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ឧបសម្ពន័្ធទី ១ 

សំណួរចមម្លើយដែលដែងដែជួបប្បទះជាមរឿយៗសតីពីកម្មវធីិធនាគារចល័ែ SC mBanking 

I. ការែមម្លើង ន្ងិប្បែបិែតកិារនន្កម្មវធិ ី
1. ស៖ មែើកម្មវធិធីនាគារចល័ែ SC mBanking ជាអ្វ?ី 
ច៖ កម្មវធិធីនាគារចល័ែ SC mBanking គឺជាមសវាកម្មធនាគារដែលផ្តល់ជូន្មោយធនាគារ សាខម្ដប៊ែង 
មខម្បូឌា ជាទប្ម្ងក់ម្មវធិីមលើទូរសពទឆ្លល ែនវ។ កម្មវធិីមន្ះរមួ្មាន្ម្ុខងារសម្បរូដបបដែលអ្នុ្ញាែឱ្យអ្ែិ
ជន្មធវើប្បែិបែតិការធនាគារមោយខលួន្ឯងប្គបម់ពលមវលាប្គបទ់ីកដន្លង។ 

2. ស៖ មែើប្ែវូមធវើយ៉ា ងែូចមម្តចមែើម្បចុីះម ម្ ះមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ីSC mBanking មលើកែបំងូ? 
ច៖ សូម្អ្ម ជ្ ើញមៅកាន្ធ់នាគារមែើម្បចុីះម ម្ ះ ន្ិងែំមណើ រការកម្មវធិ ី SC mBanking ន្ិងមធវើតាម្ការ
ដណនារំបស់បគុគលិករបស់ធនាគារ សាខម្ដប៊ែង មខម្បូឌា ន្ិងកម្មវធិ ីSC mBanking។ 

3. ស៖ មែើកម្មវធិ ីSC mBanking រមួ្មាន្ប៉ានុាម ន្ភាសា? 
ច៖ កម្មវធិី SC mBanking រមួ្មាន្ ៣ ភាសាគឺភាសាដខមរ អ្ងម់គលស ន្ិងមវៀែណាម្។ 

4. ស៖ មែើប្បពន័្ធប្បែបិែតកិារ iOS/Android ជនំាន្ណ់ាខលះដែលអាចមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ីSC mBanking? 
ច៖ កម្មវធិី SC mBanking អាចមប្បើប្ាស់ជាម្យួ៖ 
- ប្បពន័្ធប្បែិបែតិការ Android ចាបព់ីជំនាន្ទ់ ី៥.០ ម ើងមៅ។ 
- ប្បពន័្ធប្បែិបែតិការ iOS ចាបព់ីជំនាន្ទ់ ី១០.០ ម ើងមៅ។ 

5. ស៖ មែើការមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ីSC mBanking ប្ែវូាន្គែិនលលមសវាដែរឬមទ? 
ច៖ វាម្និ្ប្ែូវាន្គិែនលលមនាះមទ។  

6. ស៖ មែើការចុម ម្ ះមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ីSC mBanking ែប្ម្វូឱ្យមាន្លកខខណឌ អ្វខីលះ? 
ច៖ មលាកអ្នកប្ែូវាន្ែប្ម្ូវឱ្យមាន្គណន្ីប្ាកប់ម ញ្ ើគាម ន្កាលកំណែដ់ែលាន្មបើកមៅតាម្ប ជ្ ររបស់
ធនាគារ សាខម្ដប៊ែង មខម្បឌូា ម្ុន្មពលចុះម ម្ ះមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ីSC mBanking។  

7. ស៖ មែើប្ែវូមធវើែូចមម្តចមែើម្បទីាញយកកម្មវធិ ីSC mBanking? 
ច៖ មលាកអ្នកអាចទាញយកកម្មវធិ ីSC mBanking មោយមធវើការដសែន្ QR Code ឬដសវងរកមៅតាម្ App 

