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          ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນສຸກ ວັນທ ີ11 ຕຸລາ 2019, ໄດ້ມີພິທີເປີດໂຕການບໍລິການຮັບຊໍາລະ WeChat Pay ແລະ AliPay ຢ່າງ
ເປັນທາງການ ຢ ່ທີີ່ ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເປີດພິທີໃນຄັັ້ງນີັ້ໂດຍ ທາ່ນ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜ ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຕຕລ) ແລະ ທ່ານ Jacky Chiang ຜ ້ອໍານວຍການດ້ານການພັດທະນາຍຸດທະສາດ, 
Swift Pass. ເປັນກຽດເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,  ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສ ນດາລາ ຮອງ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ປອ ພ ເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ສຸລິສັກ ທໍານຸວົງ 
ວ່າການຫົວໜ້າກມົຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Chew Ann Wee ຫົວຫນ້າຝ່າຍຂາຍ ແລະ 
ການຕະຫລາດ NTT Data ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະກມົ, ຄະນະພະແນກທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາລ ກຄ້າຂອງ 
ທຄຕລ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ ທຄຕລ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ ຕະຫອຼດຮອດພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍສືີ່ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກໍີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. 

 

ຮູບພາບ1: ພາບບັນຍາກາດພິທິເປີດໂຕການບໍລິການຮັບຊໍາລະ WeChat Pay ແລະ AliPay ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 11/10/2019 
ທີີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ. 

ໃນຍຸກແຫ່ງການພັດທະນາທີີ່ເຕັກໂນໂລຢີມີຄວາມກ້າວໜ້າສ ງທີີ່ທະນາຄານຍຸກໃໝ່ຂັບເຄືີ່ອນດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີດີຈີຕໍັ້ ແລະ ທຄຕລ ຍັງຄົງ
ມຸ້ງໝັັ້ນໃນການເປັນຜ ້ນໍາທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີການເງິນເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລ ກຄ້າຫຼາຍທີີ່ສຸດ. ເຊີີ່ງ ທຄຕລ ໄດ້ມີການພັດທະ 
ນາຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການຊໍາລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າຜ່ານ QR Code ກັບ
ສາກົນ ເຊີີ່ງໃນຄັັ້ງນີັ້ ທຄຕລ ໄດ້ກ້າວໄປອີກຂັັ້ນທາງດ້ານການຮັບຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ QR Code ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກັບ 
Swift Pass ແລະ NTT DATA ເພືີ່ອຊ່ວຍເປີດຊ່ອງທາງການຊໍາລະສະສາງໃຫ້ຫຼາຍຂືັ້ນ. ເຊີີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າຂອງ ທຄຕລ 

            “ທຄຕລ” ຮວ່ມມກືັບ “Swift Pass” ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນ     
ດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay 

    ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮາ້ນຄ້າລາວຮັບລູກຄາ້ຄນົຈີນເພີີ່ມຂ ຶ້ນ!          
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ສາມາດຮັບຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ນັັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ: ລ ກຄ້ານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ ຜ ໃ້ຊ້ແອັບ WeChat Pay 
ແລະ AliPay ສາມາດຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີີ່ປະເທດລາວໄດ້ຢ່າງສະດວກປອດໄພ ແລະ ຍັງເປັນການເພີີ່ມຍອດຂາຍໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າ
ໃນລາວອີກດ້ວຍ. 

ຖືເປັນຄັັ້ງທໍາອິດໃນລາວທີີ່ຮ້ານຄ້າສາມາດຮັບການຊໍາລະດ້ວຍ WeChat Pay ເຊີີ່ງເປັນການຮັບຊໍາລະດ້ວຍ QR Code ທີີ່ລວມເອົາ
ທັງ WeChat Pay ແລະ AliPay ໄວ້ໃນ QR Code ດຽວກັນ ແລະ ຍັງເປັນຄັັ້ງທໍາອິດໃນລາວທີີ່ຮ້ານຄ້າ E-Commerce ຈະມ ີQR Code 
ໄວ້ຮອງຮັບການຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ Wecha pay ແລະ AliPay ອີກດ້ວຍ. 

ດ້ວຍຕົວເລກຜ ້ຊົມໃຊ້ WeChat Pay ແລະ AliPay ຕ່າງກໍີ່ມີຜ ້ຊົມໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 900 ລ້ານຢ ເຊີັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນແອັບລະບົບ
ການຊໍາລະສະສາງຍອດນິຍົມໃນຈີນ ແລະ ເປັນແອັບທີີ່ຄົນຈີນໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ນັກທ່ອງທ່ຽວພ້ອມດ້ວຍນັກທຸລະກິດຈີນທີີ່
ເດີນທາງມາໃນປະເທດລາວມີຄວາມເພີີ່ງພໍໃຈ ຕ້ອງການທີີ່ຈະໃຊ້ແອັບ WeChat Pay ແລະ AliPay ເຊັີ່ນດຽວກັນ. ການທີີ່ ທຄຕລ ເປີດໃຫ້
ບໍລິການຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ້ານຄ້າທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ທຄຕລ ເປີດໂອກາດຂະຫຍາຍຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການຮັບຊໍາລະສະສາງທີີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຈີນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ເຊີີ່ງເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ໃຫ້ດີຍີີ່ງຂືັ້ນເນືີ່ອງຈາກຈະສະດວກສະບາຍເຮັດໃຫ້ລ ກຄ້າຄົນຈີນຮ ສື້ກເໝືອນໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ຄົນຈີນໃນລາວ ເຊີີ່ງເປັນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼັກໆອີກປະເທດໜືີ່ງ. 

ຕໍີ່ກັບໂອກາດດັີ່ງກາ່ວ ທຄຕລ ມຖີານຮ້ານຄ້າສະມາຊິກຮັບຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ QR Code Function OnePay ແອັບ BCEL One
ຈໍານວນຫລາຍກວ່າ 10.000 ຮ້ານຄ້າ ທີີ່ພ້ອມຈະຮອງຮັບການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ແລະ ຍັງສືບຕໍີ່
ຂະຫຍາຍຮ່ວມມກືັບຄ ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກເພືີ່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຮອງ WeChat Pay ແລະ AliPay ໃຫກ້ວ້າງຂືັ້ນ
ໃນຂົງເຂດທົີ່ວປະເທດ. 

ໃນຍຸກແຫ່ງການພັດທະນາທີີ່ເທັກໂນໂລຢີມີຄວາມກ້າວໜ້າສ ງ ແລະ ເພືີ່ອການຫັນເປັນດີຈີຕໍັ້ຂອງອຸດສະຫະກໍາການຊໍາລະສະສາງຂອງລາວ, 
ທຄຕລ ຈະສືບຕໍີ່ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງບໍີ່ຢຸດຢັັ້ງ ໂດຍທຸກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນເນັັ້ນ
ຄວາມທັນສະໄໝ, ສະດວກສະບາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ກວດສອບໄດ້ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີບໍລິການທາງການເງິນທີີ່ຫຼາກ
ຫຼາຍທັນສະໄໝ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການລ ກຄ້າ ບົນພືັ້ນຖານຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງຕໍີ່ສັງຄົມ, ເພືີ່ອໃຫ້ລ ກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ. 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັັ້ນໃຈ 

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

                                                                                                                                                                  

 

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

