
ขอบคุณทีใ่ห้ความไว้วางใจในการท าประกันภัยกับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
Starbucks e-Coupon เราขอแจ้งข้ันตอนและวธิีการใช้งานดังน้ี 
Thank you for insuring with MSIG Insurance (Thailand) PCL. We look forward to looking 
after your insurance requirements and will continue to aim to provide the best possible 
customer experience and satisfaction going forward. 
 

 
วธิกีารจดัสง่ Starbucks e-Coupon(s) / How to deliver Starbucks e-Coupon(s) 
 

1. Starbucks e-Coupon จะถูกจดัส่งผ่านระบบ SMS ไปยังมือถอืของผู้ท่ีสมัครท าประกันภัยท่านแรก 
Starbucks e-Coupon(s) will be delivered via SMS to the mobile phone number stated 
in the online application. 

 

2. Starbucks e-Coupon ท่ีจัดส่งทาง SMS จะมีมูลค่า 100  และ 500 บาท จะถูกจัดส่งให้เท่ากบัจ านวนสิทธิที่
ท่าน และผู้เอาประกันภัยท้ังหมดในกรมธรรม์ได้รับตามโปรโมชั่นผ่านทาง SMS 
Starbucks e-Coupon(s) are issued in units of 100 and 500 Baht. The Company will 
arrange Starbucks e-Coupon(s) accordingly. 
 

3. ท่านสามารถส่งต่อ Starbucks e-Coupon ให้กบัท่านอื่นๆได้ ผ่านการส่ง SMS หรือผ่านชอ่งทาง
แอพพลิเคชั่นส่ือสารอื่นๆ เช่น ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ด้วยการ capture หน้าจอ 
Transferring Starbucks e-Coupon(s) to others for purchasing Starbucks products is 
permitted via LINE capture application or by SMS. 

 
หมายเหต:ุ บริษัทจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่านท่ีซ้ือประกันภัยท่าน
แรกตามท่ีระบุไว้ตอนสมคัรท าประกันภัยเท่าน้ัน กรณท่ีีท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ท่ีไม่ได้ใช้ปัจจุบัน ต้องติดตอ่กลับทางบริษัทฯ ภายใน 5 วัน
ทันที ท่ีได้รับกรมธรรม์ มิฉะน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูการจัดส่งไปยงัหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (ระบุได้เพียง 1 
หมายเลขต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน)  
 
Note: The Company will send Starbucks e-Coupon(s) to the insured’s mobile phone number that is 
registered when purchasing MSIG Insurance. In case an incorrect mobile phone number is provided, 
please contact the Company or your agent immediately, within 5 days of the purchase. We reserved 
the right not to resend Starbucks e-Coupons in case of late notification (and the benefit may be 
forfeited). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธิกีารใชง้าน Starbucks e-Coupon(s) / How to use Starbucks e-Coupon(s) 
 

1. หลังจากที่ท่านได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ แล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ท่ีได้
ระบุไว ้ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินท่ีระบุใน e-Coupon (ตามภาพ) 
After receiving the SMS, please download the Starbucks e-Coupon(s) from the link. 
The E-coupon value, period of use, QR code and Terms and Conditions can be 
checked, please note the following example:   

 

 
 

2. เปิดหน้าจอที่มีรูป Starbucks e-Coupon (ตามภาพ) ท่ีได้รับมา และสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน
สตาร์บัคส์ โดยตอ้งสแกนจากหนา้จออปุกรณส์ือ่สารเทา่นัน้ (ทางร้านสตาร์บัคส์ไม่รับ e-Coupon ในรูปแบบ
การปร้ินกระดาษเพื่อใช้งานหน้าร้านค้า) 
To use the e-coupon in a Starbucks store, please show the picture of Starbucks e-
Coupon(s) via mobile or electronic devices only so that the QR code can be 
scanned (for validity) by the QR code reader.  

 
หมายเหต:ุ กรณีค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าเกินกว่ามูลค่าใน Starbucks e-Coupon ผู้ใช้งาน QR Code จะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างนี้ในรูปแบบเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรก านัลสตาร์บัคส์เท่าน้ัน 
 
Note: If the purchase value is in excess of the value of the Starbucks e-Coupon(s), the customer is 
responsible for paying the excess amount with cash, credit card or Starbucks Card.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงือ่นไขการใช้ Starbucks e-coupon(s): Terms and Conditions  
 

1. มูลค่าเงินในแต่ละคูปองจะแสดงอยู่บน e-Coupon ในกรณีน้ีคอื 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ท่านสามารถ
น ามาใชซ้้ าได ้จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป (ตามภาพ) 
Starbucks e-Coupon(s) can be used repeatedly to purchase products at the store 
until the value of the Starbucks e-Coupon(s) runs out (or until expiry).   

