຊກິ ເພີ່ ມຈຳນວນ

ທນຶ ທີ່ ທະນາຄານບາ້ນໄດຮ້ບັຈາກດອກເບຍ້.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ 

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000

6 2 3 ດອກເບຍ້ເງນິກູລ້ດັຖະບານ 100,000 8,035,000

7 2 5 ເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ລດັຖະບານ 3,000,000 11,035,000

8 2 7 ເງນິອຸດໜຸນຈາກເມອືງ 2,000,000 13,035,000

9 2 10 ດອກເບຍ້ຈາກສະມາຊກິ 400,000 13,435,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000

100,000 700,000

3,000,000 4,000,000

2,000,000 6,000,000

400,000 1,100,000
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ລາຍການທ ີ10: ໃນວນັທ ີ15/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຮບັເງນິຊຳລະ ໜີຈ້າກສະມາຊກິຈຳນວນ 1,000,000 ກບີ.

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ (10), 

ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) ແລະມື ້(15) 

ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ 

ແລະ ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ການຊຳລະ ໜີຂ້ອງສະມາ 

ຊກິ”) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (1,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັເບືອ້ງ ໜີ.້

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (1,000,000 

ກບີ) ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (13,435,000 ກບີ). ຜນົລວມ 

(13,435,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັ ຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັອອກ ຍອ້ນ 

ວ່າສະມາຊກິຊຳລະໜີແ້ກ່ທະນາຄານ ໝາຍເຖງີ ເງນິເຂົາ້ ບ່ໍແມ່ນເງນິອອກ.

ພາກສ່ວນເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (1,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຊຳລະຄນື 

ຖນັຍອດຄາ້ງຊຳລະ ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ໄດຮ້ບັ (1,000,000  

ກບີ) ຈາກຍອດຄາ້ງຊຳລະເດອືນກ່ອນ (10,000,000 ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ  

(9,000.000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຄາ້ງຊຳລະອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນ 

ຖນັຍອດຄາ້ງຊຳລະ. 

ຈຳນວນ ຫຼຸດ ຈາກຍອດຄາ້ງຊຳລະເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະເພີ່ ມໃສ່ ຍອ້ນ 

ວ່າການຊຳລະໜີ ້ຫຼຸດຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຜູກູ້ຍ້ງັຕດິ ໜີທ້ະນາຄານ ຢູ່.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000

6 2 3 ດອກເບຍ້ເງນິກູລ້ດັຖະບານ 100,000 8,035,000

7 2 5 ເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ລດັຖະບານ 3,000,000 11,035,000

8 2 7 ເງນິອຸດໜຸນຈາກເມອືງ 2,000,000 13,035,000

9 2 10 ດອກເບຍ້ຈາກສະມາຊກິ 400,000 13,435,000

10 2 15 ການຊຳລະ ໜີຈ້າກສະມາຊກິ 1,000,000 14,435,000 1,000,000 9,000,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000

100,000 700,000

3,000,000 4,000,000

2,000,000 6,000,000

400,000 1,100,000
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ລາຍການທ ີ11: ໃນວນັທ ີ16/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ປ່ອຍເງນິກູງ້ວດໃໝ່ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຈຳນວນ 7,000,000 ກບີ.

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ 

(11), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) ແລະ 

ມື ້(16) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ 

ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ”) 

ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍອອກ (7,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັເບືອ້ງມ.ີ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍ (7,000,000 ກບີ) 

ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (14,435,000 ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ  

(7,435,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັ 

ຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ຫຼຸດ ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະເພີ່ ມໃສ່ ຍອ້ນວ່າ 

ການປ່ອຍເງນິກູງ້ວດໃໝ່ ໝາຍເຖງີ ເງນິອອກ ບ່ໍແມ່ນເງນິເຂົາ້.

ພາກສ່ວນເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍອອກ (7,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັປ່ອຍເພີ່ ມ. 

