
 

 

 

 

ທຄຕລ ຍົກ 4

ໃນວັນທີ 13 ກ�ມພາ 2020 ທີ່ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

ຕົວການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການສ��ລະດັບສ�ງໂດຍມີ

ບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ 

ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງ ທ�ານ ພ�ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� ທຄຕລ

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ�າຈາກທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ໃນໂອກາດດັ�ງກ�າວ; ທ�ານ ພ�ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� ທຄຕລ

ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� ທຄຕລ ໄດ�ພັດປ�ຽນກັນນ�າສະເໜີເນື້ອໃນສ�າຄັນຂອງການ

ສ�ງ ໂລກເຮົາມີການເຊື່ອມໂຍງໃນທ�ກດ�ານ, ທຄຕລ ກໍ�ໄດ�ປ�ບປ�ງການບໍລິການ

ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຜ�ານລະບົບເອເລັກໂທນິກ ບົນພ້ືນຖານຄ

ຫຼາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ ທຄຕລ ໄດ�ຮັບການຍອມຮັບ ນ�າໃຊ�ຢ�າງ

OnePay, SMS Banking, i-Bank ແລະ ອ່ືນໆ

ທັງ 2 ທ�ານການນ�າ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ

ການນ�າໃຊ�ໃໝ�ນີລ້�ວນແຕ�ມີຄ�ນລັກສະນະໂດດເດັ�ນທີ່

ປະກອບມີ 4 ຜະລິດຕະພັນ ໃນນ້ີ BCEL OneCash

(Virtual Prepaid) ໜ່ຶງຂອງ ທຄຕລ ໂດຍຜ��ທີ່ຕ�ອງການນ�າໃຊ�ບໍ�ຈ�າ

ແລະ ສົ�ງບົງເງ ິນ (Cash Voucher) ເພື່ອເປ�ນຂອງຂວັນໃຫ�ແກ�ບ�ກຄົນອ່ືນ

ແລະ ງານສ�າຄັນອ່ືນໆເປ�ນມິຕິໃໝ�ຂອງການໃຫ�ຂອງຂວັນທີ່ເປ�ນເງິນໃນວັນສ�າຄັນ

ແລະ ຄ�າບໍລິການອື່ນໆໄດ�ຜ�ານແອັບ BCEL One

ສ�າລັບ BCEL OneCare ເປ�ນທ່ີປ�ກສາສ�ວນໂຕຂອງທ�ານທີ່ເຂ້ົາເຖິງງ�າຍ ແລະ ຕິດຕໍ�ເພື່ອສອບຖາມຂໍ�ມ�ນຜະລິດຕະພັນ 

ແລະ ການບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ເຖິງວ�າລ�ກຄ�າຈະຢ��ແຫ�ງໃດໃນ

4 ຜະລິດຕະພັນສ��ລະດັບສ�ງ
 

 
 

ທີ່ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ສํານັກງານໃຫຍ�

ຕົວການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການສ��ລະດັບສ�ງໂດຍມີການອັບເດດພັດທະນາລະບົບເພື່ອໃຫ�ລ�ກຄ�າໄດ�ນ�າໃຊ�ການ

ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ ຮັບໃຊ�ສັງຄົມໃນຍ�ກດີຈີຕອລ ຢ�າງເປ�ນທາງການ

ທ�ານ ພ�ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� ທຄຕລ ພ�ອມຄະນະ, ຜ��ຕາງໜ�າຈາກກົມທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຂອງທະນາຄານ

ຕາງໜ�າຈາກທະນາຄານທ�ລະກິດລັດ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະສ�ນ, ສາຂາ

ທ�ານ ພ�ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� ທຄຕລ ແລະ ທ�ານ ນັນທະລາດ ແກ�ວປະເສີດ ຮອງ