Store (iOS) ន្ិង Google Play (Android)។ 
8. ស៖ មែើប្ែវូមធវើែូចមម្តចមែើម្បចូីលកនុងកម្មវធិមីោយមប្បើប្ាស់ម្ខុងារដសែន្ប្កមៅនែ ឬម្ខុ? 
ច៖ សប្មាបក់ារមប្បើប្ាស់មលើកែំបូង មលាកអ្នកប្ែូវចូលមោយមប្បើប្ាស់មលខសមាា ែ។់ បនាទ បម់្កប្ែូវចូល
មៅ Setting –> Finger Print/Face ID Setting –> Enable Touch ID/Face ID –> Scan ID 
Touch / Face ID។ 

(ចំណា៖ំ ម្ុខងារមន្ះគឺសប្មាបដ់ែទូរសពទដែលមាន្ម្ខុងារដសែន្ Touch ID ឬ Face ID ប៉ាុមណាណ ះ។)  
9. ស៖ មែើខ្ុអំាចមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ីSC mBanking មលើទូរសពទមប្ចើន្មលើសពមី្យួកនុងមពលដែម្យួាន្ដែរឬមទ? 
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A: មលាកអ្នកម្និ្អាចមប្បើាន្មនាះមទ។ មលាកអ្នកន្ងឹប្ែូវាន្ែប្ម្ូវឱ្យចាកមចញពទូីរសពទចាស់មោយ
សវ័យប្បវែតិ។     

10. ស៖ មែើខ្ុបំ្ែវូមធវើែូចមម្តចមៅមពលមលលច user ID ឬ password? 
ច៖ សូម្អ្ម ជ្ ើញមៅកាន្ស់ាខារបស់ធនាគារ សាខម្ដប៊ែង មខម្បូឌា មែើម្បទីទួលាន្ការប្បឹកា។  

11. ស៖ មែើប្ែវូមធវើែូចមម្តចប្បសិន្មបើ user ប្ែវូាន្ចាកម់សាមោយសារដែចូលខុសមប្ចើន្ែង? 
ច៖ មែើម្បមីោះមសា សូម្អ្ម ជ្ ើញមៅកាន្ស់ាខារបស់ធនាគារ សាខម្ដប៊ែង មខម្បូឌា ដែលមៅជិែបំផុ្ែមែើម្ប ី
ទទួលាន្ការប្បកឹា។ 

12. ស៖ មែើប្ែវូមធវើែូចមម្តចប្បសិន្មបើអ្ុនី្ធដឺណែោច ់ឬទូរសពទប្ែវូាន្រលែម់ៅមពលមធវើប្បែបិែតកិារ?  
ច៖ មលាកអ្នកអាចចូលមៅកនុងកម្មវធិ ីSC mBanking សាជាលមី ន្ិងប្ែួែពនិ្ិែយរាយការណ៍គណន្ីថាមែើ
ប្បែិបែតិការប្ែូវាន្អ្នុ្វែតមោយមជាគជយ័ម ើយឬមៅ។ 

13. ស៖ មែើខ្ុបំ្ែវូមធវើែូចមម្តចប្បសិន្មបើខ្ុាំែទូ់រសពទដែលកពុំងមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ីSC mBanking? 
ច៖ សូម្ទំនាកទ់នំ្ងមៅកាន្ធ់នាគារឱ្យាន្មលឿន្បំផុ្ែមែើម្បផី្អា កែំមណើ រការមសវាកម្មមោយមៅកាន្ស់ាខា
ដែលមៅជិែបផុំ្ែ ឬទំនាកទ់នំ្ងតាម្រយៈមលខទូរសពទ 023 223 423 / 0978 223 423។ 

14. ស៖ មែើខ្ុបំ្ែវូមធវើែូចមម្តចមែើម្បឈីបម់ប្បើប្ាស់មសវាកម្ម? 
ច៖ មែើម្បឈីបម់ប្បើប្ាស់មសវាកម្ម មលាកអ្នកប្ែូវទំនាកទនំ្ងមៅកាន្ស់ាខាដែលមៅជិែបផុំ្ែរបស់ធនាគារ 
សាខម្ដប៊ែង មខម្បូឌា មែើម្បបីមំពញសំណំុដបបបទទាកទ់ងន្ងឹការឈបម់ប្បើប្ាស់មសវាកម្ម។ 

