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សំណួរចម ល្ើយអំពីក ម្វធីិ Starbucks RewardsTM 
ជំពូក១: សំណួរចម ល្ើយអំពីកាត Starbucks 
១. មតើកាត Starbucks ជាអវ?ី 
កាត Starbucks សំមៅដល់កាតប្លល សទិកដដលមានរូបរាង និងមានបិទមា៉ា ក Starbucks ដដលអតិថិជនអាចបញ្ចូ ល ឬ
បដនែ្ លុយកនុងកាតម ោះ សម្រមាបម់ម្របើម្រប្លស់មដើ្បមីធវើការជាវកនុងហាង  Starbucks  ណា្យួកនុងម្រពោះរាជាណាចម្រក 
ក្ពុជាដតប៉ាុមណាណ ោះ។  

២. មតើខ្ុ ំអាចដសវងរកកាត Starbucks មៅទីណា? 
កាត Starbucks មានលកម់ៅតា្ម្ររបប់ណាា ហាង Starbucks ទងំអស់ ដដលមានមៅកនុងម្របមទសក្ពុជា ។ 

៣. មតើខ្ុ ំម្រតូវមធវើដូចម្ាចមដើ្បឲី្យកាត Starbucks អាចដាកដំ់មណើ រការប្លន? 
កាត Starbucks អាចដាកដំ់មណើ រការប្លន តា្រយៈការបញ្ចូ លទឹកម្រប្លក ់យ៉ា ងតិច ម្រប្ល ំ(៥) ដុល្លល រអាម្រកិ  ចូលមៅ
កនុងកាត Starbucks នី្យួៗ សម្រមាបក់ារមម្របើម្រប្លស់មលើកដំបូង ។ 

៤. មតើកាត Starbucks អាចមម្របើម្រប្លស់ប្លនមៅទីណាខលោះ?  
កាត Starbucks អាចមម្របើម្រប្លស់ប្លនដតមៅតា្បណាា ហាង Starbucks ដដលមានមៅកនុងម្របមទសក្ពុជាប៉ាុមណាណ ោះ ។ 

៥. មតើខ្ុ ំអាចមម្របើម្រប្លស់កាត Starbucks  ដដលប្លនបមងកើតមៅកនុងម្របមទសក្ពុជា មៅឯមម្រៅម្របមទសប្លនឬមទ? 

កាត Starbucks ដដលប្លនបមងកើតមៅកនុងម្របមទសក្ពុជា ្និអាចមម្របើម្រប្លស់ប្លនមៅមម្រៅម្របមទសម ោះមទ ។ កាត 
Starbucks អាចមម្របើម្រប្លស់ប្លនដត មៅតា្បណាា ហាង Starbucks ដដលមានមៅកនុងម្របមទសក្ពុជាប៉ាុមណាណ ោះ ។ 

៦. មតើខ្ុ ំម្រតូវមធវើដូចម្ាច មដើ្បចុីោះបញ្ជ ីកាត Starbucks មៅកនុងម្របពន័ធ? 

វាជាការងាយម្រសួលបំផុត មដាយមល្លកអនកម្រានដ់តចំណាយមពលពីរ មៅបី  ទីប៉ាុមណាណ ោះ មដើ្បមីធវើការចុោះបញ្ជ ីកាត 
Starbucks  របស់មល្លកអនកមៅកនុងម្របពន័ធ  តា្រយៈការចូលមៅកនុងក្មវធីិទូរស័ពទ  Starbucks®  Cambodia  ឬ 
មរហទំពរ័ https://card.starbucks.com.kh ។ មម្រៅពីការតម្រ្ូវឱ្យផាល់ពត័ម៌ានផ្ទទ ល់ខលួន មល្លកអនកម្រតូវបញ្ចូ លមលខ
កាត 16ខទង ់និងមលខកូដសុវតែិភាព 8 ខទង ់ដដលមល្លកអនកអាចដសវងរកប្លនតា្រយៈការមកាស មៅដផនកខាងមម្រកាយ
ននកាតរបស់មល្លកអនក ។ 

៧.មហតុអវីខ្ុ ំម្រតូវចុោះបញ្ជ ី កាត Starbucks របស់ខ្ុ ំមៅកនុងម្របពន័ធ តា្រយៈការចូលមៅកនុងក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® 
Cambodia ឬមរហទំពរ័ https://card.starbucks.com.kh? 

ការចុោះបញ្ជ ីកាត Starbucks របស់មល្លកអនកមៅកនុងម្របពន័ធ តា្រយៈការចូលមៅកនុងក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® 
Cambodia  ឬមរហទំពរ័ https://card.starbucks.com.kh រឺមដើ្បចុីោះម ម្ ោះរបស់មល្លកអនកកនុងការចូលរួ្  ក្មវធីិ 
Starbucks Rewards™ មៅទូទងំម្របមទសក្ពុជា ។ តា្រយៈកាត ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីរចួមហើយមៅកនុងម្របពន័ធ មល្លក

http://www.starbucks.com.kh/card
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អនកអាចម្ររបម់្ររងកាត និងស្តុលយទឹកម្រប្លកក់នុងកាតប្លនតា្ម្ររប់្ មធោប្លយ online ទងំអស់ ។ មល្លកអនកកអ៏ាច
ការពារស្តុលយសាចម់្រប្លកម់ៅកនុងកាត Starbucks របស់មល្លកអនក កនុងករណីដដលកាតរបស់មល្លកអនក ម្រតូវប្លន
ប្លតប់ង ់ខូចខាត ឬមោរលួច ។ 

៨. មតើខ្ុ ំម្រតូវមធវើដូចម្ាច មដើ្បបីញ្ចូ លទឹកម្រប្លកក់នុងកាត Starbucks? 
មល្លកអនកអាចបញ្ចូ លទឹកម្រប្លកម់ៅកនុងកាត Starbucks ប្លនមដាយមម្របើសាចម់្រប្លក ់ ឬបណ័ណ ឥណទន/ឥណពនធ មៅ
តា្បណាា ហាង Starbucks ទងំអស់កនុងម្របមទសក្ពុជា ។  

