
 

ບົດສ ຳພຳດ  
ໂດຍທ່ຳນ ຕຸລຳລິດ ພົມມະສຸລິນ ຮອງຫົວໜ້ຳພະແນກກຳນຕະຫຼຳດ 

 

ຫົວຂ ໍ້ : “ເມ ື່ອຕ້ອງເຂົໍ້ຳມຳໃຊ້ບ ລິກຳນຢ ູ່ທະນຳຄຳນ ຈະມີວິທີປ້ອງກັນກຳນລະບຳດ
ຂອງພະຍຳດ ໂຄວິດ 19 ແນວໃດ ?” 

 
ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ໂດຍທ່ານ ຕຸລາລິດ ພົມມະສຸລິນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ
ຕະຫຼາດ ໄດ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າວທີິການເຮັດທຸລະກ າທາງການເງິນຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ ຂອງ ທຄຕລ ເພ ື່ອຫີຼກລ້ຽງການ
ເຂົົ້າມາທະນາຄານ ທັງເປັນການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. 

 ໃນນຳມ ທະນຳຄຳນກຳນຄ້ຳຕ່ຳງປະເທດລຳວ ມະຫຳຊົນ ເປັນທະນຳຄຳນທີື່ມີລ ກຄ້ຳມຳໃຊ້ບ ລິກຳນເປັນ
ຈ ຳນວນຫຼຳຍ, ທະນຳຄຳນ ໄດ້ມີວທິີປ້ອງກັນກຳນລະບຳດພະຍຳດ ໂຄວິດ 19 ແນວໃດ ? 

ຊ່ວງໄລຍະຜ່ານມານີົ້, ເພ ື່ອເປັນການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ COVID-19 ນີົ້ ທາງ BCEL ກ ື່ໄດ້ມີການປັບປຸງ
ສະຖານທີື່ບ ລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂ ົ້ນ ໃຫ້ມີ
ຄວາມປອດໄພ ການບ ລິການບ ື່ໃຫ້ມີຄວາມແອອັດ, ມກີານ
ອານາໄມ ຂ້າເຊ ົ້ອຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຖີື່ຫຼາຍຂ ົ້ນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນ
ດ້ານຫັຼກການອານາໄມ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີການ
ອັບເກຣດ ຫຼ  ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນຂ ົ້ນມາ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂທຣນິກ ເພ ື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນ
ລູກຄ້າທີື່ມາໃຊ້ບ ລິການຢູ່ເຄົາເຕີົ້ບ ລິການຫຼຸດລົງ ແລະ ຫັນມາໃຊ້
ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂທຣນິກໃຫ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

 ຢຳກໃຫ້ທ່ຳນລົງເລິກວ່ຳມທີຸລະກ ຳທຳງກຳນເງິນ
ໃດແນູ່ ທີື່ບ ື່ຈ ຳເປັນຕ້ອງມຳທະນຳຄຳນ ກ ື່ສຳມຳດ
ໃຊ້ບ ລິກຳນໄດ ້

ເພ ື່ອລະດົມສັງຄົມໃຫ້ຫັນມາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂທຣນິກ
ຫຼາຍຂ ົ້ນ ແລະ ກ ື່ເພ ື່ອເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 
ນີົ້, ທາງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ກ ື່ໄດ້ມີ
ການອັບເກຣດຜະລິດຕະພັນຈ ານວນໜ ື່ງຂ ົ້ນມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນ OneCash ທີື່ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດ 
ເຊິື່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໜ ື່ງທີື່ປຽບສະເໝ ອນກະເປົາອີເລັກໂທຣນິກ ທີື່ເຮົາສາມາດໂອນເງິນໃຫ້ກັນໄດ້ທາງໂທລະສັບມ ຖ  ອາດຈະ
ເປັນຂອງຂວັນໃນວັນສ າຄັນໃຫ້ກັບຄົນທີື່ທ່ານຮັກ ເຊັື່ນ: ງານແຕ່ງງານ, ງານຜູກແຂນ ຫຼ  ງານທີື່ສ າຄັນຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກ
ນັົ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ OneCash ຍັງສາມາດນ າໃຊ້ຊ າລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສຍຄ່ານ ົ້າ, ຄ່າໄຟ, ຊ າລະ
ຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການອ ື່ນໆ. ປະຈຸບັນນີົ້, ທຄຕລ ກ ື່ມີຮ້ານຄ້າທີື່ຮອງຮັບການຊ າລະດ້ວຍ QR Code ຫຼາຍກວ່າ 
10.000 ຮ້ານ ໃນທົື່ວປະເທດ. ເຊິື່ງເປັນການເອ ົ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມກ ື່ຄ ລູກຄ້າ ຫີຼກລຽງການນ າໃຊ້
ເງິນສົດ. 

