“BCEL” ຮ່ວມມືກັບ “UPI ສາກົນ” ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງຜ່ານ
QR Code UnionPay ຄັັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ
ໝູນຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີຶ່ມຂັ້ນ!
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນສຸກ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019, ໄດ້ມີພິທີເປີດໂຕການບໍລິການຮັບຊໍາລະ QR Code UnionPay ຢ່າງເປັນ
ທາງການ ຢ່ທີີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເປີດພິທີໃນຄັັ້ງນີັ້ໂດຍ ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ້ອໍານວຍການໃຫຍ່
BCEL ແລະ ທ່ານ ວິນເຊັນ ລິງ ຮອງຜ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຢນຽນເພສາກົນ ປະຈໍາພາກພັ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນກຽດເຂົັ້າຮ່ວມ
ໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ປອ ບຸນເຫຼອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ແລະ
ທ່ານ ສຸລິສັກ ທໍານຸວົງ ວ່າການຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະ
ແນກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານທດຈີນ, ຕາງໜ້າສະມາຄົມການຄ້າຈີນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ອົງການທ່ອງທ່ຽວລາວ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ບັນດາລກຄ້າຂອງ ທຄຕລ, ບໍລິສັດໃນເຄອ ທຄຕລ, ຄະນະອໍາ
ນວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ສນ ແລະ ສາຂາ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍສີ່ມວນຊົນ
ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກໍີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຮບພາບ1: ພາບບັນຍາກາດພິທິເປີດໂຕການບໍລິການຮັບຊໍາລະ QR Code UnionPay ຢ່າງເປັນທາງການ” 13/09/2019 ທີີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼ “BCEL” ແລະ UnionPay International ຫຼ “UPI ສາກົນ” ແມ່ນໄດ້ມີ
ການຮ່ວມມທີີ່ດີຕໍີ່ກັນທາງທຸລະກິດມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ເລີີ່ມຈາກການຮ່ວມມກັນອອກບັດເອທີເອັມຢນຽນເພ, ບັດນັກສຶກສາ, ບັດເຄຣດິດຢ
ນຽນເພໂຄຣແບນ ກ້າວເຖິງການອັບເດດຕ້ເອທີເອັມໃຫ້ສາມາດຮັບບໍລິການບັດຊິບຢນຽນເພ ແລະ ການອັບເດດເຄີ່ອງຮັບບັດໃຫ້ສາມາດຮັບ
ບັດຢນຽນເພໃນຂົງເຂດທົີ່ວປະເທດ. ສະນັັ້ນ; ເພີ່ອສບຕໍີ່ພັດທະນາການບໍລິການໃຫ້ຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເທັກໂນໂລຢີທາງການ
ເງິນ FinTech ທີີ່ມີແນວໂນ້ມຂະຫຍາຍຕົວນັບມັ້ນັບສງຂຶັ້ນ.ໃນຄັັ້ງນີັ້ BCEL ແລະ UPI ສາກົນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັບມືກັນໃຫ້ການບໍລິການ

ຮັບຊໍາລະສະສາງ ດ້ວຍ QR Code UnionPay ເປັນຄັັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ.

BCEL ເປັນທະນາຄານທໍາອິດທີີ່ນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຢີການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ QR Code ເຂົັ້າມາໃຫ້ບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງເປັນທີີ່ຮ້ຈັກ
ກັນດີ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທົີ່ວປະເທດ ສໍາລັບ App OnePay ແລະ UPI ສາກົນ ກໍີ່ເປັນຜ້ໃຫ້ບໍລິການທໍາອິດ ທໍາອິດທີີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊໍາ
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ລະສະສາງດ້ວຍ QR Code ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ປະຈຸບັນຜ້ໃຊ້ແອັບມຖຢນຽນເພ (UnionPay App) ສາມາດໃຊ້
ບໍລິການຊໍາລະຜ່ານມຖໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 11 ລ້ານຮ້ານຄ້າ ທັງພາຍໃນຈີນ ແລະ ອີກ 32 ປະເທດ. ສະນັັ້ນ; ເພີ່ອນໍາມາດຕະຖານສາກົນມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ຍົກລະດັບການບໍລິການຊໍາລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາການເຊີ່ອມໂຍງລະບົບ
ການເງິນລາວ ແລະ ຈີນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພີີ່ມຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນທີີ່ສະດວກ ປອດໄພ ດ້ວຍຕົັ້ນທຶນທີີ່ຕໍີ່າ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລກຄ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມລກຄ້າທີີ່ນໍາໃຊ້ UnionPay QR. ສະນັັ້ນ; BCEL ແລະ UPI ສາກົນ ຈຶີ່ງໄດ້ຮ່ວມມກັນເປີດ
ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງ ດ້ວຍ QR Code UnionPay ເຊິີ່ງຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ QR Code ຂອງ BCEL ນອກຈາກຈະສາມາດຮັບ
ບໍລິການຊໍາລະສະສາງຈາກ BCEL OnePay ໄດ້ແລ້ວຍັງສາມາດຮັບຊໍາລະສະສາງຈາກລກຄ້າຄົນຈີນທີີ່ມີແອັບມຖ UnionPay App ໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ການເປີດໃຫ້ບໍລິການນີັ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ້ໃຊ້ UnionPay App ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຈີນ ສາມາດຈ່າຍເງິນຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ
ບໍລິການໃນປະເທດລາວ ແບບຣຽວທາມ໌ “Real Time” ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍການສະແກນ QR Code ຢ່ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆໃນລາວ ດ້ວຍ
ລະບົບທີີ່ທັນສະໄໝ ພາຍໄຕ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມປອດໄພສງ ຈາກຜ້ໃຫ້ບໍລິການກໍີ່ຄ UnionPay ສາກົນ ທີີ່ເປັນຜ້ນໍາການຊໍາລະສະ
ສາງລະດັບສາກົນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທົີ່ວໂລກ. ເຊິີ່ງຈະເປັນທາງເລອກໃໝ່ນອກຈາກການນໍາໃຊ້ບັດເດບິດ ຫລ ບັດເຄຼດິດ.