15. ស៖ កនុងករណីខ្ុឈំបម់ប្បើប្ាស់មសវាកម្ម បនាទ បម់្កចុះម ម្ ះមប្បើប្ាស់ម ើងវញិ មែើខ្ុបំ្ែវូទទលួាន្ 
username លមដីែរឬមទ? 
ច៖ អ្ែម់ទ។ ប្បពន័្ធន្ឹងែំមណើ រការម ើងវញិ ន្ិងផ្តល់ជូន្នូ្វ username ចាស់មៅកាន្ម់លាកអ្នក។  

16. ស៖ សំណួរមផ្េងៗ៖ 
ច៖ ប្បសិន្មបើអ្ែិលិជន្មាន្សំមណើ រមផ្េងមប្ៅពីមន្ះ សូម្មធវើការទំនាកទ់នំ្ងមៅសាខាដែលមៅជិែបំផុ្ែ ឬ
ទំនាកទ់ំន្ងតាម្រយៈមលខទូរសពទ 023 223 423 / 0978 223 423។ 

II. ទាកទ់ងមៅន្ងឹប្បែបិែតកិារមលើកម្មវធិ ី 
17. ស៖ មែើខ្ុអំាចមធវើប្បែបិែតកិារមៅមប្ៅមមា៉ា ងមធវើការ ឬនលាចុងសាត  ៍ាន្ដែរឬមទ?  
ច៖ ពិែជាាន្ មលាកអ្នកអាចមធវើប្បែបិែតិការាន្ប្គបម់ពលមវលាទាងំអ្ស់។  

18. ស៖ មែើខ្ុអំាចមបើកគណន្អី្ន្ឡាញមោយមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ីSC mBanking ាន្ដែរឬមទ?  
ច៖ ពិែជាាន្ មលាកអ្នកអាចមបើកគណន្ីប្ាកប់ម ញ្ ើគាម ន្កាលកំណែ ់ ន្ងិគណន្ីប្ាកប់ម ញ្ ើមាន្កាល
កំណែអ់្ន្ឡាញាន្។ 

19. ស៖ មែើកនុងែមំណើ រការប្បែបិែតកិារម្យួរមួ្មាន្ជហំាន្សុវែថភិាពចនំ្នួ្ប៉ានុាម ន្?  
ច៖ កនុងែមំណើ រការប្បែិបែតិការម្យួរមួ្មាន្ជហំាន្សុវែថិភាពចំន្ួន្ ២៖  
1). បំមពញ username ន្ិង password ឬ fingerprint / Face ID។  
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2). បំមពញមលខសមាា ែ ់ OTP ដែលប្ែូវាន្មផ្្ើមោយប្បពន័្ធមែើម្បបីញ្ជជ កម់្នុ្មពលប្បែិបែតិការប្ែូវាន្
សមប្ម្ចមោយមជាគជយ័។  

20. ស៖ មែើកម្មវធិ ីSC mBanking អាចមប្បើប្ាស់ជាម្យួគណន្វីាិរបូរ ៍(OD account) ន្ងិគណន្រីបស់ប្កមុ្
 ៊ែុន្ាន្ដែរឬមទ? 
ច៖ ម្និ្ាន្មទ។ កម្មវធិ ី SC mBanking គឺអាចមប្បើប្ាស់សប្មាបដ់ែគណន្ីប្ាកស់ន្េរំបស់ឯកែតជន្ដែ
ប៉ាុមណាណ ះ។ 

21. ស៖ ប្បសិន្មបើខ្ុកំពុំងមធវើែមំណើ រមៅមប្ៅប្បមទស មែើខ្ុអំាចបទិគណន្បី្ាកប់ម ញ្ ើមាន្កាលកណំែអ់្ន្ឡាញ
ាន្ដែរឬមទ? 
ច៖ ពិែជាាន្កនុងករណីគណន្ីប្ាកប់ម ញ្ ើមាន្កាលកណំែប់្ែូវាន្មបើកអ្ន្ឡាញ ម ើយមលខទូរសពទ
អាចទទួលាន្សារ OTP មែើម្បបីញ្ជជ ក។់ ប្បសិន្មបើគណន្ីប្ាកប់ម ញ្ ើមាន្កាលកណំែប់្ែូវាន្មបើក
មៅតាម្ប ជ្ រ មនាះមលាកអ្នកប្ែូវមៅកាន្ប់ ជ្ រមបើសិន្មលាកអ្នកប្ែូវការបទិគណន្ី។  