ຖນັຍອດຄາ້ງຊຳລະ ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນການເບກີຈ່າຍເງນິກູ ້(7,000,000  

ກບີ) ໃສ່ຍອດຄາ້ງຊຳລະເດອືນກ່ອນ (9,000,000 ກບີ). ຜນົລວມ  

(16,000,000 ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຄາ້ງຊຳລະອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັ 

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ. 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຄາ້ງຊຳລະເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັອອກ ຍອ້ນວ່າ 

ການປ່ອຍກູງ້ວດໃໝ່ ເພີ່ ມຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຜູກູ້ເ້ປັນ ໜີທ້ະນາຄານບາ້ນ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000

6 2 3 ດອກເບຍ້ເງນິກູລ້ດັຖະບານ 100,000 8,035,000

7 2 5 ເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ລດັຖະບານ 3,000,000 11,035,000

8 2 7 ເງນິອຸດໜຸນຈາກເມອືງ 2,000,000 13,035,000

9 2 10 ດອກເບຍ້ຈາກສະມາຊກິ 400,000 13,435,000

10 2 15 ການຊຳລະ ໜີຈ້າກສະມາຊກິ 1,000,000 14,435,000 1,000,000 9,000,000

11 2 16 ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ 7,000,000 7,435,000 7,000,000 16,000,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000

100,000 700,000

3,000,000 4,000,000

2,000,000 6,000,000

400,000 1,100,000
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ລາຍການທ ີ12: ໃນວນັທ ີ18/2/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຈ່າຍສຳລບັເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການຈຳນວນ 500,000 ກບີ.

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ 

(12), ເດອືນ (2 - ກຸມພາ) ແລະ 

ມື ້(18) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ 

ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ”) 

ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍອອກ (500,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັເບືອ້ງມ.ີ 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍ (500,000 ກບີ) 

ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (7,435,000 ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ (6,935,000 

ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ຫຼຸດ ຈາກຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະເພີ່ ມໃສ່ ຍອ້ນວ່າ 

ການຈ່າຍສຳລບັເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ໝາຍເຖງີ ເງນິອອກ ບ່ໍແມ່ນເງນິເຂົາ້.

ພາກສ່ວນລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍອອກ (500,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຈ່າຍ. 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຈ່າຍ (500,000 ກບີ) 

ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (600,000 ກບີ). ຜນົລວມ (1,100,000 

ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 
 

ຈຳນວນ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າຈະຫກັອອກ ຍອ້ນວ່າ 

ຄ່າໃຊຈ່້າຍສຳລບັເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ເພີ່ ມລາຍຈ່າຍແກ່ທະນາຄານບາ້ນ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ 

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000

6 2 3 ດອກເບຍ້ເງນິກູລ້ດັຖະບານ 100,000 8,035,000

7 2 5 ເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ລດັຖະບານ 3,000,000 11,035,000

8 2 7 ເງນິອຸດໜຸນຈາກເມອືງ 2,000,000 13,035,000

9 2 10 ດອກເບຍ້ຈາກສະມາຊກິ 400,000 13,435,000

10 2 15 ການຊຳລະ ໜີຈ້າກສະມາຊກິ 1,000,000 14,435,000 1,000,000 9,000,000

11 2 16 ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ 7,000,000 7,435,000 7,000,000 16,000,000

12 2 18 ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 500,000 6,935,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000

100,000 700,000

3,000,000 4,000,000

2,000,000 6,000,000

400,000 1,100,000

500,000 1,100,000
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ການຄ4. ດິໄລ່ ແລະ ການກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຍອດຍງັເຫຼອືທາ້ຍເດອືນ

ໃນທາ້ຍເດອືນ, ຍອດຍງັເຫຼອືທາ້ຍເດອືນ ຖກືບນັທກຶໃນບນັຊແີຍກປະເພດ. 

ແຖວ ”ຍອດຍງັເຫຼອືທາ້ຍເດອືນ” ຖກືບນັທກຶ ດວ້ຍການຍກົຍອດຍງັເຫຼອືລ່າສຸດໃນຖນັ “ຍອດຍງັເຫຼອື” ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນມາໃສ່. 

ຕວົຢ່າງ, ດັ່ ງໃນຕວົຢ່າງການບນັທກຶບນັຊແີຍກປະເພດທີ່ ສມົບູນ ດັ່ ງໜາ້ ຕ່ໍໄປ ນີ,້ ໃນພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມ ືຍອດຍງັເຫຼອືທາ້ຍເດອືນແມ່ນ 6,935,000 ກບີ. ສີ່ ງນີ ້ແມ່ນຄກືນັກບັຍອດຍງັເຫຼອື 

ພາຍຫຼງັການບນັທກຶບນັຊຄີັງ້ສຸດທາ້ຍ (ລາຍການທ ີ12, ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ). ຍອດຍງັເຫຼອືທາ້ຍເດອືນ ຖກືຍກົມາ ໂດຍບ່ໍຕອ້ງຄດິໄລ່ເພີ່ ມເຕມີອກີ ຍອ້ນວ່າ ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືປ່ຽນແປງພາຍ

ຫຼງັແຕ່ລະລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ການບນັທກຶບນັຊຄີັງ້ສຸດທາ້ຍ ແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືລ່າສຸດແລວ້.