ໄດ�ພັດປ�ຽນກັນນ�າສະເໜີເນື້ອໃນສ�າຄັນຂອງການພັດທະນາລະບົບໃນຍ�ກທ່ີເທັກໂນໂລຢ�ມີຄວາມກ�

ທຄຕລ ກໍ�ໄດ�ປ�ບປ�ງການບໍລິການໃຫ�ມີຄວາມສະດວກ, ວ�ອງໄວ

ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຜ�ານລະບົບເອເລັກໂທນິກ ບົນພ້ືນຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ�ມາດຕະຖານສາກົນ

ການຍອມຮັບ ນ�າໃຊ�ຢ�າງແຜ�ຫຼາຍຈາກສັງຄົມບໍ�ວ�າຈະເປ�ນຜະລິດຕະພັນບັດ

ແລະ ອ່ືນໆ. 

ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ໄດ�ແນະນ�າບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໄດ�ຍົກລະດັບ

ລ�ວນແຕ�ມີຄ�ນລັກສະນະໂດດເດັ�ນທີຕ່ອບໂຈດຄວາມຕ�ອງການຂອງການບໍລິການທາງການເງິນໃນຍ�ກດິຈິຕອລ

BCEL OneCash ປຽບສະເໝືອນກະເປ�າເງ ິນເອເລັກໂທນິກຊຶ່ງເປ�ນຜະລິດຕະພັນບັດແບບຕື່ມເງິນ 

ທຄຕລ ໂດຍຜ��ທີ່ຕ�ອງການນ�າໃຊ�ບໍ�ຈ�າເປ�ນຕ�ອງມີບັນຊີກັບ ທຄຕລ ມີຄ�ນລັກສະນະເດັ�ນ

ພື່ອເປ�ນຂອງຂວັນໃຫ�ແກ�ບ�ກຄົນອ່ືນທີ່ມີບັນຊີ ຫຼື ບໍ�ມີບັນຊີກັບ ທຄຕລ ໃນເທ

ເປ�ນມິຕິໃໝ�ຂອງການໃຫ�ຂອງຂວັນທີ່ເປ�ນເງິນໃນວັນສ�າຄັນ; ນອກນີ້ຍັງສາມາດໃຊ�ຈ�າຍຄ�າ

BCEL One ແລະ ໃນມໍ�ໆນີສ້າມາດໃຊ�ບໍລິການຜ�ານຕ�� ATM ແລະ 

ເປ�ນທ່ີປ�ກສາສ�ວນໂຕຂອງທ�ານທີ່ເຂ້ົາເຖິງງ�າຍ ແລະ ຕິດຕໍ�ເພື່ອສອບຖາມຂໍ�ມ�ນຜະລິດຕະພັນ 

ລ ເຖິງວ�າລ�ກຄ�າຈະຢ��ແຫ�ງໃດໃນໂລກກໍ�ສາມາດຕິດຕໍ� ແລະ ສອບຖາມຜ�ານ 

ຜະລິດຕະພັນສ��ລະດັບສ�ງ 

 
ສํານັກງານໃຫຍ�ໄດ�ຈັດຕັ້ງການເປ�ດ

ການອັບເດດພັດທະນາລະບົບເພື່ອໃຫ�ລ�ກຄ�າໄດ�ນ�າໃຊ�ການ

ຢ�າງເປ�ນທາງການ ໂດຍການໃຫ�

ຜ��ຕາງໜ�າຈາກກົມທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຂອງທະນາຄານ

ສາຂາຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນ

ທ�ານ ນັນທະລາດ ແກ�ວປະເສີດ ຮອງ

ພັດທະນາລະບົບໃນຍ�ກທ່ີເທັກໂນໂລຢ�ມີຄວາມກ�າວໜ�າ

ວ�ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ເນັ້ນໃສ�

ວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ�ມາດຕະຖານສາກົນຊຶ່ງມີ

ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL One, 

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໄດ�ຍົກລະດັບ

ງການບໍລິການທາງການເງິນໃນຍ�ກດິຈິຕອລ

ເປ�ນຜະລິດຕະພັນບັດແບບຕື່ມເງິນ 

ມີຄ�ນລັກສະນະເດັ�ນສາມາດສ�າງ 

ນຊີ ຫຼື ບໍ�ມີບັນຊີກັບ ທຄຕລ ໃນເທສະການຕ�າງໆ 

ນອກນີ້ຍັງສາມາດໃຊ�ຈ�າຍຄ�າສາທາລະນ�ປະໂພກ 

ແລະ Counter ຂອງ ທຄຕລ ໄດ�. 

