
បញ្ញា ត្ត ិ
កែករែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី៣០ កែក្េសា ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សូេយែចតិ្ដទុែដាែព់និតិ្យក្េើលែញ្ញា ត្តថិ្នក្េហទាំពរ័ក្នេះ ។ 

ែនុងនាេជាអ្នែក្រែើរាស់ក្េហទាំពរ័ក្នេះ នឹងែង្ហា ញថាអ្នែទទលួយែែញ្ញា ត្តិទាំងក្នេះ សូេក្េត្តត ែុាំក្រែើ
រាស់ក្េហទាំពរ័ក្នេះ រែសិនក្ែើអ្នែេនិយល់រពេក្ៅោរចងរែងរែស់ក្េហទាំពរ័ក្នេះ ។  

ែញ្ាត្តិទាំងក្នេះ អ្នុវត្តក្ៅក្លើោរចូលក្េើល ោរក្រែើរាស់ ទាំងរសុងឬជាកននែណាេយួថ្នក្េហទាំពរ័ ឬ
ែេមវធិីទូរស័ពទរែស់ Coffee Concepts (Cambodia) Limited រេួមាន www.starbucks.com.kh និង
ក្េហទាំពរ័ក្នេងៗក្ទៀត្  ែេមវធិីទូរស័ពទ  ឬក្សវាអ្នឡាញទាំងឡាយណាកែលមានែញ្ាត្តិទាំងក្នេះភ្ជា ែ់
ជាេយួ ឬែែ៏ញ្ញា ែជ់ាឯែសារក្ោង (រេួគ្នន ជា “ក្េហទាំពរ័”) ។ ែញ្ាត្តិទាំងក្នេះ េនិានផ្លា ស់ែតូររែោរ
ណាេយួថ្នលែខែណ្ឌ ទាំងឡាយរែស់ែិចចរពេក្រពៀងក្នេងៗក្ទៀត្ កែលអ្នែអាចនឹងមានជាេយួ 
Starbucks ឬរែុេហ ុនចាំណុ្េះរែស់ែាួន សតីអ្ាំពីនលិត្នល ក្សវាែេមនានា ឬអ្វកី្នេងៗក្ទៀត្ ។ រែសិនក្ែើ
អ្នែក្រែើរាស់ក្េហទាំពរ័ សរមាែែ់ក្រេើឲ្យអ្ងគភ្ជពណាេយួ អ្នែរត្ូវត្ាំណាងនិងធានាថា អ្នែរត្ូវាននតល់
សិទធិែនុងោរទទួលយែែញ្ាត្តិទាំងក្នេះ ជាំនួសឲ្យអ្ងគភ្ជពក្នាេះ ក្ហើយអ្ងគភ្ជពក្នាេះយល់រពេសងនូវរាល់
ោរែូចខាត្សរមាែអ់្នែ និង Starbucks ចាំក្ េះោរែាំ នទាំងឡាយណាក្ៅក្លើែញ្ាត្តិទាំងក្នេះ ។ 
ែញ្ាត្តិទាំងក្នេះ នទុែនូវរែក្ោេែែិក្សធ និងោរនតល់ជូនក្នេងៗ កែលែាំណ្ត្រ់ពាំកែនថ្នោត្ពវែិចចនាូវ
ចាែរ់ែស់ក្យើងែ្ុ ាំចាំក្ េះអ្នែ ។ 

ែនុងែរណី្មានវវិាទ ឬភ្ជពេនិែូចគ្នន ណាេយួរវាងែញ្ាត្តិក្នេះជាេយួនឹងែញ្ាត្តិែថ្ទក្ទៀត្ កែលមានក្ៅ
ក្លើក្េហទាំពរ័ ក្យើងនឹងក្រែើែញ្ាត្តិក្នេះេែរេែែណ្ត ែ ់។ ែ ុកនតរែសិនក្ែើអ្នែក្ចញពីក្េហទាំពរ័រែស់ក្យើង
ក្ៅោនក់្េហទាំពរ័ភ្ជេីទីែី អ្នែអាចនឹងសថិត្ក្រោេជក្រេើសលែខែណ្ឌ ថ្នោរក្រែើរាស់ កែលអាចមាន
ែញ្ញា ែក់្ៅក្លើក្េហទាំពរ័ក្នាេះ ។ ែនុងែរណី្កែែក្នាេះ លែខែណ្ឌ ថ្នោរក្រែើរាស់រែស់ក្េហទាំពរ័ក្នាេះនឹង
រេែែណ្ត ែក់្ៅក្លើោរក្រែើរាស់រែស់អ្នែវញិ ។ 