ມນັສຳຄນັທີ່ ຈະຕອ້ງກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງວ່າ:

ຍອດຍງັເຫຼອືຂອງພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມ ື= ຍອດຍງັເຫຼອືເງນິຝາກປະຫຍດັ - ຍອດຍງັເຫຼອືເງນິກູ ້+ ຍອດຍງັເຫຼອືເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ + ດອກເບຍ້ຮບັ + 

ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ + ທນຶ + ລາຍຮບັຈາກຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ - ລາຍຈ່າຍ ອື່ ນໆ.

ໃນກລໍະນ ີນີ,້ ສອງດາ້ນຂອງສມົຜນົ ຕອ້ງເທົ່ າກນັ: 

6,935,000 = 12,000,000 - 16,000,000 + 4,000,000 + 1,100,000 + 500,000 + 6,000,000 + 435,000 - 1,100,000

ຖາ້ກວດກາແລວ້ ສອງດາ້ນຂອງສມົຜນົ ບ່ໍເທົ່ າກນັ, ມບີາງຢ່າງ ທີ່ ຜດິພາດ ແລະການບນັທກຶບນັຊ ີຄວນໄດຮ້ບັການກວດກາຄນື.
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ບນັຊແີຍກປະເພດທີ່ ສມົບູນສຳລບັເດອືນກຸມພາ 2008

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ 

12

1 2 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,610,000 9,000,000 10,000,000

2 2 1 ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 150 225,000 6,835,000

3 2 1
ລາຍຮບັຈາກ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ
150 300,000 7,135,000

4 2 1 ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ 150 3,000,000 10,135,000 3,000,000 12,000,000

5 2 3 ຊຳລະຄນື ໜີເ້ລດັຖະບານ 2,000,000 8,135,000

6 2 3 ດອກເບຍ້ເງນິກູລ້ດັຖະບານ 100,000 8,035,000

7 2 5 ເງນິກູບ້ວ້ງໃໝ່ລດັຖະບານ 3,000,000 11,035,000

8 2 7 ເງນິອຸດໜຸນຈາກເມອືງ 2,000,000 13,035,000

9 2 10 ດອກເບຍ້ຈາກສະມາຊກິ 400,000 13,435,000

10 2 15 ການຊຳລະ ໜີຈ້າກສະມາຊກິ 1,000,000 14,435,000 1,000,000 9,000,000

11 2 16 ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ 7,000,000 7,435,000 7,000,000 16,000,000

12 2 18 ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 500,000 6,935,000

ຍອດເຫຼອືທາ້ຍເດອືນ 6,935,000 12,000,000 16,000,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

3,000,000 800,000 4,000,000 200,000 210,000 600,000

225,000 435,000

300,000 500,000

2,000,000 1,000,000

100,000 700,000

3,000,000 4,000,000

2,000,000 6,000,000

400,000 1,100,000

500,000 1,100,000

4,000,000 1,100,000 6,000,000 500,000 435,000 1,100,000
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ກະກຽມໃບລາຍງານຜ5. ນົໄດຮ້ບັ ແລະໃບສະຫຼຸບຊບັສມົບດັ ຈາກບນັຊແີຍກປະເພດ

ບນັຊແີຍກປະເພດ ຖກືນຳໃຊເ້ພື່ ອກະກຽມບດົລາຍງານທາງການເງນິທາ້ຍປີ (ເບີ່ ງບດົທ ີ7 ຂອງ ປືມ້ຄູ່ມສືຳລບັລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີ).