 ສ ຳລັບຜ ້ທີື່ຍັງບ ື່ມີບັນຊີກັບທະນຳຄຳນ BCEL ຈະນ ຳໃຊ້ໄດ້ແນວໃດ ? 
ສ າລັບລູກຄ້າທີື່ຍັງບ ື່ມີຄວາມພ້ອມ ຫຼ  ບ ື່ມີຄວາມສະດວກ ທີື່ຈະເຂົົ້າມາເປີດບັນຊີກັບ ທຄຕລ ໃນໄລຍະນີົ້, ທະນາຄານກ ື່ໄດ້ສ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ເອ ົ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າເພີື່ມຂ ົ້ນອີກ ໂດຍໃຫ້ລູກຄ້າໂຫຼດແອັບພລີເຄຊັນ BCEL One ກ ື່ຄ 



ຜະລິດຕະພັນ OneCash ມານ າໃຊ້ ເຊິື່ງປະຈຸບັນໄດ້ມີການອັບວົງເງິນຂ ົ້ນເຖິງ 5.000.000 ກີບ ສ າລັບຜູ້ທີື່ຍັງບ ື່ມີບັນຊີກັບ 
ທຄຕລ ທີື່ຜ່ານມານີົ້ກ ື່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ OneCash ທີື່ເຮົາໄດ້ອັບເກຣດຂ ົ້ນມາ ໃຫ້ສັງຄົມກ ື່ຄ ລູກຄ້າທົື່ວໄປໄດ້ນ າໃຊ້. ສ າລັບ
ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ, ຫ້າງຮ້ານ, ບ ລິສັດທົື່ວໄປ ປະຈຸບັນນີົ້ ທະນາຄານກ ື່ໄດ້ອັບເກຣດຜະລິດຕະພັນ BCEL i-Bank ຂ ົ້ນມາອີກ
ລະດັບໜ ື່ງ ກ ື່ຄ  i-Bank Version 4 ທີື່ເອ ົ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກຸ່ມລູກຄ້ານຕິິບຸກຄົນ ຫຼ  ຫ້າງຮ້ານທົື່ວໄປ ໂດຍ
ສະເພາະລະບົບການໂອນເງິນ ເຊິື່ງໃນເມ ື່ອກ່ອນລະບົບ i-Bank ຈະຕ້ອງໄດ້ໂອນເງິນຜ່ານຄອມພິວເຕີ, ແຕ່ມາໃນປະຈຸບັນນີົ້ 
ທະນາຄານກ ື່ໄດ້ມີການອັບເກຣດຜະລິດຕະພັນຂ ົ້ນມາໂດຍສາມາດໂຫຼດແອັບພລີເຄຊັນ BCEL i-Bank ຢູ່ Smart Phone 
ໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບ Android ແລະ IOS ເຊິື່ງລະບົບດັື່ງກ່າວຈະສາມາດນ າໃຊ້ງານງ່າຍຂ ົ້ນ ທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພ ສາມາດຢ ນຢັນການເຮັດທຸລະກ າດ້ວຍການສະແກນໃບໜ້າ ແລະ ມີການແຈ້ງເຕ ອນທຸລະກ າຕ່າງໆຜ່ານໂທລະສັບມ ຖ  ພ້ອມ
ທັງສາມາດເບິື່ງຄ ນລາຍການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ຜ່ານມາໄດ້ສະດວກ ແລະ ງ່າຍຂ ົ້ນ. ສ າລັບອົງກອນໃດທີື່ຍັງບ ື່ມີຜະລິດຕະພັນ BCEL 
i-Bank ກ ື່ສາມາດຕິດຕ ື່ເຂົົ້າມາ ທາງທະນາຄານຈະມີທີມງານແນະນ າວິທີການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດັື່ງກ່າວໃຫ້ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຈ ານວນລູກຄ້າທີື່ເຂົົ້າມາເຄົົ້າເຕີບ ລິການ ໃຫ້ຫັນມານ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂທຣນິກໃຫ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

