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ພິທເີປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ BCEL Mastercard ຢ່າງເປັນທາງການ 
ໃນວັນທ ີ05/04/2019    ທີີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນສຸກ ວັນທີ 05 ເມສາ 2019, ໄດ້ມີພທີິເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ BCEL Mastercard ຢ່າງເປັນທາງການ ຢ ່ທີີ່ 
ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເປີດພິທີໃນຄັັ້ງນີັ້ໂດຍ ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ 
ທ່ານ ນາງ Winnie Wong ຫົວໜ້າພາກພ ັ້ນອິນດ ຈີນຂອງສ ນ Mastercard ສາກົນ, ເປັນກຽດເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼ ອ ສິນໄຊ
ວ ຣະວົງ ປະທານສະພາບ ລິຫານ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ສຸລິສັກ ທ ານຸວົງ ວ່າການຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊ າລະສະສາງ, ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດລັດ, 
ບ ລິສັດໃນເຄ ອ ທຄຕລ, ຄະນະອ ານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍສ ີ່ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບພາບ 1: ບັນຍາກາດພິທີເປິດໂຕຜະລິດຕະພັນ Mastercard ຢ່າງເປັນທາງການ 

ໃນຍຸກປະຈຸບັນເທັກໂນໂລຢີໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງບ ີ່ຢຸດຢັັ້ງ ເຊິີ່ງໄດ້ເຂົັ້າມາມີອິດທິພົນໃນການດ າລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນປະຈຸບັນ, 
ທຄຕລ ກ ີ່ໄດ້ມີການນ າໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຢີເຂົັ້າມາໝ ນໃຊ້ໃນວຽກງານປັບປຸງການບ ລິການ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, 
ທັນສະໄໝ ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.  

ການເປີດໂຕນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ BCEL Mastercard ໃນຄັັ້ງນີັ້ແມ່ນເປັນອີກບາດກ້າວໜ ີ່ງແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ທຄຕລ, ເຊິີ່ງ
ໄດ້ເປີດໃຫ້ບ ລິການ ຜະລິດຕະພັນບັດສາກົນ ທີີ່ຖ ໄດ້ວ່າເປັນອີກທາງເລ ອກໜ ີ່ງໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ເລ ອກນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບດັ
ເຂົັ້າໃນການຊ າລະສະສາງຄ່າສນິຄ້າ ແລະ ບ ລິການໄດ້ທົີ່ວໂລກຢ່າງມີລະດັບ, ເພ ີ່ອສາມາດເພີີ່ມທາງເລ ອກໃຫ້ລ ກຄ້າໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ໃນ
ການຊ າລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ, ທຄຕລ ຈ ີ່ງໄດ້ເປີດໃຫ້ບ ລິການບັດ BCEL Mastercard 02 ປະເພດທີີ່ມີຄຸນລັກສະນະໂດດ
ເດັີ່ນແຕກຕ່າງກັນດັີ່ງນີັ້:  
1. BCEL Word Mastercard ແມ່ນບັດເຄຼດິດມາດສ໌ເຕີຄາດ ທີີ່ເໝາະສົມສ າລັບລ ກຄ້າທີີ່ມັກການເດີນທາງ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີ
ລະດັບ ດ້ວຍຕາໜ່າງການບ ລິການ ແລະ ສິດທິພິເສດທີີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ເປັນທີີ່ຍອມຮັບຂອງຜ ້ຖ ບັດໃນທົີ່ວໂລກຂອງ Mastercard, ລ ກ
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ຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພໃນການນ າໃຊ້ບັດ. ລ ກຄ້າສາມາດນ າໃຊ້ບັດເພ ີ່ອຖອນເງິນສົດ, ຊ າລະຄ່າ
ສິນຄ້າ-ບ ລິການຢ ່ຕາມຮ້ານຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບດັ 
Mastercard ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບປະສົບການໃນການຊ າລະຢ່າງມີລະດັບ ແລະ ສິດທິພິເສດທີີ່ເໜ ອກວ່າ. 
 
2. BCEL Prepaid Mastercard ແມ່ນບັດເດບິດມາດສ໌ເຕີຄາດແບບຕ ີ່ມເງິນ ທີີ່ ທຄຕລ ໄດ້ຮ່ວມມ ກັບສ ນບັດສາກົນ Mastercard 
ອອກໃຫ້ລ ກຄ້າໃນ ສປປ ລາວ. ລ ກຄ້າພຽງແຕ່ລົງທະບຽນສະໝັກນ າໃຊ້, ຕ ີ່ມເງິນ ແລະ ກ ີ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ທັງຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ-ບ ລິການ
ຕາມຮ້ານຄ້າ, ຊ ັ້ຂາຍອອນລາຍ ຫຼ  ຖອນເງິນສົດຈາກຕ ້ ATM. ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຍ່ອຍຄ :  

 BCEL Virtual Prepaid Mastercard ບັດຕ ີ່ມເງິນແບບສະເໝ ອນຈິງ: ເປັນບັດທີີ່ຈະອອກໃຫ້ພຽງແຕ່ຂ ັ້ມ ນບັດທີີ່ນ າໃຊ້
ສະເພາະລາຍການຊ ັ້-ຂາຍອອນລາຍ ເຊິີ່ງຈະສະແດງຜ່ານທາງ BCEL One ແທນການອອກບັດຕົວຈິງ. ເໝາະສົມສ າລັບລ ກ
ຄ້າທີີ່ນ າໃຊ້ບັດເພ ີ່ອຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ-ບ ລິການຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ຫຼ  E-Commerce. ພຽງແຕ່ລ ກຄ້າມີ BCEL One ລ ກຄ້າກ ີ່
ສາມາດຂ ສະໝັກນ າໃຊ້ບ ລິການບັດດັີ່ງກ່າວຜ່ານເທິງມ ຖ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. 