ໃບລາຍງານຜi. ນົໄດຮ້ບັ

ຖາ້ທະນາຄານບາ້ນ ຕອ້ງກະກຽມໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃນທາ້ຍປີການບນັຊ,ີ ມນັຈະນຳໃຊກ້ານບນັທກຶບນັຊໃີນແຖວຍອດຍງັເຫຼອືທາ້ຍງວດຂອງບນັຊແີຍກປະເພດສຳລບັເດອືນສຸດທາ້ຍຂອງປີ 

ການບນັຊ ີ(ຕວົຢ່າງ ບນັຊແີຍກປະເພດລາ້ສຸດ).

ສີ່ ງນີ ້ສຳເລດັໄດຄ້ດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ຍອດຍ1. ງັເຫຼອືທາ້ຍງວດຈາກພາກສ່ວນລາຍການ ທີ່ ກຳນດົລາຍຈ່າຍ ຖກືຍກົມາຈາກບນັຊແີຍກປະເພດ ມາໃສ່ ພາກສ່ວນ “ລາຍຈ່າຍ” ຂອງໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ. 

ຍອດຍ2. ງັເຫຼອືທາ້ຍງວດຈາກພາກສ່ວນລາຍການ ທີ່ ກຳນດົລາຍຮບັ ຖກືຍກົມາຈາກບນັຊແີຍກປະເພດ ມາໃສ່ ພາກສ່ວນ “ລາຍຮບັ” ຂອງໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ.

ນຳໃຊບ້ນັຊແີຍກປະເພດໃນໜາ້ຜ່ານມາ, ຖາ້ພວກເຮາົສມົມຸດວ່າ ເດອືນກຸມພາ ແມ່ນເດອືນສຸດທາ້ຍຂອງປີການບນັຊ,ີ ລາຍຈ່າຍ ແລະລາຍຮບັ ຂອງທະນາຄານບາ້ນ ຄວນຖກືຍກົໄປໃບລາຍງານ 

ຜນົໄດຮ້ບັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ລາຍຈ່າຍ ລາຍຮບັ

ລາຍຈ່າຍ ອື່ ນໆ 1,100,000 ດອກເບຍ້ 1,100,000

ຂາຍ ປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກ 500,000

ຄ່າທຳນຽມສະມາຊກິ 435,000

ທງັໝດົ 1,100,000 ທງັໝດົ 2,035,000

ກຳໄລ = 935,000

ໃນກລໍະນ ີນີ,້ ກຳໄລ (ລາຍຮບັ - ລາຍຈ່າຍ) ຂອງທະນາຄານບາ້ນ ຈະແມ່ນ 935,000.
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ໃບສະ ຫຼii. ຸບຊບັສມົບດັ 

ຖາ້ທະນາຄານບາ້ນ ຕອ້ງກະກຽມໃບສະ ຫຼຸບຊບັສມົບດັ ໃນທາ້ຍປີການບນັຊ,ີ ມນັຈະໃຊກ້ານບນັທກຶບນັຊ ີໃນແຖວຍອດຍງັເຫຼອືທາ້ຍງວດຂອງບນັຊແີຍກປະເພດສຳລບັເດອືນສຸດທາ້ຍຂອງປີ 

ການບນັຊ ີ(ເຊັ່ ນ ບນັຊແີຍກປະເພດລ່າສຸດ) ແລະໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ (ເບີ່ ງຂາ້ງເທງີ). 

ສີ່ ງນີ ້ສຳເລດັໄດຄ້ດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ຍອດຍ1. ງັເຫຼອືທາ້ຍງວດ ຈາກພາກສ່ວນລາຍການ ທີ່ ຊບັສນິ ຖກືຍກົມາຈາກບນັຊແີຍກປະເພດ ມາໃສ່ ພາກສ່ວນ “ຊບັສນິ” ຂອງໃບສະ ຫຼຸບຊບັສມົບດັ. 

ຍອດຍ2. ງັເຫຼອືທາ້ຍງວດ ຈາກພາກສ່ວນລາຍການ ທີ່  ໜີສ້ນິ ຖກືຍກົມາຈາກບນັຊແີຍກປະເພດ ມາໃສ່ ພາກສ່ວນ “ໜີສ້ນິ” ຂອງໃບສະ ຫຼຸບຊບັສມົບດັ. 

ກຳໄລ ທ3. ີ່ ເພີ່ ມທນຶຂອງທະນາຄານບາ້ນ ຖກືຍກົມາຈາກໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ມາໃສ່ ພາກສ່ວນ “ທນຶ” ຂອງໃບສະ ຫຼຸບຊບັສມົບດັ.  