 ສ ຳລັບບຸກຄົນທີື່ຈ ຳເປນັຕອ້ງໃຊ້ເງິນສົດ ? 
ບຸກຄົນທີື່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດກ ື່ຖ ວ່າປາສະຈາກບ ື່ໄດ້ ເນ ື່ອງຈາກວັດທະນາທ າການນ າໃຊ້ເງິນສົດຢູ່ປະເທດເຮົາກ ື່ຍັງມີຫຼາຍຢູ ່
ເຖິງວ່າເທັກໂນໂລຊີມີຄວາມທັນສະໄໝ ແຕ່ປະຊາຊົນທີື່ຢູ່ເຂດທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຍັງບ ື່ທັນສາມາດຂະຫຍາຍເອເລັກໂທຣນິກເຂົົ້າໄປເຖິງ 
(ການຊ າລະຜ່ານ QR Code ຍັງບ ື່ເຖິງ) ກ ື່ຕ້ອງມີການນ າໃຊ້ເງິນສົດ. ແຕ່ວ່າການນ າໃຊ້ເງິນສົດທາງ ທຄຕລ ກ ື່ໄດ້ມີຕູ້ ATM 
ຮອງຮັບທົື່ວປະເທດ, ເຊິື່ງຜະລິດຕະພັນດັື່ງກ່າວນີົ້ ກ ື່ໄດ້ມີການອັບເກຣດຂ ົ້ນມາ ໂດຍຈະບ ື່ໃຊ້ບັດ ATM ຖອນເງິນສົດຈາກຕູ ້
ATM ແຕ່ສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບມ ຖ ສະແກນ QR Code ຈາກຕູ້ ATM ໃນການຖອນເງິນສົດ ທັງນີົ້ກ ື່ເພ ື່ອເປັນການຫລຸດ
ຫຼຸດຜ່ອນການສ າພັດກັບຕູ້ ATM ໃຫ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ, ຫັນມາໃຊ້ໂທລະສັບມ ຖ ສະແກນ QR Code ຈາກຕູ້ ATM ເພ ື່ອຖອນເງິນ
ສົດ ໂດຍບ ື່ຕ້ອງໃຊ້ບັດ ATM. ທັງນີົ້ກ ື່ເພ ື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການສ າພັດຕູ້ ATM ແລະ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການຕິດພະຍາດ 
COVID-19 ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ທັງເປັນການປະຢັດເວລາ. 

 ມີບ ລິກຳນໃດຮອງຮັບບ ື່ ຖ້ຳຈ ຳເປັນຕ້ອງໄປທະນຳຄຳນເພ ື່ອສອບຖຳມ ຫຼ  ແກໄ້ຂ ບັນຫຳ ກ່ຽວກັບທຸລະກ ຳ
ທຳງກຳນເງິນ ? 

ສ າລັບການຕອບໂຈດບັນຫາດັື່ງກ່າວ ທາງ ທຄຕລ ກ ື່ໄດ້ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ OneCare ຂ ົ້ນມາ ເພ ື່ອຫຸູດຜ່ອນຄວາມແອ
ອດັຂອງລກູຄາ້ທີື່ເຂົົ້າມາເຄາົເຕີົ້ບ ລກິານ. ຜະລດິຕະພນັດັື່ງກາ່ວ ປຽບເໝ ອນເປນັທີື່ປ ກສາສວ່ນໂຕຂອງລກູຄາ້ ສາມາດໃຊ້
ບ ລິການໄດ້ 24 ຊົວໂມງ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍດາຍ, ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົົ້າໄປໃນ Icon OneCare ຢູ່ແອັບ BCEL 
One ທ່ານກ ື່ສາມາດຢັົ້ງຢ ນໂຕຕົນຂອງທ່ານໄດ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆນັົ້ນ ເຖິງວ່າລູກຄ້າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດຂອງໂລກ ກ ື່
ສາມາດຕິດຕ ື່ດ້ວຍການໂທ ຫຼ  ການແຊັດ ຫຼ  ຝາກຂ ົ້ຄວາມ ເວລາລູກຄ້າໄປຕ່າງປະເທດກ ື່ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງເປີດ Roaming ກ ື່
ສາມາດເຂົົ້າ OneCare ຢັົ້ງຢ ນໂຕຕົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍຂ ົ້ນ ສະດວກ  ແລະ ວ່ອງໄວ ທັງຮັບປະກັນຄວາມ
ປອດໄພ.  

ຕ່າງໜ້າໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ຂ້າພະເຈົົ້າ ຂ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາລູກຄ້າ ກ ື່ຄ ສັງຄົມໃຫ້ມີສະຕິ
ນ າກັນ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນບ ື່ເຂົົ້າໄປຊຸມຊົນ ສະຖານທີື່ແອອັດ, ພ້ອມດຽວກັນນີົ້ ກ ື່ຮຽກຮອ້ງມາຍັງລູກຄ້າ ກ ື່ຄ ສັງຄົມ ໃຫ້ຫັນມາ
ເຮັດທຸລະກ າທາງການເງິນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂທຣນິກຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃຫ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ ເພ ື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກ ື່ມີຜົນດີຕ ື່ກັບການປະຢັດເວລາ ແລະ ປ້ອງ
ກັນການຕິດເຊ ົ້ອດັື່ງກ່າວ. ອກີບນັຫາໜ ື່ງ, ກ ື່ຢາກຝາກມາເຖິງສງັຄມົໃຫ້ມກີານຕດິຕາມຂ ົ້ມນູຂາ່ວສານນ າກນັຕາມສ ື່ທີື່ມີຄວາມໜ້
າເຊ ື່ອຖ . 

 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັົ້ນໃຈ 
Facebook: BCEL Bank, Website: www.bcel.com.la 


