
 
 
 

คาํถามท่ีพบบ่อย: การแตกหุน้ 
ประเทศไทย 

 

1. การแตกหุน้คืออะไร 

ในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 สตาร์บคัส์ประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ถึงการแตกหุน้ในอตัรา 2 ตอ่ 1 
นัน่หมายความวา่ผูถื้อหุน้สตาร์บคัส์แต่ละรายจะไดรั้บหุน้สตาร์บคัส์เพิ่มอีกเท่ากบัจาํนวนท่ีถืออยูเ่ดิม คือแตกหุน้เดิม 1 หุน้ ออกเป็นหุน้ใหม ่2 
หุน้ สาํหรับผูถื้อหุน้ยู่ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะส่งผลใหจ้าํนวนหุน้เพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า และราคาหุน้จะลดลงคร่ึงหน่ึง 
มลูค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้จะยงัคงเป็นเท่าเดิม 

 
2. ทาํไมสตาร์บคัส์จึงทาํการแตกหุน้ 

คณะกรรมการบริหารของสตาร์บคัส์ไดป้ระเมินราคาหุน้และตดัสินใจวา่การท่ีจะทาํใหหุ้น้สตาร์บคัส์มีราคาท่ีเหมาะสมสาํหรับผูล้งทุนทัว่ไปไดน้ั้

น เราจะตอ้งทาํการแตกหุน้ในเวลาน้ี 
 
3. วนัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงน้ีคือวนัใดบา้ง 

• วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 คือวนับนัทึก หรือวนัท่ีใชใ้นการกาํหนดวา่ผูใ้ดมีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการแตกหุน้ 

• วนัท่ี 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2558 คือระยะเวลาหา้มซ้ือขาย ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวน้ี 

พาร์ทเนอร์จะถูกหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธ์ิในการซ้ือขายหุน้ใด ๆ ท่ีพวกเขาถืออยู ่

การหา้มดงักล่าวน้ีจะจาํกดัการใชสิ้ทธ์ิในการซ้ือขายหุน้ท่ีพาร์ทเนอร์ไดรั้บจากสตาร์บคัส์ 

แต่จะไม่หา้มพาร์ทเนอร์ท่ีทาํการซ้ือขายหุน้ในตลาดหุน้ปกติ 

• วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 คือวนัท่ีการแตกหุน้มีผลบงัคบัใช ้

• วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 คือวนัท่ีมีการซ้ือขาย โดยเป็นวนัแรกท่ีหุน้จะถูกซ้ือขายในราคาท่ีไดป้รับใหมห่ลงัจากการแตกหุน้แลว้ 

• วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2558 คือวนัท่ีบญัชี Fidelity 
ของพาร์ทเนอร์จะไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัโดยสมบูรณ์หลงัจากท่ีมีการแตกหุน้  

 
4. การแตกหุน้จะมีผลกระทบต่อการมอบสิทธ์ิหุน้ของฉนัหรือไม่  

มี ตอ่ไปน้ีคือตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การแตกหุน้มีผลกระทบต่อหน่วยหุน้จาํกดัสิทธ์ิ (RSU) สิทธ์ิซ้ือขายหุน้ หรือหุน้สตาร์บคัส์อ่ืน ๆ 

ท่ีคุณอาจไดรั้บจากหุน้ RSU ท่ีครบกาํหนดแลว้อยา่งไร 
คุณจะสงัเกตเห็นไดว้า่ถีงแมจ้าํนวนหุน้และราคาหุน้จะเปล่ียนแปลงไปหลงัจากท่ีมีการแตกหุน้ แต่มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้จะยงัคงเป็นเท่าเดิม  
 
ราคาหุน้ จาํนวนหน่วยหุน้จาํกดัสิทธ์ิ สิทธ์ิซ้ือขายหุน้ และหุน้ต่อไปน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น 

 
  



หน่วยหุน้จาํกดัสิทธ์ิ 
สมมติวา่คุณมีหน่วยหุน้จาํกดัสิทธ์ิ 10 หน่วย และราคาหุน้ปิดอยูท่ี่ $90 ต่อหน่วยในวนัท่ีครบกาํหนดโดยสมบูรณ์ 
 
 ก่อนการแตกหุ้น หลงัการแตกหุน้ 

จาํนวน RSU 10 20 

มูลคา่ตลาดท่ียติุธรรม $90 $45 

มูลคา่ 10 x $90 = $900 20 x $45 = $900 
 

สิทธ์ิซ้ือขายหุ้น 
สมมติวา่คุณไดรั้บมอบสิทธ์ิซ้ือขายหุน้ 100 หน่วยในราคา $50 และราคาหุน้ปิดอยูท่ี่ $90 ต่อหน่วยในวนัครบกาํหนดโดยสมบูรณ์ 
 
 ก่อนการแตกหุ้น หลงัการแตกหุน้ 

จาํนวนสิทธ์ิซ้ือขายหุน้ 100 200 

มูลคา่ตลาดท่ียติุธรรม $90 $45 

ราคาอนุมติั 50 เหรียญสหรัฐฯ $25 

มูลคา่ 100 x ($90-50) = $4,000 200 x ($45-25) = $4,000 
 
หุน้สตาร์บคัส์อ่ืน ๆ 
คุณอาจยงัถือหุน้สตาร์บคัส์ท่ีคุณไดรั้บเม่ือหน่วยหุน้จาํกดัสิทธ์ิของคุณครบกาํหนดแลว้ไดเ้ช่นกนั  สาํหรับตวัอยา่งน้ี สมมติวา่คุณไดรั้บหุน้ 10 
หน่วย และราคาหุน้ปิดอยูท่ี่ $90 ต่อหน่วยในวนัครบกาํหนดโดยสมบูรณ์ 
 