៩. មតើខ្ុ ំម្រតូវមធវើដូចម្ាច មដើ្បរីាយការណ៍មពលកាត Starbucks ម្រតូវប្លតឬ់មោរលួច? 
ម្របសិនមបើកាត Starbucks របស់មល្លកអនកម្រតូវប្លនប្លត ់ ខូចខាត ឬមោរលួច មល្លកអនកអាចប្លតប់ងទឹ់កម្រប្លកដ់ដល
មានកនុងកាត Starbucks ប៉ាដុនាចំនួនផ្ទក យ្និប្លតម់ទ ម្របសិនមបើកាតម ោះប្លនចុោះបញ្ជ ីកនុងម្របពន័ធរចួមហើយ ។ សូ្មធវើ
ការមៅ្កកានដ់ផនកបមម្រ្ើមសវាអតិថិជនតា្រយៈមលខទូរស័ពទ ០២៣ ៩៨៦ ៥៩១ ឬចូលមៅកនុងរណនីរបស់
មល្លកអនកតា្រយៈមរហទំពរ័ https://card.starbucks.com.kh ឬក្មវធីិទូរស័ពទ មដើ្បមីធវើការជូនដំណឹងពីការ
ប្លតប់ងក់ារខូចខាត ឬមោរលួចកាត Starbucks  របស់មល្លកអនក  ។  មមា៉ា ងមធវើការរបស់ម្រកុ្ការងារមយើងខ្ុ ំ  រឺោប់
ពីមមា៉ា ង ៨:៣០ ម្រពឹក ដល់មមា៉ា ង ៥:០០ល្លា ច ពីនថាចនទ ដល់នថាសុម្រក មលើកដលងសម្រមាបន់ថាបុណយ ។ 

១០. មតើការបញ្ចូ លទឹកម្រប្លកម់ានកំណតចំ់នួនឬមទ? 
កាត Starbucks អាចបញ្ចូ លទឹកម្រប្លកជ់ាដុល្លល រអាម្រកិ កនុងចំនួនទឹកម្រប្លក ់ោបពី់ ពីរ (២.៥០) ដុល្លល រអាម្រកិកនលោះ 
ដល់  ម្រប្លរំយ (៥០០) ដុល្លល រអាម្រកិ ដដលទឹកម្រប្លកចំ់នួន ម្រប្លរំយ (៥០០) ដុល្លល រអាម្រកិមនោះ រឺជាចំនួនអតិបបរមិា 
ដដលអាចផទុកមៅកនុងកាតនី្យួៗ ។ 

១១. មតើខ្ុ ំម្រតូវមធវើដូចម្ាច មដើ្បពិីនិតយស្តុលយសាចម់្រប្លកក់នុងកាត Starbucks? 
មល្លកអនកអាចពិនិតយស្តុលយសាចម់្រប្លកក់នុងកាត Starbucks តា្រយៈ https://card.starbucks.com.kh ឬ   ក្ម
វធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia ឬសាកសួរបុរគលិក ដដលមធវើការមៅតា្បណាា ហាង Starbucks ។ 

១២. មតើខ្ុ ំម្រតូវមធវើដូចម្ាច មដើ្បទូីទតស់ាចម់្រប្លកត់ា្ កាត Starbucks? 
មល្លកអនកម្រានដ់តបងាា ញកាត Starbucks ឬប្លរកូដកនុងក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia មៅកានបុ់រគលិក
មៅតា្ហាង Starbucks មដើ្បមីធវើការទូទតទឹ់កម្រប្លក ់។ 

១៣. មតើខ្ុ ំអាចបាូរស្តុលយសាចម់្រប្លកដ់ដលមានកនុងកាត Starbucks ជាសាចម់្រប្លកប់្លនឬមទ? 
ប ទ បពី់បញ្ចូ លទឹកម្រប្លកម់ៅកនុងកាត មល្លកអនក្និអាចបាូរជាសាចម់្រប្លកវ់ញិប្លនម ើយ ។ 

១៤. មតើកាត Starbucks មានកាលបរមិចេទផុតសុពលភាពឬមទ? 
កាត Starbucks នឹងអស់សុពលភាព  កនុងរយៈមពល បី  (៣) ឆ្ន  ំ មម្រកាយមពលមធវើម្របតិបតាិការហិរញ្ញ វតែុមលើកចុង
មម្រកាយ ។ “ម្របតិបតាិការហិរញ្ញ វតែុ” រឺជាម្របតិបតាិការ្យួ កនុងចំមណា្ម្របតិបតាិការខាងមម្រកា្៖ 

• ការបញ្ចូ លទឹកម្រប្លកម់លើកដំបូង  
• ការបញ្ចូ លទឹកម្រប្លក ់
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• ការបាូរយករងាវ នម់ដាយមម្របើកាត Starbucks ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីកនុងម្របពន័ធរចួមហើយ 
• ម្របតិបតាិការជាវ 
• ការមផទរទឹកម្រប្លករ់វាងកាត Starbucks ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីកនុងម្របពន័ធរចួមហើយ (ដូចប្លនបញ្ជជ កខ់ាងមម្រកា្) 

ប ទ បពី់កាលបរមិចេទផុតសុពលភាព កាត Starbucks នឹងម្រតូវប្លនលុបមោលភាល ្ៗ និងដម្របកាល យមៅជាកាត ដដល
ាម នសុពលភាព ។ 

១៥.  ម្របសិនមបើខ្ុ ំបញ្ចូ លទឹកម្រប្លកក់នុងកាតមៅមម្រៅម្របមទសក្ពុជា មតើខ្ុ ំអាចមម្របើទឹកម្រប្លកម់ ោះ មដើ្បទិីញ និងបាូររងាវ ន់
មៅកនុងម្របមទសក្ពុជាឬមទ? 
កាត Starbucks អាចមម្របើសម្រមាបក់ារជាវ និងបញ្ចូ លទឹកម្រប្លកប់្លនដតមៅតា្បណាា ហាង Starbucks មៅកនុង
ម្របមទសក្ពុជាប៉ាុមណាណ ោះ ។ សូ្បញ្ជជ កថ់ា ការសនសផំ្ទក យឬបាូររងាវ ន ់ អនុវតាប្លនដតមៅតា្បណាា ហាង Starbucks 
ទងំអស់ ដដលមានមៅកនុងម្របមទសក្ពុជាប៉ាុមណាណ ោះ ។  