ເປ�ນທ່ີປ�ກສາສ�ວນໂຕຂອງທ�ານທີ່ເຂ້ົາເຖິງງ�າຍ ແລະ ຕິດຕໍ�ເພື່ອສອບຖາມຂໍ�ມ�ນຜະລິດຕະພັນ 

ໂລກກໍ�ສາມາດຕິດຕໍ� ແລະ ສອບຖາມຜ�ານ OneCare ໄດ�ດ�ວຍການໂທ, 



ແຊັດ ຫຼື ຝາກຂໍ�ຄວາມສຽງ ໂດຍໃຊ� Data/Wifi, ບໍ�ເສຍຄ�າໂທ, ບໍ�ຕ�ອງເປ�ດ Roaming ເມ່ືອໄປຕ�າງປະເທດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດ

ໄພໃນການເຮັດທ�ລະກ�າຂອງລ�ກຄ�າເນື່ອງຈາກ OneCare ແມ�ນເປ�ນການໂທແບບ Video Call ເພື່ອຢ��ງຢ�ນຕົວຕົນຂອງລ�ກຄ�າ ແລະ 

ກວດເອກະສານ  ເຊິ່ງເປ�ນການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ສາມາດຕິດຕໍ� Call Center ຜ�ານແອັບພລີເຄຊັ�ນໄດ� ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດຈະ

ສາມາດອອກບັດໃໝ�, ເປ�ດບັນຊີໃໝ�, ສາມາດໂອນໄດ� ແລະ ຈະສາມາດຕິດຕໍ�ໄດ�ຕະຫຼອດ 24 ຊົ�ວໂມງໃນມໍ�ໆນີ.້ 

QR Withdrawal (ການຖອນເງິນສົດໂດຍການ Scan QR Code ທີ່ບໍ�ໃຊ�ບັດ), ມິຕິໃໝ�ຂອງການຖອນເງິນສົດຈາກຕ�� 

ATM ດ�ວຍ QR Code ຜ�ານແອັບ BCEL One ໂດຍບໍ�ຈ�າເປ�ນຕ�ອງໃຊ�ບັດ ATM; ລືມບັດກໍຖອນເງິນໄດ�ພຽງໃຊ� BCEL One 

ຂ້ັນຕອນງ�າຍໆພຽງ Login ເຂ້ົາແອັບ BCEL One ເລືອກຟ�ງຊັ�ນຖອນເງິນສົດ ຜ�ານຕ�� ATM ເລືອກຈ�ານວນເງິນ, ເລືອກບັນຊີ, ກົດ

ປ��ມສະແກນ QR Code ແລະ ລໍຖ�າສະແກນ, ຈາກນ້ັນ ກົດປ��ມຖອນເງິນດ�ວຍ QR Code ທີ່ໜ�າຈໍຕ�� ATM ເພື່ອໃຊ�ໂທລະສັບມາສະ

ແກນ QR Code ພ�ອມທັງໃສ�ລະຫັດບັດ ATM ທີ່ໜ�າຈໍຕ�� ແລ�ວເງິນກໍຈະອອກຈາກຕ�� ATM ທັນທ.ີ 

BCEL i-Bank Version 4 ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ�ສະດວກສະບາຍຂ້ຶນໄດ�ປ�ບປ�ງໃຫ�ນ�າໃຊ�ໃນຮ�ບແບບ Mobile 