ການຮ່ວມມລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ຢນຽນເພສາກົນໃນຄັັ້ງນີັ້ຈະເປັນອີກບາດກ່າວໜຶີ່ງທີີ່ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍຜັກດັນ ບັນດາຮ້ານຄ້າ ແລະ
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃນລາວ ສາມາດດຶງເອົາການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນຈີນທີີ່ເຂົັ້າມາໃນລາວໄດ້ດີຍິີ່ງຂຶັ້ນ ຍ້ອນມີຊ່ອງທາງ
ການຊໍາລະສະທີີ່ສະດວກສະບາຍ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາຮ້ານຄ້າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ສາມາດຮັບຊໍາລະດ້ວຍລະບົບ
ທັນສະໄໝ ແລະ ມີກມ
ຸ່ ລກຄ້າໃຫຍ່ ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເພີີ່ມຍອດຂາຍ ແລະ ທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີຂຶັ້ນ ສາມາດສົີ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ
ສະໜັບສະໜນການຊໍາລະເງິນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ດ້ວຍຕົວເລກຜ້ຊົມໃຊ້ UnionPay App ທີີ່ມີຫລາຍກວ່າ 150 ລ້ານຢູເຊີຈາກທົີ່ວປະເທດຈີນ ເຊິີ່ງເປັນໜຶີ່ງໃນ App ມຖທີີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມນິຍົມທີີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ ບວກກັບແນວໂນ້ມການເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທຸລະກິດຊາວຈີນທີີ່ເຂົັ້າມາໃນປະເທດລາວຢ່າງຕໍີ່
ເນີ່ອງເຊິີ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 8 ແສນຄົນ/ປີ ແລະ ຈີນແມ່ນເປັນແຫຼີ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດຂອງລາວ ເຊິີ່ ງໃນປີນີັ້ ຍິີ່ງເປັນປີທີີ່ລາວ-ຈີນມີການຈັດປີ
ທ່ອງທ່ຽວລາວຈີນຍິີ່ງຈະເປັນການດຶງດດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທຸລະກິດຊາວຈີນ ເຂົັ້າມາໃນລາວຫລາຍຍິີ່ງຂຶັ້ນພ້ອມທັງຮອງຮັບໂຄງການທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນທີີ່ຄາດວ່າຜ້ນໍາໃຊ້ການຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ UnionPay QR ກວມອັດຕາສງ ເຊິີ່ງກຸ່ມລກຄ້າດັີ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຊິນເຄີຍກັບ
ການດໍາເນີນທຸລະກໍາຜ່ານລະບົບ UnionPay QR. ການຮ່ວມມດັີ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ພໍີ່ຄ້າຊາວຂາຍທ້ອງຖິີ່ນໃນລາວສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ຕໍີ່ກັບໂອກາດ ແລະ ຄວາມທ້າທ້າຍດັີ່ງກ່າວ BCEL ມີຖານຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ QR Code OnePay ຫລາຍກວ່າ 10.000
ຮ້ານ ທີີ່ພອ
້ ມຈະຮອງຮັບການໃຫ້ບໍລິການ QR UnionPay ເພີ່ອຮັບປະກັນການບໍລິການຊໍາລະສະສາງຢນຽນເພ ໃນຂົງເຂດທົີ່ວປະເທດ
ແລະ ຍັງຈະສບຕໍີ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການເພີີ່ມຂຶັ້ນເລັ້ອຍໆ.
ໃນຍຸກແຫ່ງການພັດທະນາທີີ່ເທັກໂນໂລຢີມີຄວາມກ້າວໜ້າສງ ແລະ ເພີ່ອການຫັນເປັນດີຈິຕອນຂອງອຸດສະຫະກໍາການຊໍາລະສະສາງ
ຂອງລາວ ທຄຕລ ຈະສບຕໍີ່ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງບໍີ່ຢຸດຢັັ້ງ ໂດຍທຸກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ທຄຕລ
ແມ່ນເນັັ້ນຄວາມທັນສະໄໝ, ສະດວກສະບາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ກວດສອບໄດ້ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພີ່ອນໍາສະເໜີບໍລກ
ິ ານທາງ
ການເງິນທີີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທັນສະໄໝ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລກຄ້າ ບົນພນ
ັ້ ຖານຄວາມຮັບຜິດຊອບສງຕໍີ່ສັງຄົມ, ເພີ່ອໃຫ້ລກຄ້າ
ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສງສຸດ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັັ້ນໃຈ
Call center: 1555, Facebook: BCEL Bank,
Website: www.bcel.com.la
ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນາງ ສຸກສາຄອນ ບຸນສະຫວັດທິພນ
ັ , ພະແນກການຕະຫຼາດ
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