 BCEL MyWay Prepaid Mastercard ບັດຕ ີ່ມເງິນແບບທີີ່ສາມາດພິມຮ ບຂອງຕົນເອງໃສ່ໜ້າບັດໄດ້: ນອກຈາກບັດສະ 
ເໝ ອນຈິງ ຫຼ  BCEL Virtual Prepaid Mastercard ແລ້ວ, ຖ້າລ ກຄ້າບ ີ່ຕ້ອງການນ າໃຊ້ບັດສະເພາະແຕ່ເພ ີ່ອຊ ັ້-ຂາຍອອນ
ລາຍ ລ ກຄ້າຍັງສາມາດຂ ສະໝັກນ າໃຊ້ບັດ MyWay Mastercard ທີີ່ເພີີ່ມຟັງຊັັ້ນໃຫ້ລ ກຄ້າສາມາດເລ ອກຮ ບທີີ່ຕົນເອງມັກ
ໃສ່ເທິງໜ້າບັດໄດ້. ລ ກຄ້າສາມາດສ້າງບັດຕ ີ່ມເງິນ Mastercard ໃນຮ ບແບບທີີ່ສະແດງເຖິງເອກະລັກ ຫຼ  ຕົວຕົນຂອງຕົນເອງ 
ແລະ ບ ີ່ຄ ໃຜ. ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ຄຸນນະສົມບັດການນ າໃຊທີ້ີ່ທ່ານຈະປະທັບໃຈ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າທຸກລາຍການເຄ ີ່ອນໄຫວ ເຊັີ່ນ: 
ຊ າລະສິນຄ້າ-ບ ລິການຢ ່ຕາມຮ້ານຄ້າ, ເວັບໄຊທ໌ ຫຼ  ຖອນເງິນສົດ ຕາມຈຸດທີີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບັດ Mastercard. 

 BCEL Standard Prepaid Mastercard ບັດຕ ີ່ມເງິນແບບທົີ່ວໄປ : ແມ່ນບັດຕ ີ່ມເງິນມາສເຕີຄາດທີີ່ມີແບບໜ້າບັດເປັນ
ໃນແບບທີີ່ ທະນາຄານກ ານົດໃຫ້. ລ ກຄ້າບ ີ່ສາມາດເລ ອກຮ ບໜ້າບັດໄດ້ຄ ກັບບັດ MyWay. ແຕ່ລ ກຄ້າກ ີ່ສາມາດຂ ສະໝັກນ າ
ໃຊ້ໄດ້ເຊັີ່ນກັນ ຖ້າຫາກລ ກຄ້າຕ້ອງການອອກເປັນບັດທີີ່ສາມາດນ າໄປຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ-ບ ລິການກັບຮ້ານຄ້າ ຫຼ  ຖອນເງິນສົດຈາກ
ຕ ້ ATM ຕາມຈຸດທີີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບັດ Mastercard. 

ໃນຍຸກແຫ່ງການພັດທະນາທີີ່ເທັກໂນໂລຢີມີຄວາມກ້າວໜ້າສ ງ, ທຄຕລ ຈະສ ບຕ ີ່ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຢ່າງບ ີ່ຢຸດຢັັ້ງ ໂດຍທຸກຜະລິດຕະ
ພັນ ທຄຕລ ແມ່ນເນັັ້ນຄວາມທັນສະໄໝ, ສະດວກສະບາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ກວດສອບໄດ້ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກນົ ເພ ີ່ອຕອບສະໜ
ອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລ ກຄ້າໃນການໃຊ້ບ ລິການ ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງຕ ີ່ສັງຄົມ, ເພ ີ່ອໃຫ້ລ ກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຮັບ
ປະໂຫຍດສ ງສຸດ.  
 

 

 

 

 

 

 

 
ຮູບພາບ 2: ທ່ານ ສຸລິສັກ ທ ານຸວົງ ວ່າການຫົວໜ້າກົມຄຸຸ້ມຄອງລະບົບ    ຮູບພາບ 3: ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູຸ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ 

ຊ າລະສະສາງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  
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ຮູບພາບ 6: ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼຼືອ ສິນໄຊວ ຣະວົງ ໄດຸ້ຮັບບັດ MyWay Mastercard  
 

 

 

 

 

 

 

ຮູບພາບ 4: ທ່ານ ນາງ Winnie Wong ຫົວໜ້າພາກພຼືື້ນອິນດູຈີນ        ຮູບພາບ 5: ບັນຍາກາດແຂກທີີ່ເຂົາຮ່ວມໃນພິທີ 
    ຂອງສູນ Mastercard ສາກົນ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ຮູບພາບ 7: ການສະແດງບົດຟຸ້ອນຂອງທີມສິລະປະ ທຄຕລ              ຮູບພາບ 8: ການສະແດງບົດເພງ ຈາກສິລະປິນ ສັກ ວົງ ເຊວ 

 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັັ້ນໃຈ 

Call center: 1555, Facebook: BCEL Bank, Website: www.bcel.com.la 

http://www.bcel.com.la/