Application ເທິງ Smartphone ທັງລະບົບ iOS ແລະ Android ສະດວກທັນໃຈ ຫຼາຍຟ�ງຊັ້ນໄດ�ອັບເດດໃໝ�ທີ່ຊ�ວຍໃຫ�ລ�ກຄ�າ

ໂດຍສະເພາະນິຕິບ�ກຄົນໃຊ�ງານໄດ�ງ�າຍຂ້ຶນທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໂດຍ ລ�ກຄ�າສາມາດຢ�ນຢ�ນການເຮັດທ�ລະກ�າດ�ວຍການສະແກນ

ໃບໜ�າ ແລະ ການແຈ�ງເຕືອນລາຍການລໍຖ�າອະນ�ມັດຜ�ານ Application ທ�ກຄັ້ງ, ພ�ອມມີລະບົບລາຍງານປະຫວັດການເຮັດທ�ລະກ�າໃນ

ຮ�ບແບບເປ�ນປະຕິທິນທີ່ງ�າຍໃນການເບ່ິງຄືນພາບລວມຂອງການເຮັດທ�ລະກ�າໃນໄລຍະຜ�ານມາ ແລະ ໄດ�ປ�ບປ�ງອີກຫຼາຍຟ�ງຊັ�ນໃຫ�ທ�ກ

ການໃຊ�ງານເປ�ນເລື່ອງງ�າຍ  “BCEL i-Bank ຜ��ຊ�ວຍທີ່ຄຽງຄ��ທ�ກຄວາມສ�າເລັດ”. 

ການສະແກນໃບໜ�າ: Feature ໃໝ�ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການນ�າໃຊ� BCEL One ແລະ i-Bank  ເຊິ່ງເປ�ນທາງ

ເລືອກໜ່ຶງຂອງການ Log in ໂດຍບໍ�ໃຊ�ລາຍມື ຫຼື ລະຫັດ, ມີຄວາມສາມາດບັນທຶກຂໍ�ມ�ນໃບໜ�າເຈົ້າຂອງບັນຊີໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອນໄຫວ

ໄວ�ເຊັ�ນ: ຄ�າສັ�ງຫັນໜ�າໄປທາງຊ�າຍ, ຫັນໜ�າໄປທາງຂວາ, ຫຼັບຕາ, ອ�າປາກ... ເຊິ່ງເປ�ນການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວໃບໜ�າເຈົ້າ

ຂອງບັນຊີ ທີ່ເປ�ນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານສາກົນທີ່ນ�າໃຊ�ກັນ (Live face detection) ໃຫ�ຢ��ງຢ�ນວ�າແມ�ນເຈົ້າຂອງບັນຊີ

ເປ�ນຜ��ໃຊ�ເອງແທ� ແລະ ປ�ອງກັນການປອມແປງບ�ກຄົນອ່ືນມາລັກໃຊ� ຫຼື ລັກເອົາຮ�ບເຈົ້າຂອງບັນຊີມາໃຊ�, ເປ�ນທາງເລືອກໃໝ�ທີ່ງ�າຍ, 

ສະດວກ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ�ມາດຕະຖານສາກົນ. 

ໃນງານດັ�ງກ�າວ; ຍັງມີການຊັກຖາມຈາກສື່ມວນຊົນ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ເຂ້ົາຮ�ວມງານ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ໂດຍ

ສະເພາະ 4 ຜະລິດຕະພັນ ຊຶ່ງໄດ�ມີການຕອບສ�າພາດຈາກທ�ານຄະນະອ�ານວຍການຢ�າງແຈ�ມແຈ�ງ ແລະ ຍັງມີກິດຈະກ�າການນ�າໃຊ�

ຜະລິດຕະພັນດັ�ງກ�າວ ແລະ ແຈກເງິນຂອງຂວັນໃຫ�ແກ�ຜ��ໂຊກດີນ�າອີກ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 