 
2. กรณีท่ีท่านได้รับ Starbucks e-Coupon หลายใบ ท่านสามารถน าคูปองไปใช้งานตอ่เน่ืองในการจ่ายสินค้าได้ 

จนกว่าเงินใน e-Coupon จะเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง จ ากัด 15 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ 
If you receive multiple Starbucks e-Coupon(s), you can use the e-Coupon(s) to 
purchase the Starbucks’ products (limit 15 Starbucks e-Coupons per receipt).   

 
3. คูปองดังกล่าวไม่สามารถท าการเปล่ียนแปลงเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่นของบัตรก านัลสตาร์

บัคส์, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรก านัลสตาร์บัคส์ หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได ้
It is not permitted to change the value of a Starbucks e-Coupon(s) into cash, or 
transfer the value to top-up Starbucks member cards or other Starbucks e-
Coupon(s).   

 
4. ลูกค้าจะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ตา่งๆ ของ My Starbucks Rewards™ หากลูกค้าใชจ้่ายด้วย Starbucks e-

Coupon 
Starbucks e-Coupon(s) are not eligible for earning points/stars/benefits under the 

“My Starbucks Rewards™” program.   

 
5. คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านสตาร์บัคส์ได ้

Starbucks e-Coupon(s) may be used to purchase products in all Starbucks 
promotional campaigns. 
 

6. กรณีท่ีพบว่ามูลคา่เงินในบัตรไมต่รงกับเงื่อนไขโปรโมชั่นท่ีท่านไดร้ับ โปรดติดต่อกลับมายังบริษัท เอ็ม เอส ไอ 
จี ประกันภัย ท่ีศูนย์บริการลูกคา้สัมพันธ์ เบอรโ์ทรศัพท์ 02-007-9000 โดยแจ้งชือ่-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์
, หมายเลขกรมธรรม์ , เลข 16 หลักที่อยู่ด้านล่าง QR code เพื่อทางบริษัทฯ จะด าเนินการส่งตรวจสอบกับ
ทางบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ท่านรับทราบภายใน 5 วันท าการ 
If the value of the e-Coupon(s) issued does not matching your entitlement, please 
contact MSIG Customer Services on 02-007-9000 so the matter can be investigated 
with Starbucks Coffee (Thailand). The company will get back to you within 5 
working days. 

 
7. หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขกรมธรรม์ท่ีอาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นแจก Starbucks e-Coupon บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม  
If there are any changes to the Starbucks e-Coupon(s) delivery process or 
otherwise, the Company reserves the right to advise of the changes and/or resend 
e-Coupon(s) by SMS. 
 

8. กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน หรือแจ้งยกเลิก QR code ท่ีท่านได้รับตามท่ีระบุ
ไว้ใน Starbucks e-Coupon 
In case of policy cancellation, MSIG Insurance (Thailand) reserves the right to 
retrieve or cancel unused Starbucks e-Coupon(s). 



9. มูลค่าเงินใน Starbucks e-Coupon ไม่สามารถแกไ้ข หรือเปลีย่นแปลงได้ ยกเว้นกรณีเกิดความผิดพลาดใน
การจัดส่งมูลค่า Starbucks e-Coupon ท่ีเกิดจากบรษิัทฯ เท่านั้น  
The valued of Starbucks e-Coupon(s) cannot be changed unless there is an error in 
the value of e-Coupon(s) when issued by the Company. 

 
10. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย หรือการเรียกร้องใดๆ กรณีเครื่องสแกนหน้าร้านสตาร์บคัส์มีปัญหา ทาง

ร้านจะด าเนินการแกไ้ขให้ลูกค้าตอ่ไป 
MSIG Insurance (Thailand) will not be responsible for any loss or complaints as a 
result of a problem with the scanning machine at the Starbucks store. You will 
need to seek assistance from Starbucks (Thailand) in such cases.  

 
11. ระยะเวลาการใช้ (วันหมดอาย)ุ ท่ีปรากฎใน Starbucks e-Coupon นับจากวันท่ีบริษัทฯ ท าการส่ังซื้อกับ 

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด จะไม่สามารถเปล่ียนแปลง หรือขยายระยะเวลาหลังจากลูกค้า
ได้รับ Starbucks e-Coupon ได.้ 
The period of use and expiry date shown on Starbucks e-Coupon(s) cannot be 
changed. 

 
 

ติดตามสถานะการจัดส่ง SMS หรือแจ้งปัญหามูลค่า Starbucks e-Coupon ไม่ตรงกับโปรโมชั่นที่ได้รับได้ที่  
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-007-9000 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น.  – 17.00 น.)  
 
For delivery status or if the value of the coupon does not match the eligible benefit 
amount, please contact MSIG Customer Service on 02-007-9000 (Monday – Friday: from 
8.30 a.m. to 5.00 p.m.)   
 
 
 

 