ການນຳໃຊບ້ນັຊແີຍກປະເພດ ແລະໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຂາ້ງເທງີ ນັນ້, ຖາ້ພວກເຮາົສມົມຸດວ່າ ເດອືນກຸມພາ ແມ່ນເດອືນສຸດທາ້ຍຂອງປີການບນັຊ,ີ ຊບັສນິ, ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ ຂອງທະນາຄານ 

ບາ້ນ ຄວນຖກືຍກົມາໃສ່ໃບສະ ຫຼຸບຊບັສມົບດັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ຊບັສນິ ໜີສ້ນິ

ເງນິສດົໃນມື 6,935,000 ເງນິຝາກປະຫຍດັ 12,000,000

ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ 16,000,000 ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ 4,000,000

ທນຶ

ທນຶ 6,000,000

ກຳໄລ ທີ່ ເພີ່ ມໃສ່ທນຶຂອງທະນາ

ຄານບາ້ນ

935,000

22,935,000 22,935,000

ດັ່ ງທີ່ ອະທບິາຍໃນບດົທ ີ7 ຂອງ ປືມ້ຄູ່ມ,ື ຜນົລວມຂອງຊບັສນິ ຕອ້ງເທົ່ າກບັ ຜນົລວມຂອງ ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ ຕະຫຼອດ. ຖາ້ສອງດາ້ນຂອງໃບສະ ຫຼຸບຊບັສມົບດັ ບ່ໍເທົ່ າກນັ, ມບີາງ ສີ່ ງ ຜດິພາດ 

ແລະ ການບນັທກຶບນັຊແີຍກປະເພດ ແລະ ໃບສະ ຫຼຸບຊບັສມົຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາຄນື. 

ໃນກລໍະນຂີາ້ງເທງີ, ສອງດາ້ນ ຕອ້ງເທົ່ າກນັ (ທງັສອງຜນົລວມຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ ແມ່ນ 22,935,000 (ຊຶ່ ງແມ່ນຊບັສມົບດັສຸດທຂິອງທະນາຄານບາ້ນ)).
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ເງ6. ນິຝາກຢູ່ທະນາຄານທຸລະກດິ ກະທບົບນັຊແີຍກປະເພດຂອງທະນາຄານບາ້ນຄແືນວໃດ

ບນັຊແີຍກປະເພດທີ່ ອງົການແຮງງານສາກນົຊ່ວຍເຫຼອືທະນາຄານບາ້ນ ປະກອບມພີາກສ່ວນເງນິສດົຢູ່ທະນາຄານ. ພາກສ່ວນ ນີ ້ບ່ໍໄດນ້ຳໃຊຕ້ະຫຼອດເວລາ ມນັຖກືນຳໃຊ ້ສະເພາະ ເມື່ ອທະນາຄານ 

ບາ້ນ ຝາກເງນິຢູ່ທະນາຄານທຸລະກດິເທົ່ ານັນ້. ໃນກລໍະນ ີນັນ້, ແຕ່ລະລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ທີ່ ລວມເອາົ ເງນິ ທີ່ ຝາກເພີ່ ມໃສ່ບນັຊຢູ່ີທະນາຄານທຸລະກດິ ຫຼ ືຖອນອອກຈາກບນັຊດີັ່ ງກ່າວ ມນັຖກື 

ບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ “ເງນິສດົຢູ່ທະນາຄານ”. ເມື່ ອທະນາຄານບາ້ນ ໃຊບ້ນັຊທີະນາຄານທຸລະກດິ, ບາງລາຍການບນັຊ ີທີ່ ຢູ່ໃນພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມ ືອາດຢູ່ໃນພາກສ່ວນເງນິສດົຢູ່ທະນາຄານ 

ແທນ, ຖາ້ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ ເງນິ ເຂົາ້/ອອກ ສຳລບັລາຍການເຄື່ ອນໄຫວດັ່ ງກ່າວ. ແຕ່ເຖງີຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຕະຫຼອດເວລາ ທະນາຄານບາ້ນຈະນຳໃຊບ້ນັຊທີະນາຄານທຸລະກດິ ເພື່ ອຮກັສາເງນິສ່ວນ 

ເກນີ ທີ່  ບ່ໍຕອ້ງການໃຊ ້ເທົ່ ານັນ້, ແລະ ດັ່ ງນັນ້ ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ໂດຍປົກກະຕ ິຖກືຈຳກດັສະເພາະໃນການ ຝາກ ຕື່ ມ ແລະ ຖອນອອກ ຈາກບນັຊຢູ່ີທະນາຄານທຸລະກດິ. 