ែណ្ៈក្ពលកែលក្យើងពាោេនដល់ភ្ជពរត្ឹេរត្ូវ និងទនក់្ពលក្វលាអ្ាំពពីត័្ម៌ានថ្នរែុេហ ុន 
Starbuck Corporation DBA Starbucks Coffee និង/ឬ Coffee Concepts (Cambodia) Limited 
(រេួគ្នន ជា "Starbucks" ក្ៅក្លើក្េហទាំពរ័) អ្នែេនិេួរសនមត្ថ់ា ពត័្ម៌ានរេែោ់ ងក្ៅក្លើក្េហទាំពរ័ក្នេះ
សុទធកត្ងមី ឬនទុែរាល់ពត័្ម៌ានកែលមានទែទ់ងអ្ាំព ីStarbucks ។ ជាពិក្សស រែសិនក្ែើអ្នែែាំពុងក្ធវើោរ
សក្រេចក្លើោរវនិិក្ោេទែទ់ងនឹង Starbucks សូេពិក្រគ្នេះក្ោែល់ជាេយួរែភពក្នេងៗជាេុនសិន 
រេួទាំងឯែសារ Starbucks កែលានដាែក់្ៅេណ្ែេមោរេូលែរត្។  

http://www.starbucks.com.kh/


Starbucks រែាសិទិធែនុងោរកែករែ ឬកែសរេួលែញ្ាត្តិក្នេះ ឬក្គ្នលោរណ៍្ណាេយួ ឬែោ៏រកណ្នាាំថ្ន
ក្េហទាំពរ័ រេែក់្ពលក្វលាក្ដាយសិទធិឯែក្ត្តភ្ជេីរែស់ែាួន ។ ោរកែករែ ឬកែសរេួលណាេយួ នឹងមាន
រែសិទធភ្ជពភ្ជា េ ែនាទ ែព់កី្ធវើោរក្ាេះនាយក្ៅក្លើក្េហទាំពរ័ ក្ហើយអ្នែពុាំមានសិទធិែនុងោរទទួលានោរ
ជូនែាំណឹ្ងពោីរកែករែ ឬកែសរេួលទាំងក្នាេះក្ ើយ ។ ោរែនតក្រែើរាស់ក្េហទាំពរ័ ែញ្ញា ែថ់ាអ្នែនឹង
ទទួលយែោរកែករែ ឬកែសរេួលទាំងក្នាេះ ែូក្ចនេះអ្នែេួរកត្ពិនិត្យែញ្ាត្តិក្នេះ និងក្គ្នលោរណ៍្ទាំង
ឡាយឲ្យានញឹែញាែ ់ ក្ែើេបកីសវងយល់ពីលែខែណ្ឌ ក្នេងៗ កែលអ្នុវត្តក្លើោរក្រែើរាស់រែស់អ្នែក្ៅ
ក្លើក្េហទាំពរ័រែស់ក្យើងែ្ុ ាំ ។ រែសិនក្ែើអ្នែេនិយល់រសែចាំក្ េះែញ្ាត្តកិែលានកែករែ អ្នែរត្ូវកត្
ែញ្ឈែោ់រក្រែើរាស់ក្េហទាំពរ័ទាំងក្នេះ ។ 

សិទិធអ្នែនពិនធនងិ ណិ្ជាសញ្ញា ៖ លុេះរត្តកត្មានោរែត្ស់មាគ ល់ក្នេងក្ទៀត្ ចាំណុ្ចសាំខានទ់ាំងអ្ស់ នងិ
ពត័្ម៌ានក្ៅក្លើក្េហទាំពរ័ក្នេះរត្ូវានោរ រថាជាសិទិធអ្នែនិពនធ សាំក្លៀែែាំ ែ ់ណិ្ជាែេម  ណិ្ជា
សញ្ញា  និង/ឬ ែេមសិទធិែញ្ញា ក្នេងក្ទៀត្កែលជាែេមសិទធិរែស់រែុេហ ុន Starbucks និង/ឬ រែុេហ ុនែុត្ត
សេពន័ធរែស់ែាួន និងរែេុហ ុនចាំណុ្េះ ឬក្ដាយភ្ជេីែថ្ទក្ទៀត្កែលទទួលានអាជ្ាែណ័្ណ សាំខាន់ៗ រែស់
ពួែក្េពី Starbucks ។  
សិទធិទាំងអ្ស់កែលេនិានែញ្ញា ែរ់ត្ូវានរែាទុែ ។  