ជំពូក២: សំណួរពាកព់ន័ធនឹងក ម្វធីិ Starbucks Rewards™ 

១. ខ្ុ ំម្រតូវមធវើដូចម្ាច មដើ្បចូីលរួ្ ក្មវធីិ Starbucks Rewards™ ជា្យួកាត Starbucks របស់ខ្ុ ំ? 
មល្លកអនកអាចចុោះម ម្ ោះចូលរួ្ ក្មវធីិ Starbucks Rewards™ មហើយោបម់ផាើ្សនសផំ្ទក យតា្រយៈការចូលមៅកនុង
មរហទំពរ័ https://card.starbucks.com.kh ឬបញ្ចូ លក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia រចួអនុវតាតា្ការ
ដណ សំាីពីការបមងកើតរណនី Starbucks Rewards™ និងមធវើការចុោះបញ្ជ ីកាត Starbucks យ៉ា ងតិចចំនួន្យួ (១) 
មៅកនុងរណនីម ោះជាការមម្រសច ។ ប ទ បពី់បមងកើតរណនីរចួ មល្លកអនកនឹងទទួលប្លនអីុដ្៉ាលសម្រមាបម់ធវើការបញ្ជជ ក់
ឲ្យរណនីដំមណើ រការ មផ្ើមៅកានអ់ាសយដាា នអីុដ្៉ាលរបស់មល្លកអនកដដលប្លនមម្របើមពលចុោះម ម្ ោះ ។  

២. មតើខ្ុ ំអាចមានរណនី Starbucks Rewards™ ចំនួនប៉ាុ ម ន? 
មល្លកអនកអាចមានរណនី Starbucks Rewards™ ម្រតឹ្ដត្យួ (១) ប៉ាុមណាណ ោះ ។ ម្របសិនមបើមល្លកអនកមានរណនី 
Starbucks Rewards™ មលើសពី្យួ (១) Starbucks តា្រយៈឆ ទ នុសិទធិរបស់ខលួន មានសិទធិកំណតថ់ាមល្លកអនក
ប្លនបំពានមលើលកខខណឌ ននការមម្របើម្រប្លស់មនោះ ។ តា្រយៈឆ ទ នុសិទធិរបស់ខលួន Starbucks មានសិទធិកនុងការផ្ទា ក លុប
មោល ឬរួ្ បញ្ចូ លរណនីណាដដលសទួនាន  ។ កនុងករណីដដលការចូលរួ្ កនុងក្មវធីិ Starbucks Rewards™ របស់
មល្លកអនកម្រតូវប្លនបញ្ចប ់រាល់ចំនួនផ្ទក យមៅកនុងរណនីរបស់មល្លកអនកកម៏្រតូវប្លតប់ងផ់ងដដរ ។ 

៣. មតើខ្ុ ំអាចភាជ បក់ាត Starbucks ចំនួនប៉ាុ ម នមៅកនុងរណនី Starbucks Rewards™ របស់ខ្ុ ំ? 
មល្លកអនកអាចភាជ បក់ាត Starbucks របស់មល្លកអនកកនុងចំនួនមម្រចើនបំផុត ចំនួនន្ៃ (២០) មៅកនុងរណនី Starbucks 
Rewards™ របស់មល្លកអនក ។ 
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៤. មតើខ្ុ ំអាចមផទរស្តុលយទឹកម្រប្លកពី់កាត Starbucks ្យួ មៅកានក់ាត Starbucks ្យួមផសងមទៀតរបស់ខ្ុ ំប្លន
ឬមទ ម្របសិនមបើកាត Starbucks ទងំម ោះប្លនចុោះម ម្ ោះរចួមហើយ? 
ស្តុលយទឹកម្រប្លកក់នុងកាត Starbucks ្យួអាចម្រតូវប្លនមផទរទងំម្រសុងពីកាត Starbucks ្យួ  មៅកាត 
Starbucks ្យួមទៀតប្លន តា្រយៈរណនីដត្យួ ប៉ាុដនាការមផទរស្តុលយមដាយដផនក្និម្រតូវប្លនអនុញ្ជញ តមទ ។ កាត
ដដលម្រតូវប្លនមផទរម ោះ នឹងដម្របកាល យមៅជាកាតទមទ ប៉ាុដនាមៅដតបនាមានសុពលភាពសម្រមាបក់ារមម្របើម្រប្លស់ និងបញ្ចូ ល
ម្រប្លកប់នាមទៀតប្លន ។ ការមផទរស្តុលយកនុងកាត Starbucks អាចមធវើប្លនមដាយខលួនរបស់មល្លកអនកផ្ទទ ល់ តា្រយៈ
ការចូលមៅកានម់រហទំពរ័ ឬក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia ។ 

៥. មតើក្មវធីិ Starbucks Rewards™ ដំមណើ រការដូចម្ាច? 

