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บริษัท 2C2P ได้ร่วมกบัธนาคาร KBZ ขยายเครือข่าย Digital Payments ในเมียนมา 

 
(ภาพประกอบจาก: Myanmar Business Today) 

 บริษัท 2C2P ผู้ให้บริการระบบแพลตฟอร์มชำระเงินออนไลน์รายสำคัญที่มีการให้บริการในประเทศ
ต่างๆ ทั ้งในเอเชียและยุโรปได้ร ่วมกับ Application: KBZPay ซึ ่งเป็นผู ้นำแพลตฟอร์ม Mobile Wallet            
ในเมียนมา โดยจะมีความร่วมมือในการขยายเครือข่าย Digital Payments ในประเทศเมียนมา ซึ่งความร่วมมือ
ดังกล่าวจะนำระบบการชำระเงินออนไลน์ของบริษัท 2C2P และเทคโนโลยี Mobile Wallet ของ KBZPay 
Application ไปสู่การเปิดโอกาสใหม่ให้แก่คนในเมียนมาให้สามารถทำธุรกรรมทาง การเงินกับทั้งธุรกิจใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเชื่อมโยงพันธมิตรและร้านค้าต่างๆ ในเครือข่าย
ของ 2C2P เข้ากับฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ KBZPay ซึ่งจะพัฒนาประสิทธิภาพในการชำระเงินระบบ
ใหม่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
 นอกเหนือจากการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่ที ่มีปลอดภัยและสะดวกสบายในการชำระค่า                  
สินค้าและบริการ การชำระบิล และการบริหารจัดการการเงินในชีวิตประจำวันแล้ว ความร่วมมือทางธุรกิจ
ดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าของ KBZPay ประมาณ 6.7 ล้านราย ในประเทศเมียนมาสามารถใช้ Mobile Wallet 
เพื่อทำธุรกรรมกับธุรกิจ/ร้านค้าในต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของ 2C2P ในขณะนี้ อาทิ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน
เทคโนโลยี ตลาดออนไลน์ ร้านค้าปลีก รวมทั้งบริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเมียนมา 
 ทั้งนี้ การชำระเงินของผู้ใช้งาน KBZPay ให้แก่ร้านค้าของ 2C2P จะถูกตรวจสอบโดยระบบ Back-end 
ของบริษัท 2C2P ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการชำระเงินมีประสิทธิภาพราบรื่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ บริษัท 
2C2P จะเป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกการชำระเงินสำหรับการธุรกรรมดังกล่าว ทำให้ลูกค้า KBZPay 
สามารถชำระเงินให้กับร้านค้าของ 2C2P ได้ถึงแม้ว่าร้านค้าจะไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายของ KBZPay ก็ตาม 
 การขยายความร่วมมือและการบริการร่วมกับ KBZPay เป็นอีกก้าวที ่สำคัญสำหรับบริษัท 2C2P          
ซึ่งทำหน้าที่ลดปัญหาและความซับซ้อนในกระบวนการชำระเงินให้กับบริษัทต่างชาติในพื้นที่ของภูมิภาค         
โดย Mr. Pyay Nyein หัวหน้าบริษัท 2C2P ประจำประเทศเมียนมา ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน เมียนมาเป็นประเทศ   
ที่มีประชาชนวัยหนุ่มสาวที่เติบโตเร็วที่สุดและมีความเป็น hyper-connected ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 
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เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัททราบดีว่า วัยหนุ่มสาวเมียนมากำลังมองหา
ตัวเลือก Digital payment ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การเติบโตในปีนี้ บริษัท 2C2P รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ KBZPay เพื่อช่วยให้เครือข่ายพันธมิตรและผู้ค้าต่างๆ    
ที่ครอบคลุมของบริษัท 2C2P สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการชำระเงินแบบออนไลน์และ     
การชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องมีการสัมผัสระหว่างกันในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 ตั้งแต่ปี 2561 ธนาคาร KBZ ได้เปิดใช้งาน Application: KBZPay เพื่อเพิ่มการเชื ่อมต่อที่มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตผ่านระบบ Digital payments ทำให้ประชาชนจำนวนมากในเมียนมาเข้าถึง
บริการทางการเงินและดิจิทัลที่จำเป็นเป็นครั้งแรก โดย KBZPay ได้เชื่อมต่อลูกค้ากับตัวแทนและร้านค้ามากกว่า 
290,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินธุรกรรมผ่าน KBZPay ซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 15.6 ล้าน
ล้านจ๊าต (ประมาณ 11,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 337,736 ล้านบาท) 
 Mr. Chong Ho Yoon หัวหน้า KBZPay ได้กล่าวว่า เนื่องจาก KBZPay จะยังคงดำเนินรูปแบบแนว
ทางการชำระเงินแบบใหม่ในเมียนมาต่อไป โดย KBZPay จะขยายระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อผู้บริโภคที่เพ่ิม
มากขึ้นเข้ากับคนที่พวกเขารักตลอดจนตัวแทน ผู้ให้บริการ E-commerce แพลตฟอร์มค้าปลีก บริการภาครัฐ            
และองค์กรอื่นๆ ทั้งนี้ ความร่วมมือของ KBZPay กับบริษัท 2C2P สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสอง
องค์กรในการเร่งพัฒนาการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศด้วยเทคโนโลยีการควบคุมการชำระเงิน
ล่าสุด 
 ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2C2P และ KBZPay เป็นไปอย่างทันท่วงที เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เร่งให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของประเทศเมียนมาให้ เข้าสู่สังคมดิจิทัล 
Mobile-first เร็วขึ้น โดยการแพร่ระบาดดังกล่าวทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องคิดทบทวนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการปัญหาด้านการธุรกรรมและกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยด้วยวิธีการชำระเงิน
ดิจิทัล ซึ่งเป็นที่ต้องการผู้บริโภคในการจัดการด้านการเงินในชีวิตประจำวัน  
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