ោរក្រែើរាស់ផ្លទ ល់ែាួន៖ ោរក្រែើរាស់កននែសាំខាន់ៗ  កែលានរេួែញ្ចូ លក្ៅក្លើក្េហទាំពរ័ក្នេះេ ឺ ែនុង
ក្គ្នលែាំណ្ងជាពត័្ម៌ានកត្ែ ុក្ណាណ េះ ។ អ្នែយល់រពេថាអ្នែនងឹេនិកចែចាយ ក្ាេះពុេពនាយ ែញ្ាូ ន     
កែករែ ែង្ហា ញ ឬ ែក្ងកើត្ោរង្ហរងត្ចេាងព ីឬក្ែងរែវញ័្ច ក្លើមាត្ិោថ្នក្េហទាំពរ័ក្នេះ ក្ទេះែីែនុងវធិណីា
េយួែក៏្ដាយ ។ អ្នែយល់រពេសងក្សាហ ុយ ោរ រ និងេនិែងកក្រគ្នេះថាន ែែ់ល់ Starbucks សរមាែោ់រ
ក្រែើរាស់ក្ដាយគ្នម នោរអ្នុញ្ញា ត្ណាេយួ ឬទាំងអ្ស់ក្ៅក្លើក្េហទាំពរ័ក្នេះ ។ អ្នែទទួលសាគ ល់ថា ោរ
ក្រែើរាស់មាត្ិោក្ដាយគ្នម នោរអ្នុញ្ញា ត្ អាចែងកោរែូចខាត្ កែលេនិអាចជួសជុលានែល់ 
Starbucks  ក្ហើយក្ៅែនុងែរណី្កែលោរក្រែើរាស់ក្ដាយគ្នម នោរអ្នុញ្ញា ត្ Starbucks រត្ូវាននតល់
សិទធិឲ្យែនុងោរក្ចញក្សចែតីែង្ហគ ែ ់ែកនថេពីក្លើវធិីក្នេងក្ទៀត្កែលមានក្ៅែនុងចាែឬ់ក្ដាយវធិីសេធេ។៌ 

េត្កិ្ោែល់នងិោរដាែក់្ន្ើរ៖ អ្នែយល់រពេថាអ្នែនឹងទទួលែុសរត្ូវមាត្ិោកែលែាួនអ្នែផ្លទ ល់ានដាែ់
ក្សនើ ក្ហើយអ្នែនឹងេនិដាែស់ាំក្ណ្ើ កែលនទុយនឹងចាែ ់ែងខូច រ ាំក្លាភែាំ ន ឬអាសអាភ្ជស ។ អ្នែយល់
រពេថាអ្នែនងឹេនិក្ន្ើរជូនអ្វីក្ៅក្េហទាំពរ័ក្នេះ កែលនាាំក្អាយមានោររ ាំក្លាភសិទធរិែស់ត្ត្ិយជនណា
េយួ រេួទាំងោររែាសិទធអិ្នែនិពនធ  ណិ្ជាសញ្ញា  ឯែជនភ្ជព ឬសិទធិផ្លទ ល់ែាួន ឬែេមសិទធ ិ។  



ែនុងអ្ាំ ុងក្ពលកែល ក្យើងអ្រេុណ្ចាំក្ េះោរចាែអ់ារេមណ៍្រែស់អ្នែចាំក្ េះ Starbucks ក្យើងេនិចងឲ់្យ 
និងេនិអាចទទួលយែេាំនិត្ណាេយួ កែលអ្នែានចាត្ទុ់ែជាែេមសិទធិទែទ់ងនឹង ោររចនាេ ូត្ ែក្ចចែ
វទិាថ្ននលិត្នល ឬោរក្សនើជាក្ោែល់ក្នេងក្ទៀត្កែលអ្នែអាចនឹងមានក្ែើេបអី្ភវិឌ្ឍ ។ ែូក្ចនេះរាល់
ចាំណុ្ចសាំខានក់ែលអ្នែដាែេ់ែក្េហទាំពរ័ក្នេះរត្ូវានចាត្ទុ់ែថាជាោររែេល់សាន ថ្ែនិពនធ ោររែេល់
សិទធិកែលេនិកេនជាសិទធិផ្លត ចេ់ុែក្ដាយឥត្សាំណ្ង និងអាជ្ាែណ័្ណ សរមាែក់្រែើរាស់ នលិត្ក្ ើងវញិ 
កែករែ ែង្ហា ញ ក្នទរជូន សរេែសរេួល ក្ាេះពុេពនាយ ែែករែ ែក្ងកើត្ោរង្ហរងមី និងកចែចាយកននែទាំង
ក្នេះទូទាំងសែលក្លាែ ក្ៅែនុងខាន ត្េធយេ និងត្តេវធិីណាេយួថ្នោរកចែចាយ   ែញ្ចូ ន និងោរែង្ហា ញ
ក្អាយក្េសាគ ល់ ឬ ក្នតើេដាែក់្ចញ។ ក្លើសពីក្នេះក្ទៀត្ អ្នែធានាថាអ្វីកែលក្ៅថា "សិទធិសីលធេ"៌ រត្ូវ
ានលេះែង ់។ 