22. ស៖ មែើខ្ុអំាចប្ែែួពនិ្ែិយរាយការណ៍គណន្រីបស់បណ័ណ វសីា (Visa card) មោយមប្បើប្ាស់កម្មវធិ ី SC 
mBanking ាន្ដែរឬមទ?  
ច៖ ពែិជាាន្ មលាកអ្នកអាចប្ែួែពនិ្ិែយប្បវែតិប្បែិបែតិការ រាយការណ៍របស់បណ័ណ ឥណពន្ធវសីា (Visa 
debit Card) ន្ិងបណ័ណ ឥណទាន្វសីា (Visa Credit Card) ាន្។ 

23. ស៖ មែើខ្ុអំាចទូទាែប់ណ័ណ ឥណទាន្ (Credit card) តាម្រយៈកម្មវធិ ីSC mBanking ាន្ដែរឬមទ? 
ច៖ ពិែជាាន្ មលាកអ្នកអាចទូទាែប់ណ័ណ ឥណទាន្តាម្រយៈកម្មវធិ ីSC mBanking ាន្។  

24. ស៖ មែើខ្ុអំាចចាកម់សាបណ័ណ តាម្រយៈកម្មវធិ ីSC mBanking ាន្ដែរឬមទ?  
ច៖ ពិែជាាន្ មលាកអ្នកអាចចាកម់សាបណ័ណ ប្គបប់្បមលទរបស់ធនាគារ សាខម្ដប៊ែង មខម្បូឌា ាន្រមួ្មាន្
៖ បណ័ណ ទូទាែក់នុងប្សុក (Local card) បណ័ណ ឥណពន្ធវសីា (Visa debit Card) ន្ិងបណ័ណ ឥណទាន្វ ី
សា (Visa Credit Card)។ 

25. ស៖ មែើខ្ុអំាចទូទាែវ់កិែយបប្ែតាម្រយៈកម្មវធិ ីSC mBanking ាន្ដែរឬមទ? 
ច៖ ពិែជាាន្ មលាកអ្នកអាចទូទាែវ់កិែយបប្ែប្គបប់្បមលទកនុងប ជ្ ីម ម្ ះវកិែយបប្ែទូទាែន់ន្កម្មវធិី។ 

26. ស៖ មែើខ្ុអំាចមផ្ទរប្ាកម់ៅកាន្អ់្នកទទលួផ្លមៅធន្គារកនុងប្សុកមផ្េងាន្ដែរឬមទ?     
ច៖ ពិែជាាន្ មលាកអ្នកអាចមផ្ទរប្ាកជ់ាលុយមរៀលមៅកាន្ធ់នាគារមផ្េងៗកនុងប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជាា
ន្។ 

27. ស៖ មែើខ្ុអំាចមផ្ទរប្ាកម់ៅកាន្អ់្នកទទលួផ្លមៅធន្គារមប្ៅប្សុកាន្ដែរឬមទ?     
ច៖ បចចុបបន្នមន្ះមសវាកម្មមន្ះមៅម្និ្ទាន្ម់ាន្មៅម ើយ។ ធនាគារ សាខម្ដប៊ែង មខម្បឌូា ន្ឹងមធវើបចចុបបន្ន
ភាពមៅមពលឆ្លប់ៗ ខាងម្ុខមន្ះ។ 

28. ស៖ មែើខ្ុបំ្ែវូមធវើែូចមម្តចប្បសិន្មបើខ្ុាំន្មផ្ទរប្ាកខុ់សគណន្អី្នកទទលួផ្ល?  
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ច៖ សូម្អ្ម ជ្ ើញមៅកាន្ស់ាខាជិែបំផុ្ែរបស់ធនាគារ សាខម្ដប៊ែង មខម្បូឌា ឬទំនាកទ់នំ្ងតាម្រយៈមលខ
ទូរសពទ 023 223 423 / 0978 223 423 មែើម្បទីទួលាន្ការប្បឹកា។  

