
 
 

ບດົຂາ່ວ 

ພທິຄົີົ້ນຫາຜ ູ້ໂຊກດ ີ4 ໂປໂຼມຊນັ ຄືນກ າໄລໃຫູ້ລ ກຄູ້າ 

ທະນາຄານການຄູ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ສ ນບດັສາກົນຢ ນຽນເພ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 01/09/2017, ທີີ່ ທຄຕລ 

ໃນວັນທີ 01 ກັນຍາ 2017 ທີີ່ຜ່ານມາ, ທຄຕລ ໄດູ້ຈັດພິທີ ຄົົ້ນຫາ ຜ ູ້ໂຊກດີ 4 ໂປຼໂມຊັນ ຄືນກ າໄລໃຫູ້ລ ກຄູ້າ 

ທຄຕລ ໂດຍ ແມ່ນ ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ສ ນບັດສາກົນ ຢ ນຽນເພ (UnionPay International). 

ເປັນກຽດເຂົົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນຄັົ້ງນີົ້ ປະກອບມີ: 

1. ທ່ານ ນາງ ທິບພະວັນ ຈັນທະຜາສຸກ, ຮອງຫົວໜູ້າກົມ ກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ 

ລາວ 
2. ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ, ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ 

ພູ້ອມດູ້ວຍ ຄະນະອ ານວຍການ ທຄຕລ, ຜ ູ້ຕ່າງໜູ້າຈາກ ກົມບໍລິການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ຜ ູ້ຕ່າງໜູ້າ

ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ຄະນະພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງ ທຄຕລ, 

ພູ້ອມດູ້ວຍບັນດາ ລ ກຄູ້າ ທຄຕລ, ສືີ່ມວນຊົນຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ. 

ປະຫວັດການບໍລິການບັດ Unionpay ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ສ ນບັດສາກົນ ຢ ນຽນ

ເພ (UnionPay International). ທະນາຄານການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສ ນບັດສາກົນ ຢ ນຽນເພ ແມ່ນ

ໄດູ້ມີການຮ່ວມມື ກັນອອກບັດຕັົ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົົ້ນມາ. ການຮ່ວມມືດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ ທຄຕລ ມີຜະລິດຕະພັນ 

ແລະ ການບໍລິການຄື: ການປ່ຽນບັດເອທີເອັມຂອງ ທຄຕລ ທີີ່ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ແຕ່ພາຍໃນໃນເມືີ່ອກ່ອນ ມາເປັນບັດເອທີເອັມ 

ທຄຕລ ຢ ນຽນເພທີີ່ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກການອອກບັດເອທີເອັມ ແລະ ບັດຢ ນຽນເພ
ແລູ້ວ ຍັງມີການຮ່ວມມືກັນອອກບັດນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດ ທົັ່ວ
ປະເທດ . 

ສ າລັບສັງຄົມແມ່ນສາມາດນ າໃຊູ້ບັດແທນເງິນສົດ ແລະ ເວລາເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຍັງສາມາດໃຊູ້ບັດ ເອທີເອັມ ທຄຕລ 
ຢ ນຽນເພ ໃນການຊ າລະສິນຄູ້າຕ່າງໆ ໄດູ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. 

ທີີ່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ເຄີຍມີການຈັດໂປລໂມຊັນເພືີ່ອຄືນກ າໄລໃຫູ້ແກ່ລ ກຄູ້າກໍໍ່ຄືການຈັບສະຫຼາກຜ ູ້ໂຊກດີທີີ່ນ າໃຊູ້ບັດຫຼາຍທີີ່
ສຸດ ດູ້ວຍລາງວັນ ປີີ້ຍົນ ແລະ ບັດເຂົົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມໃນປີ 2015 ທີີ່ ປະເທດ ສິງກະໂປ. 

ມາຮອດປີ 2016, ທະນາຄານການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ສ ນບັດສາກົນ ຢ ນຽນເພ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນ

ລາວ ໄດູ້ຮ່ວມມືກັນອອກບັດໂຄແບຼນ (Co-brand) ເພືີ່ອເປັນການສົັ່ງເສີມການນ າໃຊູ້ບັດ ແລະ ຫຼຼູດຜ່ອນການ ນ າໃຊູ້

ເງິນສົດໃນສົງຄົມ.  

ສ າລັບປີ 2017 ນີົ້, ຢ ນຽນເພ ໄດູ້ມີການຮ່ວມມືກັບ ທຄຕລ ໃນການຈັດໂປໂມຊັນອີກຄັົ້ງໜືີ່ງ ຄືນກ າໄລໃຫູ້ ລ ກຄູ້າ ຜ ູ້ນ າ

ໃຊູ້ບັດ ຢ ນຽນເພ ແລະ ບັດໂຄແບຼນ ເພືີ່ອຊ າລະສະສາງຄ່າສິນຄູ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ (ບໍລວມລາຍການຖອນເງິນສົດ

ຈາກຕ ູ້ ATM) ໂດຍປະກອບມີ 4 ໂປໂມຊັນດັັ່ງນີົ້ :  



 