ຖາ້ພວກເຮາົສມົມຸດວ່າ ທະນາຄານບາ້ນ ທີ່ ນຳໃຊຕ້ວົຢ່າງໃນ ປືມ້ຄູ່ມ ືແມ່ນຈະມເີງນິສດົໃນມເືຫຼອື ໃນທາ້ຍເດອືນກຸມພາ ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດປ່ອຍກູແ້ກ່ສະມາຊກິ, ທະນາຄານບາ້ນ ອາດຕດັສນິໃຈນຳເງນິ 

ບາງສ່ວນຝາກໄວໃ້ນບນັຊຢູ່ີທະນາຄານທຸລະກດິ. ຫຼງັຈາກ ນັນ້, ທະນາຄານບາ້ນ ກໍ່ ອາດຕດັສນິໃຈ ທີ່ ຈະຖອນບາງສ່ວນຂອງເງນິເພື່ ອນຳໃຊ.້ 

ໃນບນັຊແີຍກປະເພດ, ການຝາກ ແລະການຖອນເງນິ ຈະຖກືບນັທກຶ ດັ່ ງນີ:້

ໃນວ ¾ ນັທ ີ1/3/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຝາກເງນິເຂົາ້ບນັຊຂີອງຕນົຢູ່ທະນາຄານທຸລະກດິຈຳນວນ 3,000,000 ກບີ.

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ 

(3), ເດອືນ (3 - ເມສາ) ແລະ ມື ້

(1) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ ລຳດບັ, 

ເດອືນ ແລະ ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ເງນິຝາກຢູ່ບນັຊທີະນາ 

ຄານທຸລະກດິ”) ຖກືບນັທກຶໃນພາກ 

ສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິຝາກ (3,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັເບືອ້ງມ,ີ 

ເນື່ ອງຈາກບາງສ່ວນຂອງເງນິສດົໃນມ ືຖກືນຳໃຊ ້ສຳລບັການຝາກເງນິ. 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຝາກ (3,000,000 ກບີ) 

ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (6,935,000 ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ (3,935,000 

ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ທີ່  ຫຼຸດ ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ແທນທີ່ ຈະເພີ່ ມໃສ່ ຍອ້ນວ່າ 

ການຝາກເງນິ ໄດຫ້ຼຸດເງນິສດົໃນມລືງົ.

ພາກສ່ວນເງນິສດົຢູ່ທະນາຄານ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຝາກ (3,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶໃນຖນັ “ເງນິຝາກ”. 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິຝາກ (3,000,000 ກບີ) 

ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (0 ກບີ). ຜນົລວມ (3,000,000 ກບີ, 

ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ທີ່ ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ແທນທີ່ ຈະຫກັອອກ 

ຍອ້ນວ່າ ເງນິຝາກ ເພີ່ ມຈຳນວນເງນິໃນບນັຊຢູ່ີທະນາຄານທຸລະກດິ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັເຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ 

12

1 3 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,935,000 12,000,000 16,000,000

3 3 1 ເງນິຝາກຢູ່ບນັຊທີະນາຄານທຸລະກດິ 150 3,000,000 3,835,000 3,000,000 3,000,000



35

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

4,000,000 1,100,000 6,000,000 500,000 435,000 1,100,000
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ໃນວ ¾ ນັທ ີ26/3/2008, ທະນາຄານບາ້ນ ຖອນເງນິຈາກບນັຊຂີອງຕນົຢູ່ທະນາຄານທຸລະກດິ ຈຳນວນ 1,000,000 ກບີ.

ພາກສ່ວນ ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະມື ້

ລຳດບັຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ 

(5), ເດອືນ (3 - ເມສາ) ແລະ ມື ້

(26) ຖກືບນັທກຶໃນພາກສ່ວນ 

ລຳດບັ, ເດອືນ ແລະ ມື.້

ພາກສ່ວນລາຍການ

ລາຍການ (“ຖອນເງນິຝາກຢູ່ບນັຊ ີ

ທະນາຄານທຸລະກດິ”) ຖກືບນັທກຶ 

ໃນພາກສ່ວນລາຍການ

ພາກສ່ວນເງນິສດົໃນມື

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຖອນ (1,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັເບືອ້ງ ໜີ,້ 

ເນື່ ອງຈາກເງນິເຂົາ້ລາຍການ ‘ເງນິສດົໃນມ’ື. 