29. ស៖ មែើខ្ុបំ្ែវូមធវើែូចមម្តចប្បសិន្មបើខ្ុមំ្និ្ាន្ទទលួសារ OTP អ្ ុំងមពលមធវើប្បែបិែតកិារ? 
ច៖ មសវាកម្មរបស់មយើងខ្ុ ំអាចសថិែកនុងការជួសជុល ឬបញ្ជា ដែលម្និ្ាន្មប្ពៀងទុក។ សូម្ទំនាកទ់ំន្ង
តាម្រយៈមលខទូរសពទ 023 223 423 / 0978 223 423 មែើម្បទីទួលាន្ការប្បឹកា។  

30. ស៖ មែើខ្ុគំរួមធវើែូចមម្តចប្បសិន្មបើខ្ុទូំទាែវ់កិែយបប្ែខុសចនំ្នួ្ទកឹប្ាក?់ 

ច៖ ែំមណាះប្សាយរមួ្មាន្ ២ ករណី៖  

- ករណីមលាកអ្នកទូទាែែ់ិចជាងចំន្ួន្ទឹកប្ាកក់នុងវកិែយបប្ែ មលាកអ្នកប្ែូវទូទាែប់ដន្ថម្នូ្វចំន្នួ្ទឹក
ប្ាកដ់ែលមៅសល់។ 

- ករណីមលាកអ្នកទូទាែម់ប្ចើន្ជាងចំន្ួន្ទឹកប្ាកក់នុងវកិែយបប្ែ មលាកអ្នកប្ែូវទំនាកទ់ំន្ងមៅកាន្ប់្កុម្
 ៊ែុន្ផ្តល់មសវាកម្មមែើម្បសីងប្ែ បម់្កវញិនូ្វចំន្នួ្ទឹកប្ាកដ់ែលមលើស។ 

31. ស៖ បនាទ បព់បី្បែបិែតកិារប្ែវូាន្ប ច្បម់ោយមជាគជយ័ មែើខ្ុអំាចប្ែែួពនិ្ែិយប្បែបិែតកិារមៅកដន្លងណា? 
ច៖ សូម្ចូលមៅកាន្ប់្បវែតិប្បែិបែតិការ ឬពិន្ែិយមលើរាយការណ៍កនុងកម្មវធិ ីSC mBanking។ 

32. ស៖ ប្បសិន្មបើខ្ុចំងប់ ច្ូលទកឹប្ាកក់នុងទូរសពទ មែើខ្ុបំ្ែវូមធវើែូចមម្តច? 

ច៖ មលាកអ្នកអាចចូលមៅកាន្ម់្ុខងារ Top Up រចួមប្ជើសមរ ើសចំន្ួន្ទកឹប្ាក ់ន្ិងបំមពញមលខទូរសពទដែល
ប្ែូវប ច្ូ លជាការមប្សច។    

33. ស៖ មែើប្កមុ្ ៊ែុន្ទូរសពទណាខលះដែលខ្ុអំាចប ច្ូលទកឹប្ាកក់នុងទូរសពទាន្? 
ច៖ មលាកអ្នកអាចប ច្ូ លប្ាកក់នុងទូរសពទជាម្យួប្កមុ្ ៊ែុន្ទាងំអ្ស់កនុងប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។ 

34. ស៖ មែើខ្ុអំាចដសវងរកសាខា/មអ្ធអី្មឹ្ ដែលមៅជែិបផុំ្ែាន្មៅកដន្លងណាកនុងកម្មវធិ ីSC mBanking? 
ច៖ មលាកអ្នកអាចចូលមៅកាន្ម់្ុខងារ location ម ើយមលាកអ្នកន្ឹងម ើញនូ្វសាខា/មអ្ធអី្ឹម្ ដែលមៅ
ជិែបំផុ្ែាន្ ៥ កដន្លង។ ប្បសិន្មបើមលាកអ្នកចងដ់សវងទតីាងំទាងំអ្ស់មនាះប្គាន្ដ់ែអ្សូចុះម្កមប្កាម្
មអ្ប្កងដ់ែប៉ាុមណាណ ះ។  

 