ត្ាំណ្ភ្ជា ែ៖់ ត្ាំណ្ភ្ជា ែេ់យួចាំនួនែនុងក្េហទាំពរ័នឹងអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យអ្នែត្ភ្ជា ែក់្ៅោនក់្េហទាំពរ័ក្នេងៗក្ទៀត្
កែលេនិសថិត្ក្ៅក្រោេោររេែរ់េងរែស់ក្យើងែ្ុ ាំ។ Starbucks អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យមានត្ាំណ្ភ្ជា ែក់្នេះក្ែើេបែីងក
ភ្ជពង្ហយរសួលែ ុក្ណាណ េះ ។ ែេុគលិែលែខណ្ៈថ្នត្ាំណ្ភ្ជា ែក់្នេះេនិានែញ្ញា ែថ់ា Starbucks ានយល់
រពេ ឬទទួលែុសរត្ូវក្លើមាត្ិោទាំងឡាយថ្នត្ាំណ្ភ្ជា ែរ់ែស់ក្េហទាំពរ័ទាំងក្នាេះក្ ើយ ។ អ្នែអាចចូល
ក្ៅោនត់្ាំណ្ភ្ជា ែទ់ាំងក្នាេះក្ដាយទទួលែុសរត្ូវក្លើហានិភយ័ក្ដាយែាួនឯងផ្លទ ល់ ។ 

ភ្ជពជាឯែជន ៖ សូេអានក្គ្នលោរណ៍្សិទធិឯែជនឲ្យាននចតិ្នចង ់ ក្ែើេបកីសវងយល់ថាក្ត្ើ Starbucks 
រែេូល ក្រែើរាស់ និងកចែរ ាំកលែពត័្ម៌ានឯែជនរែស់អ្នែក្រែើរាស់ែាួន ។ 

ោរែែកិ្សធ៖ Starbucks េនិធានាថាេុែង្ហរកែលមានក្ៅែនុងក្េហទាំពរ័ក្នេះ េនិរត្ូវានរ ាំខានឬ មាន
ែញ្ញា ណាេយួក្ ើយ  ក្ហើយ Starbucks ែេ៏និធានាថាក្េហទាំពរ័ក្នេះ ឬ មា សីុនរែាទិនននយ័ េនិមាន
ក្េក្រាេឬនលែ េះ ល់ ឬភ្ជពែវេះចក្នាា េះក្នេងៗរត្ូវានជួសជុល ក្ទេះែជីា Starbucks ានែងឹពីែញ្ញា
ទាំងក្នេះែក៏្ដាយ ។ ត្តេរយៈកែនវសិាលភ្ជពកែលានអ្នុញ្ញា ត្ក្ដាយចាែជ់ាធរមាន Starbucks នឹង
េនិទទួលែុសរត្ូវចាំក្ េះោរាត្ែ់ងក់្ដាយផ្លទ ល់ ក្ដាយរែក្ោល ឬេនិចាំក្ េះណាេយួកែលក្ែើត្ក្ ើង
ពីោរក្រែើរាស់មាត្ិោកែលមានក្ៅែនុងក្េហទាំពរ័ក្នេះ ឬក្ដាយោរចូលក្ៅោនក់ននែសាំខាន់ៗ  កែលមាន
ែនុងរែពន័ធអ្ុនិក្ធើក្ណ្ត្ ត្តេរយៈត្ាំណ្ភ្ជា ែែ់ណាត ញពីក្េហទាំពរ័េយួក្ៅក្េហទាំពរ័េយួ ។ Starbucks 
េនិទទួលែុសរត្ូវចាំក្ េះោរកែាងែនាាំ ោរកងាងេនិពិត្ រេួទាំងោរសាា ែ ់ ឬរែសួក្ដាយសារោរក្ធវស
រែកហសរែស់ែុេគលណាេយួក្ ើយ ។ 