មានដតម្របតិបតាិការដដលប្លនទូទតត់ា្រយៈកាត Starbucks ដតប៉ាុមណាណ ោះ ដដលអាចទទួលប្លនផ្ទក យសម្រមាបប់ញ្ចូ ល
មៅកនុងរណនី Starbucks Rewards™ ប្លន ។ 
អតែម្របមយជនដ៍ដលមល្លកអនកអាចទទួលប្លនពីក្មវធីិ Starbucks Rewards™ រឺអាម្រស័យមៅមលើចំនួនផ្ទក យដដល
មល្លកអនកសនសបំ្លន ។ មល្លកអនកអាចសនសចំំនួនផ្ទក យមនោះ តា្រយៈការជាវពីកនុងហាង Starbucks ណា្យួមៅកនុង
ម្របមទសក្ពុជា មដាយមល្លកអនកម្រតូវបងាា ញកាត Starbucks របស់មល្លកអនក ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីមៅកនុងម្របពន័ធរចួមហើយ 
ឬប្លរកូដមៅកនុងក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia មៅកានបុ់រគលិករបស់ Starbucks មៅមពលទូទតម់្រប្លក ់។ 
មល្លកអនកនឹងទទួលប្លនចំនួនផ្ទក យ អាម្រស័យមៅតា្តន្លននការជាវរបស់មល្លកអនក មដាយមល្លកអនកនឹងទទួលប្លន
ផ្ទក យចំនួន ១ (្យួ) សម្រមាបក់ារចំណាយអស់ទឹកម្រប្លកចំ់នួន ៥០ មសន ដុល្លល រអាម្រកិ តា្រយៈកាត Starbucks 
ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីកនុងម្របពន័ធរចួ ។ 
បចចុបបននអតែម្របមយជនន៍នក្មវធីិ Starbucks Rewards™ មានចំនួន ពីរ (២) កម្រ្តិ  ដដលម្រតូវប្លនកំណតត់ា្រយៈ
ចំនួនផ្ទក យ ដដលប្លនសនសមំៅកនុងរណនីរបស់មល្លកអនក  សម្រមាបរ់ាល់រយៈមពល  ១២  (ដបពី់រ) ដខ ជាប់ៗ ាន  ។ 

សមាជិកនបតង៖ មដាយម្រានដ់តចុោះបញ្ជ ីកាត Starbucks ដដលប្លនដំមណើ រការរចួមៅកនុងម្របពន័ធ មល្លកអនកនឹងម្រតូវ
ប្លនចុោះម ម្ ោះមដាយសវ័យម្របវតាិមៅកនុងកម្រ្តិអតែម្របមយជនស៍មាជិកនបតង (Green Level) ននក្មវធីិ Starbucks 
Rewards™ ដដលមាននយ័ថាមល្លកអនកនឹងទទួលប្លនអតែម្របមយជនដូ៍ចខាងមម្រកា្៖ 

• រងាវ នខួ់បកំមណើ តចំនួន្យួ (១) ដដលនឹងម្រតូវផាល់ឱ្យនូវមេសជជៈទំហំ Tall ្យួដកវ សម្រមាបដ់ខនននថាដខ
កំមណើ តរបស់មល្លកអនក (ការផាល់ជូនមេសជជៈមដាយឥតរិតនថលមនោះ មានសុពលភាពសម្រមាបដ់តកនុងដខខួប 
កំមណើ តរបស់មល្លកអនកដតប៉ាុមណាណ ោះ) ។  

• សនសបំ្លនផ្ទក យចំនួនមទវដង សម្រមាបក់ារចំណាយមលើកដំបូង កនុងរយៈមពល ៣០ នថា ប ទ បពី់ការចុោះបញ្ជ ី 
រណនីកនុងម្របពន័ធ ។ 

• សនសផំ្ទក យបដនែ្ ចំនួន ៥ សម្រមាបរ់ាល់ការទិញមេសជជៈផាល់ជូនមានកំណតនី់្យួៗ (promotional 
beverage) កនុងសប្លា ហ៍ដំបូងននការដាកល់ក ់។ 

សមាជិកមាស៖ ប ទ បពី់ទទួលប្លនផ្ទក យចំនួនពីររយ (២០០)  កនុងរយៈមពល ១២ (ដបពី់រ) ដខ មល្លកអនកនឹងម្រតូវប្លន
បញ្ចូ ល្កសមាជិកមាស (Gold Level) មហើយស្តុលយននចំនួនផ្ទក យនឹងម្រតូវកំណតស់ារជាថមី ។ ការកំណតស់ារជា



5 
 

ថមីសម្រមាបស់មាជិកមាសមាននយ័ថា ចំនួនផ្ទក យទងំអស់នឹងម្រតូវបាូរជាចំនួនមេសជជៈមដាយឥតរិតនថល (រិតបង្រងគបចុ់ោះ) 
មហើយប ទ ប់្ កវានឹងបងាា ញដតចំនួនផ្ទក យដដលមៅសល់ ប ទ បពី់ការកំណតស់ារជាថមីមនោះដតប៉ាុមណាណ ោះ ។ អតែ
ម្របមយជនស៍ម្រមាបស់មាជិកមាសមានដូចជា៖ 

• រាល់អតែម្របមយជនដ៍ដលសមាជិកនបតងទទួលប្លន (ម្រតូវមារពលកខខណឌ ្យួចំនួន) ។ 
• រងាវ នខួ់បកំមណើ ត ។ 
• រងាវ នម់េសជជៈ្យួដកវ មដាយឥតរិតនថល ។  
• សនសផំ្ទក យបដនែ្ ចំនួន ៥ សម្រមាបរ់ាល់ការទិញមេសជជៈផាល់ជូនមានកំណតនី់្យួៗ (promotional 

beverage) កនុងសប្លា ហ៍ដំបូងននការដាកល់ក ់។ 
• សនសបំ្លនផ្ទក យបដនែ្ចំនួន ៧ សម្រមាបរ់ាល់ការជាវផលិតផលមម្របើម្រប្លស់នី្យួៗ (serve-ware) ។ 
• ការផាល់ឱ្យផ្ទា ច់្ ុខ និងការផាល់ជូនជាពិមសស ។  

៦. មតើផ្ទក យរឺជាអវ?ី មធវើយ៉ា ងណាមទើបសនសបំ្លន? 
មល្លកអនកនឹងសនសបំ្លនផ្ទក យ និងទទួលប្លនអតែម្របមយជនម៍ផសងៗយ៉ា ងងាយម្រសួលបំផុត មដាយមល្លកអនកម្រានដ់ត
មធវើការទូទតទឹ់កម្រប្លកត់ា្រយៈកាត Starbucks ណា្យួដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីរចួជាមម្រសចមៅកនុងម្របពន័ធ មៅតា្បណាា
ហាង Starbucks កនុងម្របមទសក្ពុជា ។ មល្លកអនកអាចម្រតួតពិនិតយចំនួនផ្ទក យ មៅមលើក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® 
Cambodia ឬចូលមៅកានរ់ណនីរបស់មល្លកអនកតា្រយៈមរហទំពរ័ https://card.starbucks.com.kh ។ 

