
 
 

សំណួរនងិចម្លើយ អពំកី្មវធិកី្ានដតា្ ទពំរ័មវេសប ៊ុករបស់ធនាគារ ព្ពនីស៍ 

 

1. ម ើក្មវធិមីនេះជាព្បមេទបបបណា?  
មនេះគឺជាក្មវធិីព្បមេទសំណួរនិងចម្លើយ ម ើទំពរ័មវេសប ៊ុករបស់ធនាគារ ព្ពីនស៍។ 
 

2. ម ើខ្៊ុអំាចចូ រួ្ ក្មវធិមីនេះមោយរមបៀបណា? 

មោកអនកព្ ូវប បំមពញ កខខណឌ មៅតា្ការបម ហ្ េះនី្យួៗ បែ មានបញ្ជា កច់ាស់ោស់កន៊ុងចំណងម ើង របស់ការ
បម ហ្ េះននទំពរ័មវេសប ៊ុករបស់ធនាគារ ព្ពីនស៍។ 
 

3. ម ើអាចមានចម្លើយមព្ចើនជាង្យួ Comment បានឬមទ? 

កន៊ុង្យួ Account Facebook អាចម្លើយប ្យួ Comment ប ៊ុមណាណ េះ កន៊ុងករណីម្លើយម ើសពី្យួ ឬបកបព្បចម្លើយ 
មយើងខ្៊ុ ំចា ទ់៊ុកថាចម្លើយមនាេះជាមមាឃៈ។ 
 

4. ម ើព្ វូមធេើែូចម្ដចមែើ្ បកីាល យជាអនកឈ្នេះ? 

ការមព្ ើសមរ ើសអនកឈ្នេះសថិ ម ើការ្នាា ន៊ុសិទធិរបស់ធនាគារ មោយបអែកម ើការបំមពញ កខខណឌ ចូ រូ្ ព្ ឹ្ព្ ូវ ពិ 
ព្បាកែ ជាកប់សដង របស់អនកចូ រួ្ បអែកម ើ Facebook Profile Picture ភាពនចនព្បឌិ  ព្បជាព្បិយភាព និងភាពទាក់
ទាញននសារបម ហ្ េះតា្មវេសប ៊ុក។  
 

5. ម ើកន៊ុងក្មវធិចីាបម់នន  អសងសំណាងមនេះ មានរ េ្ នអ់េខីលេះ? 

ធនាគារ ព្ពីនស៍នឹងអត ់ ូននូវរ េ្ នស់ព្មាបក់ារចាបម់នន  អសងសំណាងែូចខាងមព្កា្៖ 
 សំប៊ុព្ ក៊ុន 2D/3D  របស់ Major Cineplex by Smart   
អនកឈ្នេះ ១ មាន កទ់ទួ បានសំប៊ុព្ ក៊ុន ២សនលឹក។ 

 

6. ម ើខ្៊ុែំងឹបានយ ងែូចម្តចថា ខ្៊ុជំាអនកឈ្នេះរ េ្ ន?់ 

អនកឈ្នេះនឹងព្ ូវព្បកាសជាសាធារណៈមៅម ើទំពរ័មវេសប ៊ុករបស់ធនាគារ ព្ពីនស៍។  
 

7. មបើខ្៊ុឈំ្នេះ ម ើខ្៊ុពំ្ វូមធេើែូចម្តច? 

មោកអនកព្ ូវមអ្ើម ម្ េះ និងម ខទូរស័ពា្កកានព់្កុ្ការ្រមយើងខ្៊ុ ំ មែើ្បបីសេងយ ់ពីែំណាកក់ា កន៊ុងការបតូររ េ្ ន។់ 
 
 
 
 



 
 

8.  ព្បសិនមបើខ្៊ុជំាអនកឈ្នេះ ម ើខ្៊ុពំ្ វូទទ ួរ េ្ នម់ោយរមបៀបណា? 

មោកអនកបែ ជាអនកឈ្នេះអាច្កទទួ រ េ្ នម់ៅការយិ ័យកណាដ  របស់ធនាគារ ព្ពីនស៍ មោយប ហ្ ញអ តសញ្ជា ប័
ណណ  និងម ខទូរស័ពា មែើ្បឲី្យព្កុ្ ការ្រមយើងខ្៊ុ ំមធេើការមអាៀងផ្ទា  ព់ ័ម៌ានបែ មោកអនកបានមអ្ើ្កកានព់្បអបសំ់ប៊ុព្ មវេ
សប ៊ុករបស់ធនាគារ ព្ពីនស៍។  
 

9. ម ើខ្៊ុអំាច្កមបើករ េ្ នព់មីព ណាមៅែ ់មព ណា? ម ើរ េ្ នអ់ាចមបើកមៅមព ណា? 
រ េ្ នអ់ាចមបើកបាន មរៀងរា ់នងៃមធេើការពីនងៃចនា ែ ់ នងៃស៊ុព្ក មមា ង8ព្ពឹក ែ ់ មមា ង4ោៃ ច។ រ េ្ នអ់ាចមបើកបានរា ់
មមា ងមធេើការ រយៈមព  ២ សបាដ វ៍មព្កាយការព្បកាសអនកឈ្នេះ។ 
 

10. ម ើព្គសួារ នងិ/ឬ ្ ិតេកត ិអាចទទ ួរ េ្ ន ់នំសួខ្៊ុបំានបែរឬមទ? 
រ េ្ នអ់ាចមបើកបាន អនកឈ្នេះរ េ្ នព់្ ូវអដ ់ព ័ម៌ានអំពីអនក្កមបើក ំនួស មោយមអ្ើម ម្ េះនិងម ខទូរស័ពារបស់អនក្ក
មបើក ំនួស ្កកានព់្កុ្ការ្រមយើងខ្៊ុ ំ មវើយអនកមបើក ំនួសព្ ូវមធេើែូចគាន កន៊ុងការមបើករ េ្ ន។់ 
 

11. ម ើរ េ្ នអ់ាចមអ្ើតា្មខ តបានបែរ ឬមទ? 
រ េ្ ន់្ និអាចមអ្ើមៅឲ្យអនកឈ្នេះរ េ្ នប់ានមទ អនកឈ្នេះរ េ្ នព់្ ូវប ្កមបើករ េ្ នម់ោយផ្ទា  ់មៅការយិ ័យកណាត  របស់
ធនាគារ ព្ពីនស៍។ សព្មាបអ់នកឈ្នេះរ េ្ ន់្ និអាចមធេើការផ្ទល ស់បតូរជាសមាា រមអសងៗបានមទ។ 
 

12. ម ើខ្៊ុអំាចទទ ួបានព ័ម៌ានច៊ុងមព្កាយអពំកី្មវធិមីនេះមោយរមបៀបណា? 

សព្មាបព់ ័ម៌ាន ំអិ មអសងៗអំពីក្មវធិីមនេះ សូ្ចូ មៅកានម់វ េសប៊ុកមអកអលូវការ 
https://www.facebook.com/princebank.com.kh 
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