1. ໂປຼໂມຊັນ 1: ສ າລັບລ ກຄູ້າບັດ ທຄຕລ ຢ ນຽນເພ ທີີ່ໃຊູ້ບັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຈ ານວນເງິນຫຼາຍທີີ່

ສຸດຈ ານວນ 5 ທ່ານ ແມ່ນຈະໄດູ້ຮັບໂທລະສັບມືຖື ໄອໂຟນ 7 ທ່ານລະ 1 ເຄືີ່ອງ ເຊິີ່ງມີລາຍຊືີ່ດັັ່ງລຸ່ມນີົ້: 

 
2. ໂປຼໂມຊັນ 2 : ສ າລັບລ ກຄູ້າທີີ່ນ າໃຊູ້ບັດ ທຄຕລ ຢ ນຽນເພ ຢ ່ພາຍໃນລາວຕັົ້ງແຕ່ 5 ລາຍການຂຶົ້ນໄປ ແມ່ນຈະໄດູ້ 

ເຂົົ້າຮ່ວມລຸູ້ນຮັບ ແພກເກັດທົວ ໄປ ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍ ຈ ານວນ 10 ລາງວັນ ເຊິີ່ງລາງວັນລະ 2 

ທ່ານ.  

 



3. ໂປຼໂມຊັນ 3: ສ າລັບລ ກຄູ້າທີີ່ນ າໃຊູ້ບັດ ທຄຕລ ຢ ນຽນເພ ຢ ່ຕ່າງປະເທດຕັົ້ງແຕ່ 5 ລາຍການຂຶົ້ນໄປ ແມ່ນຈະໄດູ້ 

ເຂົົ້າຮ່ວມລຸູ້ນຮັບ ແພກເກັດທົວ ໄປ ເຊີນເຈີນ, ຮອງກົງ, ມາເກົົ້າ, ຈ ໄຮ ຈ ານວນ 5 ລາງວັນ. ລາງວັນລະ 2 ທ່ານ.   

 
4. ໂປຼໂມຊັນ 4: ສ າລັບລ ກຄູ້າທີີ່ນ າໃຊູ້ບັດ ທຄຕລ ຢ ນຽນເພ ທີີ່ໃຊູ້ບັດຊ າລະຄ່າປີີ້ຜ່ານເວບໄຊຂອງການບິນລາວ ແມ່ນ 

ຈະໄດູ້ຮັບສ່ວນຫຼຼຸດດັັ່ງລຸ່ມນີົ້ :   

 ບັດ ແພັດຕິນ າ ທຄຕລ ຢ ນຽນເພ ໂຄແບຼນ ແມ່ນຈະໄດູ້ຮັບສ່ວນຫຼຼຸດ 15%. 
 ບັດ ໂກນ ແລະ ຄຼັດຊິກ ທຄຕລ ຢ ນຽນເພ ໂຄແບຼນ ແມ່ນຈະໄດູ້ຮັບສ່ວນຫຼຼຸດ 10%. 
 ບັດ ທຄຕລ ຢ ນຽນເພ ເອທີເອັມ ແລະ ບັດ ຢ ນຽນເພ ແມ່ນຈະໄດູ້ຮັບສ່ວນຫຼຼຸດ 5%.  

  # ສ າລັບໂປລໂມຊັນທີ 4 ນີົ້ ກໍໍ່ໄດູ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກລ ກຄູ້າເປັນຢ່າງດີ, ສະແດງອອກຈາກສ່ວນຫຼຼຸດຂອງການນ າໃຊູ້
ບັດຜ່ານເວບໄຊຂອງການບິນລາວຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການເຮັດໂປລໂມຊັນແມ່ນມີຍອດຫຼາຍກວ່າ 125.000.000,00 ກີບ 

ໂປໂຼມຊນັທງັ 4 ລາຍການໄດູ້ເລີີ່ມມາແຕເ່ດອືນພດຶສະພາ ຫາ ເດອືນ ກລໍະກດົ 2017.  ຜ່ານການເຮັດໂປໂມຊັນມາເຫັນ
ໄດູ້ວ່າ ມີລາຍການນ າໃຊູ້ບັດເພີີ່ມຂຶົ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນອກນີຍັງເປັນການເປີດນ າໃຊູ້ບັດຜ່ານລະບົບອອນລາຍ 
ຂອງບັດເອທີເອັມຂອງ ທຄຕລ ເຊິີ່ງເປັນການເພີີ່ມຊ່ອງທາງໃຫູ້ແກ່ລຸກຄູ້າໃນການຊ າລະຄ່າສິນຄູ້າ ເຊິີ່ງໃນອານາຄົດບັດເອທີ
ເອັມ ທຄຕລ ຈະສາມາດຊືົ້ເຄືີ່ອງອອນລາຍໄດູ້ນ າຮູ້ານຄູ້າຈາກຕ່າງປະເທດທີີ່ຮັບບັດ ຢ ນຽນເພ.    

 

ຂໍໍ້ມ ນເພີີ່ມຕືີ່ມ:  
ໂທ: (+856 21) 213200 ຕໍໍ່ 629 ຫືຼ ໂທສາຍດ່ວນຂອງ ທຄຕລ: ໂທ 1555 

Facebook: BCEL Bank, Website: www.bcel.com.la 

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