៧. មតើចំនួនផ្ទក យអាចសនសបំ្លនមដាយរមបៀបណា? 
មល្លកអនកនឹងទទួលប្លនផ្ទក យចំនួន្យួ (១) សម្រមាបរ់ាល់ការចំណាយអស់ទឹកម្រប្លកចំ់នួន US$0.50 ដដលការ
ចំណាយមនោះមធវើម ើងតា្រយៈការមម្របើម្រប្លស់កាត Starbucks តា្រយៈរណនី Starbucks របស់មល្លកអនក ឬក្មវធីិ
ទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia មៅតា្បណាា ហាង Starbucks កនុងម្របមទសក្ពុជា ។ មល្លកអនកអាចសនសផំ្ទក យ 
តា្រយៈការចំណាយមៅកនុងហាងប៉ាុមណាណ ោះ ប៉ាុដនា្ និរាបប់ញ្ចូ លការបញ្ចូ លទឹកម្រប្លកក់នុងកាត Starbucks មទ ។  

៨. មតើខ្ុ ំអាចទទួលប្លនផ្ទក យឬមទ ម្របសិនមបើខ្ុ ំទូទតម់ដាយមម្របើសាចម់្រប្លកសុ់ទធ ឬកាតឥណទន/ឥណពនធ ជំនួសកាត 
Starbucks?  
មដើ្បសីនសបំ្លនផ្ទក យសម្រមាបរ់ាល់ការជាវមៅតា្បណាា ហាង Starbucks  កនុងម្របមទសក្ពុជា មល្លកអនកម្រតូវទូទត់
ម្រប្លកត់ា្រយៈកាត Starbucks ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីកនុងម្របពន័ធរចួមហើយ ។ មយើងខ្ុ ំ្និអាចផាល់ចំនួនផ្ទក យ ឬផាល់រងាវ ន់
ជូនមល្លកអនក សម្រមាបក់ារជាវ ដដលមម្របើ្មធោប្លយទូទតម់្រប្លកម់ផសងពីមនោះម ើយ ។ មល្លកអនកអាចមម្របើសាចម់្រប្លក់
សុទធ ឬកាតឥណទន/ឥណពនធ សម្រមាបប់ញ្ចូ លទឹកម្រប្លកចូ់លមៅកនុងកាត Starbucks ។ 

៩. មតើផ្ទក យរបស់ខ្ុ ំអាចផុតកំណតដ់ដរឬមទ? 
ប ទ បពី់ការចុោះបញ្ជ ីកាតកនុងម្របពន័ធ មល្លកអនកមានរយៈមពល ១២ ដខ សម្រមាបស់នសផំ្ទក យឱ្យប្លនចំនួន ២០០ ផ្ទក យ 
មដើ្បកីាល យជាសមាជិកមាស ។   
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មដើ្បបីនាជាសមាជិកមាស មល្លកអនកម្រតូវសនសផំ្ទក យឲ្យប្លនយ៉ា ងតិច ចំនួន ២០០ ផ្ទក យ កនុងរយៈមពល ១២ ដខ 
មម្រកាយកាលបរមិចេទរម្រ្បខ់ួបជាសមាជិកមាស មហើយចំនួនផ្ទក យសរុបរបស់មល្លកអនកនឹងម្រតូវោបម់ផាើ្រាបស់ារជាថមី 
មៅនថារម្រ្បខ់ួបម ោះ (១២ ដខ មម្រកាយកាលបរមិចេទរម្រ្បខ់ួបជាសមាជិកមាសកាលបរមិចេទ) ។ សូ្បញ្ជជ កថ់ា ការ
ោបម់ផាើ្សារជាថមនីនភាពជាសមាជិកមាស មាននយ័ថាចំនួនផ្ទក យដដលមាន នឹងម្រតូវប្លនរណ មៅជាចំនួនរងាវ ន់
មេសជជៈមដាយឥតរិតនថល  មហើយ ចំនួនផ្ទក យដដលមៅមសសសល់ពីការរណ  មៅដតបនាបងាា ញ ។ ឧទហរណ៍ 
ម្របសិនមបើមល្លកអនកមានផ្ទក យចំនួន ១៥០ ផ្ទក យ ការោបម់ផាើ្រាបស់ារជាថមីននភាពជាសមាជិកមាសមាននយ័ថា 
មល្លកអនកនឹងទទួលប្លនមេសជជៈមដាយឥតរិតនថល ចំនួន ១ ដកវ មហើយចំនួនផ្ទក យដដល មៅសល់រឺមានចំនួន ៥០ 
ផ្ទក យ ។ មបើ្និដូមចនោះមទ មល្លកអនកនឹងកាល យមៅជាសមាជិកនបតងម ើងវញិ មហើយចំនួនផ្ទក យរបស់មល្លកអនកនឹងម្រតូវ
ោបម់ផាើ្សារជាថមមី្រតឹ្សូនយ (០) មដាយសវ័យម្របវតាិ មៅកាលបរមិចេទរម្រ្បខួ់បម ោះ ។ 

ម្របសិនមបើមល្លកអនកសនសំ្ និម្ររបច់ំនួន ២០០ ផ្ទក យ កនុងរយៈមពល ១២ ដខ  មដើ្បឲី្យកាល យជាសមាជិកមាសម ោះមទ 
មល្លកអនកនឹងបនាមៅជាសមាជិកនបតង មហើយចំនួនផ្ទក យរបស់មល្លកអនកនឹងម្រតូវកំណតឲ់្យមសមើសូនយ (០) មដាយ
សវ័យម្របវតាិ មៅកាលបរមិចេទរម្រ្បខួ់បម ោះ ។     

១០. មតើមយើងម្រតូវការផ្ទក យមដើ្បអីវី? 
ចំនួនផ្ទក យម្រតូវប្លនមម្របើមដើ្បកំីណតស់មាជិកភាព និងសម្រមាបស់នសបំាូរយករងាវ នម់េសជជៈមដាយឥតរិតនថលជាមដើ្ ។ 
តារាងខាងមម្រកា្ជាពត័ម៌ានទកទ់ងនឹងសមាជិកភាព ។ 