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືເພີ່ ມດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຖອນ (1,000,000 ກບີ) 

ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (3,935,000 ກບີ). ຜນົລວມ (4,935,000 

ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື. 

ຈຳນວນ ຖກື ເພີ່ ມ ໃສ່ຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ແທນທີ່ ຈະຫກັອອກ ເນື່ ອງ 

ຈາກ ການຖອນເງນິ ເພີ່ ມຈຳນວນເງນິສດົໃນມ.ື

ພາກສ່ວນເງນິຢູ່ທະນາຄານ

ຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຖອນ (1,000,000 ກບີ) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັ “ເງນິຖອນ”

ຖນັຍອດຍງັເຫຼອື ຖກືຫກັອອກດວ້ຍຈຳນວນເງນິ ທີ່ ຖອນ (1,000,000 ກບີ) 

ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ (3,000,000 ກບີ). ສ່ວນຕ່າງ (2,000,000 

ກບີ, ຊຶ່ ງແມ່ນຍອດຍງັເຫຼອືອນັໃໝ່) ຖກືບນັທກຶລງົໃນຖນັຍອດຍງັເຫຼອື.

ຈຳນວນ ຖກື ຫກັອອກ ຈາກຍອດຍງັເຫຼອືເດອືນກ່ອນ ແທນທີ່ ຈະເພີ່ ມໃສ່ 

ເນື່ ອງຈາກ ການຖອນເງນິ ຫຼຸດຈຳນວນເງນິຢູ່ບນັຊທີະນາຄານທຸລະກດິລງົ.

ລຳດບັ ເດອືນ ວນັທີ ລາຍການ ເລກທີ

ສະມາຊກິ

ເງນິສດົໃນມື ເງນິສດົຢູ່ທະນຄາານ ເງນິຝາກປະຫຍດັສະມາຊກິ ເງນິກູແ້ກ່ສະມາຊກິ

ເບືອ້ງ ໜີ ້

(ຮບັເຂົາ້)

1

ເບືອ້ງມີ

(ຈ່າຍອອກ)

2

ຍອດຍງັຫຼອື 

3

ຝາກ 

4

ຖອນ 

5

ຍອດຍງັເຫຼອື 

6

ຝາກ 

7

ຖອນ 

8

ຍອດຍງັເຫຼອື 

9

ປ່ອຍເພີ່ ມ 

(ເງນິກູ)້

10

ຊຳລະຄນື 

11

ຍອດຄາ້ງຊຳລະ 

12

1 3 1 ຍອດເຫຼອືເດອືນກ່ອນ 6,935,000 12,000,000 16,000,000

3 3 1 ເງນິຝາກຢູ່ບນັຊທີະນາຄານທຸລະກດິ 150 3,000,000 3,835,000 3,000,000 3,000,000

5 3 26 ຖອນເງນິຈາກບນັຊທີະນາຄານທຸລະກດິ 1,000,000 4,935,000 1,000,000 2,000,000
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ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ ດອກເບຍ້ ທນຶ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້

ບນັຊເີງນິຝາກ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ປືມ້ບນັຊີ

ເງນິຝາກ

ລ່າຍຈ່າຍອື່ ນໆ

ໝາຍເຫດຮບັເງນິກູ ້

13

ຊຳລະຄນື 

14

ຍອດຄາ້ງ 

ຊຳລະ

15

ຮບັຈາກ

ສະມາຊກິ 

16

ຈ່າຍສຳລບັເງນິ

ກູຈ້າກພາຍນອກ 

17

ຍອດຍງັເຫຼອື 

18

ຈ່າຍ

19

ຮບັ 

20

ຍອດຍງັເຫຼອື 

21

ຮບັ 

22

ຍອດຍງັເຫຼອື 

23

ຮບັ

24

ຍອດຍງັເຫຼອື

25

ຈ່າຍ

26

ຍອດຍງັເຫຼອື

27

4,000,000 1,100,000 6,000,000 500,000 435,000 1,100,000