អ្នតី្ជិន៖ Starbucks ក្សនើសុាំឲ្យមាត្តែិត្តរេែរ់េងែូនៗរែស់ែាួន ែនុងែណ្ៈក្ពលកែលពួែក្េក្រែើ
រាស់រែពន័ធអ្នឡាញ ។ 

យុត្តត ធោិរ៖ ែនុងែរណី្មានវវិាទក្ែើត្ក្ ើង ែព់ន័ធនឹងែញ្ាត្តិក្នេះ េូភ្ជេីយល់រពេក្ដាេះរសាយវវិាទ
ក្ដាយសនតិវធិី ។ រែសិនក្ែើវវិាទក្នេះេនិអាចក្ដាេះរសាយានែនុងរយៈក្ពលពីរកែ (០២) ចាែព់ោីល
ែរកិ្ចេទកែលភ្ជេីមាខ ងានជូនែាំណឹ្ងពីវវិាទក្ៅភ្ជេីមាខ ងក្ទៀត្ វវិាទក្នេះនងឹរត្ូវដាែជូ់ន េជឈេណ្ឌ ល
ជាត្អិាជ្ាែណាត ល ណិ្ជាែេម ែនុងរពេះរាជាណាចរែែេពុជា ក្ែើេបកី្ធវើក្សចែតីសក្រេចជាចុងក្រោយ 
អ្នុក្លាេត្តេវធិានោររែស់អាជ្ាែណាត ល ែនុងែាំ ុងក្ពលែាំពុងអ្នុវត្ត ក្ហើយកែលវធិានក្នេះរត្ូវចាត្់
ទុែថាជាឯែសារក្ោងត្តេរែោរក្នេះ ។ សវនាោរ រត្ូវក្ធវើក្ ើងក្ៅភនាំក្ពញ ក្ហើយរត្ូវមានោរចូលរេួ
ក្ដាយអាជ្ាែណាត លមាន ែ ់(០១) ។ ភ្ជសាកែលយែេែក្រែើែនុងសវនាោររត្ូវកត្ជាភ្ជសាអ្ងក់្េាស ។  

ក្សចែតីសក្រេចរែស់អាជ្ាែណាត ល ជាក្សចែតីសក្រេចចុងក្រោយ និងចងភ្ជា ែោ់ត្ពវែិចចរវាងេូភ្ជេី េិត្
ចាែព់ីថ្ងៃកែលក្ចញក្សចែតីរែោស ក្ហើយេូភ្ជេីពុាំមានសិទធិត្វា ចាំក្ េះចាែ ់ និងពុាំមានសិទធិែតឹងឧទធរណ៍្  
និង/ឬ ត្វា ក្ៅោនតុ់្លាោរណាេយួក្ ើយ  ។ ក្សចែតីសក្រេចពីសវនាោរ អាចរត្ូវានសថិត្ក្រោេ
តុ្លាោរណាេយួកែលមានយុត្តត ធិោរ ។ 

Starbucks េនិធានាអ្េះអាងថាកននែក្នេងៗែនុងក្េហទាំពរ័ក្នេះរត្ឹេរត្ូវ ឬអាចក្រែើរាស់ានក្ៅទីត្តាំង
ក្នេងក្ទៀត្ក្ ើយ ។ រែសិនក្ែើក្លាែអ្នែចូលទោីនក់្េហទាំពរ័ក្នេះក្ៅទីត្តាំងក្នេងក្រៅពីរែក្ទសែេពុជា 
ក្យើងសូេជរមាែជូនថាក្េហទាំពរ័ក្នេះនឹងមាននទុែនូវនលិត្នល និងក្សវាែេមក្នេងៗក្ទៀត្កែលេនិមាន 
ឬេនិអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យមានែនុងរែក្ទសរែស់ក្លាែអ្នែ ។ 

ពត័្ម៌ានអ្ាំពរីែុេហ ុន 
Coffee Concepts (Cambodia) Limited 
Unit 6 -8 7/F នទេះក្លែ ២២ នាូវក្  ក្សទុង សង្ហក ត្ែ់ឹងរត្កែែ ែណ្ឌ ចាំោរេន ភនាំក្ពញ ែេពុជា 
កននែទាំនាែទ់ាំនងអ្ត្ងិជិន 
ក្លែទូរស័ពទ ០២៣ ៩៨៦ ៥៩១ 
ែក្រេើោរពីថ្ងៃចន័ទ ែល់ សុរែ ក្មា ង ៨:០០ រពឹែ ែល់ ៥:០០ លាៃ ច សរមាែថ្ងៃែុណ្យ 