ចនំនួផ្ទក យ សមាជិកភាព 
0 - 199 សមាជិកនបតង 
200 - 200+ សមាជិកមាស 

 

១១. មតើខ្ុ ំោបំ្លចម់្រតូវដតយកកាត Starbucks ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីកនុងម្របពន័ធរចួ មដើ្បទីទួលប្លនផ្ទក យ? 
បចចុបបននមនោះ មល្លកអនកម្រតូវទូទតម់្រប្លកម់លើការជាវរបស់មល្លកអនក តា្រយៈកាត Starbucks ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីកនុង
ម្របពន័ធរចួមហើយ មទើបមយើងខ្ុ ំអាចបញ្ចូ លចំនួនផ្ទក យជូនមល្លកអនកប្លន ។ ម្របសិនមបើមល្លកអនកប្លនទញយក
(download) ក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia ចូលមៅកនុងទូរស័ពទរបស់មល្លកអនក មហើយនិងប្លនមម្របើម្រប្លស់
អាសយដាា នអីុដ្៉ាល ដត្យួជា្យួនឹងអាសយដាា នអីុដ្៉ាល ដដលមល្លកអនកប្លនមម្របើសម្រមាបចុ់ោះបញ្ជ ីរណនីរបស់
មល្លកអនក មល្លកអនកកអ៏ាចមធវើការទូទតម់្រប្លកត់ា្រយៈការបងាា ញប្លរកូដមៅមលើក្មវធីិ Starbucks® Cambodia 
មៅកានបុ់រគលិកកនុងហាង Starbucks មៅកនុងម្របមទសក្ពុជា ។ សម្រមាបព់ត័ម៌ានល្ាតិ សូ្ចូលមៅកានម់រហទំពរ័ 
https://card.starbucks.com.kh ។ 
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១២. មតើរយៈមពលប៉ាុ ម នមទើបខ្ុ ំអាចម្ើលម ើញចំនួនផ្ទក យដដលទទួលប្លន ប ទ បពី់ខ្ុ ំមម្របើកាត Starbucks ដដល
ប្លនចុោះបញ្ជ ីរចួ? 
ចំនួនផ្ទក យដដលទទួលប្លនពីការមម្របើម្រប្លស់កាត Starbucks ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ី របស់មល្លកអនក នឹងម្រតូវបងាា ញឲ្យ
ម ើញមៅកនុងរណនីរបស់មល្លកអនក  កនុងរយៈមពលដដលមលឿនបំផុត  រឺ ៤៨ មមា៉ា ង ប ទ បពី់បញ្ចបម់្របតិបតាិការបង់
ម្រប្លក ់។ 

១៣. មតើខ្ុ ំអាចបាូរយករងាវ នម់ដាយរមបៀបណា? 
ម្រានដ់តមធវើការជូនដំណឹងដល់បុរគលិកមធវើការកនុងហាង Starbucks មៅកនុងម្របមទសក្ពុជា ពីការបាូរយករងាវ ន ់ ។ 
មល្លកអនកអាចមសកនប្លរកូដមៅមលើក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia ឬម្រានដ់តមម្របើកាត Starbucks ណា្យួ
ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីរចួ  មដើ្បបីាូរយករងាវ ន ់ ។ មលើសពីមនោះមទៀត មល្លកអនកម្រតូវទូទតម់្រប្លកម់លើការចំណាយទងំអស់ 
មដាយមម្របើកាត Starbucks ដដលចុោះបញ្ជ ីរចួ (មលើកដលងដតការបាូរយករងាវ នឥ់តរិតនថលប៉ាុមណាណ ោះ) មដើ្បសីនស ំឬបាូរយក
រងាវ ន ់។  

សូ្បញ្ជជ ក៖់ រងាវ នឬ់ការផាល់ជូននី្យួៗមានកាលបរមិចេទផុតកំណតម់ផសងៗាន  ។ ចំនួនផ្ទក យដដលអាចបាូរយករងាវ ន់
ប្លននឹងម្រតូវផុតកំណតម់ៅនថារម្រ្បខួ់ប រឯីការផាល់ជូនដន៏ទមទៀតមៅកនុងរណនី Starbucks របស់មល្លកអនកនឹងម្រតូវ
ផុតកំណតម់ៅតា្លកខខណឌ ននការផាល់ជូនម ោះ ។ មល្លកអនកអាចពិនិតយម្ើលរងាវ ននិ់ងការផាល់ជូនមផសងៗរបស់
មល្លកអនក តា្រយៈមរហទំពរ័ https://card.starbucks.com.kh ឬតា្រយៈក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® 
Cambodia ។ សូ្បាូររងាវ នរ់បស់មល្លកអនក ឲ្យប្លន្ុននថាផុតកំណត ់។ 

១៤. មតើមានការកំណតម់ពលមវល្លមៅមលើការសនសផំ្ទក យមដើ្បី្ នមៅកានស់មាជិកភាពប ទ បដ់ដរឬមទ? 
ចំនួនផ្ទក យដដលសនសបំ្លននឹងម្រតូវរណ ជាម្របោឆំ្ន  ំ មៅតា្កាលបរមិចេទរម្រ្បខួ់បននសមាជិកភាពរបស់មល្លកអនក 
(កាលបរមិចេទដដលមល្លកអនកទទួលប្លន   សមាជិកភាពបចចុបបនន)   មដើ្បកំីណតក់ម្រ្តិននសមាជិកភាពរបស់មល្លក
អនក ។ ការបូកសរុបននចំនួនផ្ទក យដដលសនសបំ្លននឹងម្រតូវប្លនរណ ជាមរៀងរាល់ឆ្ន  ំ។  

១៥. មតើខ្ុ ំម្រតូវមធវើយ៉ា ងណា មដើ្បបីនាមៅជាសមាជិកមាស? 
មល្លកអនកនឹងមៅជាសមាជិកមាសមពញ្យួឆ្ន  ំ រិតោបពី់នថាដដលមល្លកអនកកាល យជាសមាជិកមាស មហើយនថាម ោះ
នឹងកាល យជាកាលបរមិចេទរម្រ្បខួ់បថមីរបស់មល្លកអនក ។ ម្រានដ់តសនសឲំ្យប្លន ២០០ ផ្ទក យបដនែ្មទៀត ្ុនមពលកាល
បរមិចេទរម្រ្បខួ់ប្កដល់ (កាលបរមិចេទដដលអនកប្លនកាល យជាសមាជិកមាស) មល្លកអនកនឹងបនារកីរាយជា្យួអតែ
ម្របមយជនរ៍បស់សមាជិកមាស រយៈមពល្យួឆ្ន បំនាមទៀត ។   