 ก่อนการแตกหุ้น หลงัการแตกหุน้ 

จาํนวนหุ้น 10 20 

มูลคา่ตลาดท่ียติุธรรม $90 $45 

มูลคา่ 10 x $90 = $900 20 x $45 = $900 
 
5. บญัชีใน Fidelity ของฉนัจะไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นขอ้มลูล่าสุดเม่ือใด 

วนัแรกท่ีมีการซ้ือขายหุน้กนัในราคาท่ีปรับเปล่ียนหลงัจากการแตกหุน้แลว้ คือตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  
โดยพาร์ทเนอร์จะสามารถเขา้สู่ระบบบญัชี Fidelity ของคุณเพือ่ดูการมอบสิทธ์ิหรือหุน้ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการแตกหุน้ได ้
การปรับปรุงเหล่าน้ีจะครอบคลุมหน่วยหุ◌้นจาํกดัสิทธ์ิหรือสิทธ์ิซ้ือขายหุน้และประวติัการทาํรายการซ้ือขายในอดีต 
 
อยา่งไรกต็าม จนกวา่ระบบ Fidelity NetBenefits®

 จะไดรั้บการปรับปรุงโดยสมบูรณ์ในวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2558 
คุณอาจพบวา่มลูค่าทั้งหมดในบญัชีของคุณจะเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าในวนัท่ี 9 เมษายน ซ่ึงจะไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขใหเ้สร็จส้ิน ณ วนัศุกร์ท่ี 
10 เมษายน พ.ศ. 2558  
 
หากคุณไดรั้บการมอบสิทธ์ิหน่วยหุน้ Bean Stock หรือ Key Employee ใด ๆ แต่ยงัไมไ่ดเ้ปิดใชง้านบญัชี Fidelity 
ของคุณหรือยงัไมไ่ดท้าํการรับมอบสิทธ์ิหุน้  ถึงเวลาแลว้ท่ีคุณจะตอ้งลงมือทาํ! ไปยงั netbenefits.com 

สามารถดูวิธีการเปิดใชง้านบญัชีโดยละเอียดและคาํแนะนาํการยอมรับการมอบสิทธ์ิไดท่ี้ starbucksbeanstock.com 
  

http://www.netbenefits.fidelity.com/
http://www.starbucksbeanstock.com/


  
 
 

6. จะเกิดอะไรข้ึนหากฉนัซ้ือหรือขายหุน้ระหวา่งวนัท่ี 30 มีนาคมซ่ึงเป็นวนับนัทึก  และวนัท่ี 8 เมษายนซ่ึงเป็นวนัท่ีการแตกหุน้มีผลบงัคบัใช ้

หากคุณซ้ือหุน้สตาร์บคัส์หลงัจากวนับนัทึก (30 มีนาคม) แต่ตรงกบัหรือก่อนหนา้วนัท่ีการแตกหุน้มีผลบงัคบัใช ้(8 เมษายน) 
บุคคลท่ีขายหุน้ใหแ้ก่คุณจะเป็นหน้ีคุณตามจาํนวนหุน้ท่ีจะถูกออกใหจ้ากการแตกหุน้ หากคุณขายหุน้สตาร์บคัส์หลงัจากวนับนัทึก (30 มีนาคม) 
แต่ตรงกบัหรือก่อนหนา้วนัท่ีการแตกหุน้มีผลบงัคบัใช ้(8 เมษายน) 
คุณจะเป็นหน้ีผูท่ี้ขายหุน้ใหแ้ก่คุณตามจาํนวนหุน้ท่ีจะถูกออกใหจ้ากการแตกหุน้ หน่วยงานท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหุน้จะติดตามการซ้ือขายเหล่าน้ี 
และจะประสานงานดา้นการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีผา่นทางตวัแทนรับฝากแทนคุณ 
 

7. หลงัจากถึงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีการแตกหุน้มีผลบงัคบัใช ้ฉนัจะไดรั้บหุน้ท่ีแตกแลว้ของฉนัอยา่งไร 

หากคุณถือหุน้ท่ี Fidelity หรือผา่นทางบญัชีนายหนา้อ่ืน ๆ Fidelity หรือนายหนา้จะไดรั้บหน่วยหุน้ท่ีแตกแลว้โดยอตัโนมติั 

และบญัชีของคุณจะไดรั้บปันส่วนตามเหมาะสม 
 
8. ผลกระทบทางภาษีท่ีมีต่อการแตกหุน้คืออะไร 

คุณไม่ตอ้งชาํระภาษีสาํหรับการแตกหุน้ท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรกต็าม หากคุณขายหุน้หลงัจากวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
คุณจะตอ้งเปล่ียนแปลงพื้นฐานภาษีของคุณเพือ่ระบุส่วนท่ีเป็นกาํไรหรือขาดทุน หลงัจากการแตกหุน้แลว้ 
พื้นฐานภาษีจะเป็นคร่ึงหน่ึงของพื้นฐานราคาดั้งเดิมของหุน้ 

 
9. หากฉนัมีคาํถามอ่ืน ๆ ฉนัควรติดต่อใคร  

ติดต่อตวัแทนของ Fidelity ท่ีหมายเลขโทรฟรี โดยการติดต่อท่ีหมายเลขเฉพาะของประเทศของคุณท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี แลว้กดหมายเลข +1 
(800) 544-0275 เม่ือไดย้ินเสียงสญัญาณ มีบริการล่ามให ้หากคุณตอ้งการ 
 
1-800-0001-33 หรือ 001-999-111-11 

 
ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแตกหุน้สามารถดูไดท่ี้ Starbucks Investor Relations 
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