១៦. មតើម្រតូវបងម់្រប្លកឬ់មទ កនុងការចូលរួ្ ក្មវធីិ Starbucks Rewards™ ? 
្និមានការបងម់្រប្លកអ់វីមទកនុងការចូលរួ្ ក្មវធីិ Starbucks Rewards™ ប៉ាុដនាមល្លកអនកម្រតូវការកាត Starbucks 
ដដលមានទឹកម្រប្លកយ់៉ា ងតិចបំផុតចំនួន ម្រប្ល ំ (៥) ដុល្លល រអាម្រកិ  មដើ្បចុីោះម ម្ ោះចូលកនុងរណនី Starbucks 
Rewards™ ។ 

http://www.starbucks.com.kh/card
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១៧. មតើខ្ុ ំអាចម្ើលម្របវតាិម្របតិបតាិការរបស់ខ្ុ ំប្លនមទ? 
មល្លកអនកអាចចូលម្ើល ម្របវតាិម្របតិបតាិការរបស់មល្លកអនកប្លន តា្រយៈមរហទំពរ័
https://card.starbucks.com.kh ឬទញយកក្មវធីិ Starbucks® Cambodia មហើយចូលមៅកានម់្របវតាិម្របតិបតាិ
ការរណនីរបស់មល្លកអនក (Account Transaction History) ។ 

១៨. មតើខ្ុ ំអាចម្ើលតារាងរងាវ នរ់បស់ខ្ុ ំប្លនមទ? 
មល្លកអនកអាចចូលមៅម្ើល តារាងរងាវ នរ់បស់មល្លកអនកប្លន តា្រយៈមរហទំពរ័ https://card.starbucks.com.kh 
ឬទញយកក្មវធីិ Starbucks® Cambodia មដើ្បមី្ើលតារាងរងាវ នរ់បស់មល្លកអនក ។  

១៩. មតើខ្ុ ំអាចម្ើលទឹកម្រប្លកក់ាត Starbucks របស់ខ្ុ ំប្លនមដាយរមបៀបណា? 
មល្លកអនកអាចចូលមៅកានរ់ណនីរបស់មល្លកអនក មដើ្បមី្ើលទឹកម្រប្លកម់ៅសល់ តា្រយៈមរហទំពរ័ 
https://card.starbucks.com.kh ។ ជមម្រ្ើស្យួមទៀតរឺ មល្លកអនកកអ៏ាចទញយកក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® 
Cambodia មដើ្បមី្ើលទឹកម្រប្លកម់ៅសល់កនុងកាតរបស់មល្លកអនកប្លនដដរ ឬអាចសាកសួរបុរគលិករបស់ហាងមយើងខ្ុ ំ
មៅតា្បណាា ហាង Starbucks កនុងម្របមទសក្ពុជា ។ 

២០.ប ទ បពី់ខ្ុ ំប្លនទទួលវកិកយបម្រតរចួ មតើខ្ុ ំអាចដឆកម្ើលម្របវតាិម្របតិបតាិការមៅកនុងក្មវធីិ Starbucks® Cambodia 
ប្លនដដរឬមទ? 
ម្រប្លកដណាស់  មល្លកអនកអាចដឆកម្ើលរាល់ម្របតិបតាិការននកាត   Starbucks   ដដលប្លនចុោះបញ្ជ ីកនុងម្របពន័ធរចួ  តា្
រយៈក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia (Account Transaction History) ឬមរហទំពរ័មៅកនុងដផនកម្របវតាិ
ម្របតិបតាិការ ។ ពត័ម៌ានល្ាតិ រឺដូចាន នឹងវកិកយបម្រតដដលមល្លកអនកទទួលប្លន ។ 

២១. មតើមធវើដូចម្ាចម្របសិនមបើចំនួនផ្ទក យរបស់ខ្ុ ំ្និម្រតឹ្ម្រតូវ? មតើខ្ុ ំម្រតូវទកទ់ងនរណា? 
មយើងខ្ុ ំចងធ់ា ឲ្យប្លនថាស្តុលយសាចម់្រប្លកម់ៅកនុងរណនីរបស់មល្លកអនក ម្រតឹ្ម្រតូវមៅតា្ការជាវរបស់មល្លក
អនកម្រប្លកដដ្ន ។ ម្របសិនមបើចំនួនផ្ទក យសរុបមានភាព្និម្រតឹ្ម្រតូវ សូ្ទកទ់ង្កកានដ់ផនកបមម្រ្ើមសវាអតិថិជន
របស់មយើងខ្ុ ំតា្ទូរស័ពទមលខ ០២៣ ៩៨៦ ៥៩១។ 

មល្លកអនកម្រតូវមានមលខកូដកាត 16 ខទងក់នុងនដ មៅមពលទកទ់ង្ក មដើ្បងីាយម្រសួលកនុងការបញ្ជជ កអ់តាសញ្ជញ ណ ។ 
សូ្បញ្ជជ កថ់ា ចំនួនផ្ទក យនិងម្របវតាិម្របតិបតាិការទងំអស់ នឹងមធវើបចចុបបននភាពមរៀងរាល់ ៤៨ មមា៉ា ង្ាង ។     

២២. មហតុអវីខ្ុ ំោបំ្លចម់្រតូវចុោះបញ្ជ ីរណនីរបស់ខ្ុ ំមៅកនុងម្របពន័ធ មដើ្បចូីលរួ្ កនុងក្មវធីិ Starbucks Rewards™ ? 
ការចុោះបញ្ជ ីកាត Starbucks របស់មល្លកអនកមៅកនុងម្របពន័ធ រឺជាវធីិដត្យួរត ់ មដើ្បចូីលរួ្ ក្មវធីិ Starbucks 
Rewards™ ។ ការបមងកើតរណនីមនោះជាជំហានោបំ្លចក់នុងការចុោះម ម្ ោះរបស់មល្លកអនក មដើ្បទីទួលប្លនរងាវ ននិ់ងការ
ផាល់ជូនពិមសសៗ ដដលមានសម្រមាបដ់តសមាជិក Starbucks Rewards™ ប៉ាុមណាណ ោះ ។ មលើសពីមនោះ តា្រយៈការចុោះ
បញ្ជ ីកាត Starbucks របស់មល្លកអនកមៅកនុងម្របពន័ធ មល្លកអនកនឹងទទួលប្លនការការពារស្តុលយផ្ទក យ កនុងករណី
ដដលកាតរបស់មល្លកអនកម្រតូវប្លតប់ង ់លួច ឬខូចខាត ។ ្៉ាោងវញិមទៀត ជា្យួនឹងកាត Starbucks ដដលប្លនចុោះ

http://www.starbucks.com.kh/card
https://card.starbucks.vn/
https://card.starbucks.vn/
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បញ្ជ ីរចួ មល្លកអនកកអ៏ាចម្ររបម់្ររងរណនី និងកាតមផសងៗមទៀត តា្វធីិសាង្រសាមម្រចើនយ៉ា ង ដូចជាការបងម់្រប្លកត់ា្ 
ក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia ជាមដើ្ ។ 

សូ្បញ្ជជ កថ់ាមល្លកអនកម្រតូវមានអីុដ្៉ាល អាសយដាា ន នថាដខកំមណើ ត និងមលខទូរស័ពទនដដដលម្រតឹ្ម្រតូវ សម្រមាបក់ារ
បមងកើតរណនីចុោះម ម្ ោះកាត ។ 

២៣. មតើកាតអាចបាូរជាសាចម់្រប្លកប់្លនវញិឬមទ? 
រាល់ស្តុលយទឹកម្រប្លកក់នុងកាត Starbucks ្និអាចបាូរជាសាចម់្រប្លកវ់ញិប្លនមទ ។ 

២៤. មតើចំនួនផ្ទក យដដលមានកនុងរណនីរបស់ខ្ុ ំអាចមផទរមៅឲ្យអនកដន៏ទប្លនឬមទ? 
សូ្អេយ័មទស ចំនួនផ្ទក យដដលសនសបំ្លនកនុងរណនីនី្យួៗ អាចមម្របើប្លនមដាយមាច ស់រណនីម ោះដតប៉ាុមណាណ ោះ 
មហើយ្និអាចមផទរមៅកានរ់ណនីមផសងប្លនមទ ។ 

២៥. មតើខ្ុ ំអាចមផទរសមាជិកភាព Starbucks Rewards™ មៅឲ្យអនកដន៏ទប្លនឬមទ? 

សូ្អេយ័មទស សមាជិកភាពទងំអស់្និអាចមធវើការមផទរប្លនមទ មហើយក៏្ និអាចដចករដំលកជា្យួសមាជិក
ម្ររួសារ ្តិាេកាិ ឬអនកដន៏ទមទៀតដដរ ។  

២៦. មតើ Starbucks អាចការពារសិទធិឯកជនរបស់ខ្ុ ំមដាយរមបៀបណា ប ទ បពី់ខ្ុ ំចុោះម ម្ ោះកាត Starbucks រចួ? 
សូ្អានមាលការណ៍សិទធិឯកជនរបស់មយើងខ្ុ ំ សម្រមាបព់ត័ម៌ានល្ាតិ ។ 

២៧. មតើទិនននយ័ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ខ្ុ ំអាចនឹងផាល់ឲ្យម្រកុ្ហ ុនដន៏ទដដរឬមទ?  
រាល់ពត័ម៌ានដដលមល្លកអនកផាល់ឲ្យ នឹងម្រតូវប្លនមម្របើម្រប្លស់សម្រមាបក់ាររកាទំ កទ់ំនងរវាងមយើងខ្ុ ំជា្យួមល្លកអនក
ដតប៉ាុមណាណ ោះ មយើងអាចនឹងដចករដំលកពត័ម៌ានទងំម ោះ សម្រមាបដ់តមាលបំណងដដលប្លនដចងកនុងមាលការណ៍សិទធិ
ឯកជនរបស់មយើងខ្ុ ំ ។ សូ្អានមាលការណ៍ការសិទធិឯកជនរបស់មយើងខ្ុ ំ សម្រមាបព់ត័ម៌ានល្ាតិ ។ 

២៨. មតើរាល់កាត Starbucks ទងំអស់មានសិទធិទទួលប្លនអតែម្របមយជនពី៍ Starbucks Rewards™ ដ្នមទ? 
រាល់កាត Starbucks ដដលប្លនចុោះម ម្ ោះរចួ រឺអាចមានសិទធិទងំអស់ ។ កាតដដលប្លនទិញ ឬចុោះម ម្ ោះមៅមម្រៅ
ម្របមទសក្ពុជា នឹង្និម្រតូវប្លនទទួលសាគ ល់ មហើយ្និអាចទទួលប្លនការសនសផំ្ទក យ ឬអតែម្របមយជនពី៍ក្មវធីិ 
Starbucks Rewards™ ម ោះមទ ។  

២៩. មហតុអវីប្លនជាខ្ុ ំ្និអាចមធវើបចចុបបននភាពចុងមម្រកាយមលើក្មវធីីទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia មៅមលើទូរស័ពទ
នដរបស់ខ្ុ ំប្លន? 
ម្របសិនមបើមល្លកអនកមានក្មវធីិទូរស័ពទ Starbucks® Cambodia (ម្របពន័ធ iOS/Android) ម្រសាប ់មហើយមល្លកអនក្និ
អាចមធវើបចចុបបននភាពចុងមម្រកាយមៅមលើក្មវធីិម ោះប្លនមដាយសវ័យម្របវតាិ មល្លកអនកម្រានដ់តលុបក្មវធីិម ោះមោល 
មហើយទញយកក្មវធីិថមីពី App Store ឬ Google Play Store ។ 


