คําถามที่พบบ่อย: การแตกหุน้
ประเทศไทย

1. การแตกหุ น้ คืออะไร

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 สตาร์บคั ส์ประกาศให้ทราบล่วงหน้าถึงการแตกหุน้ ในอัตรา 2 ต่อ 1
นัน่ หมายความว่าผูถ้ ือหุ น้ สตาร์บคั ส์แต่ละรายจะได้รับหุ น้ สตาร์บคั ส์เพิ่มอีกเท่ากับจํานวนที่ถืออยูเ่ ดิม คือแตกหุ น้ เดิม 1 หุ น้ ออกเป็ นหุ น้ ใหม่ 2
หุ น้ สําหรับผูถ้ ือหุ น้ ยู่ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้จาํ นวนหุ น้ เพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า และราคาหุ น้ จะลดลงครึ่ งหนึ่ง
มูลค่าที่แท้จริ งของหุ น้ จะยังคงเป็ นเท่าเดิ ม
2. ทําไมสตาร์บคั ส์จึงทําการแตกหุ น้

คณะกรรมการบริ หารของสตาร์บคั ส์ได้ประเมินราคาหุน้ และตัดสิ นใจว่าการที่จะทําให้หุน้ สตาร์บคั ส์มีราคาที่เหมาะสมสําหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปได้น้ ั
น เราจะต้องทําการแตกหุน้ ในเวลานี้
3. วันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้คือวันใดบ้าง
• วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 คือวันบันทึก หรื อวันที่ใช้ในการกําหนดว่าผูใ้ ดมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแตกหุ น้
• วันที่ 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2558 คือระยะเวลาห้ามซื้ อขาย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้
พาร์ทเนอร์จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ในการซื้อขายหุน้ ใด ๆ ที่พวกเขาถืออยู่
การห้ามดังกล่าวนี้จะจํากัดการใช้สิทธิ์ในการซื้อขายหุน้ ที่พาร์ทเนอร์ได้รับจากสตาร์บคั ส์
แต่จะไม่หา้ มพาร์ทเนอร์ที่ทาํ การซื้อขายหุน้ ในตลาดหุน้ ปกติ
• วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 คือวันที่การแตกหุ น้ มีผลบังคับใช้
• วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 คือวันที่มีการซื้อขาย โดยเป็ นวันแรกที่หุน้ จะถูกซื้อขายในราคาที่ได้ปรับใหม่หลังจากการแตกหุ น้ แล้ว
ั ชี Fidelity
• วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 คือวันที่บญ
ของพาร์ทเนอร์จะได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั โดยสมบูรณ์หลังจากที่มีการแตกหุน้
4. การแตกหุ น้ จะมีผลกระทบต่อการมอบสิ ทธิ์ หุ น้ ของฉันหรื อไม่
มี ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการแตกหุ น้ มีผลกระทบต่อหน่วยหุ น้ จํากัดสิ ทธิ์ (RSU) สิ ทธิ์ ซื้อขายหุ น้ หรื อหุ น้ สตาร์บคั ส์อื่น ๆ
ที่คุณอาจได้รับจากหุ น้ RSU ที่ครบกําหนดแล้วอย่างไร
คุณจะสังเกตเห็นได้วา่ ถีงแม้จาํ นวนหุ น้ และราคาหุ น้ จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีการแตกหุ น้ แต่มูลค่าที่แท้จริ งของหุ น้ จะยังคงเป็ นเท่าเดิม

ราคาหุน้ จํานวนหน่วยหุน้ จํากัดสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ ซื้อขายหุน้ และหุน้ ต่อไปนี้เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

หน่วยหุน้ จํากัดสิ ทธิ์
สมมติวา่ คุณมีหน่วยหุน้ จํากัดสิ ทธิ์ 10 หน่วย และราคาหุน้ ปิ ดอยูท่ ี่ $90 ต่อหน่วยในวันที่ครบกําหนดโดยสมบูรณ์
ก่อนการแตกหุ ้น

หลังการแตกหุ น้

จํานวน RSU

10

20

มูลค่าตลาดที่ยตุ ธิ รรม

$90

$45

มูลค่า

10 x $90 = $900

20 x $45 = $900

สิ ทธิ์ซื้อขายหุ้น
สมมติวา่ คุณได้รับมอบสิ ทธิ์ ซื้อขายหุน้ 100 หน่วยในราคา $50 และราคาหุน้ ปิ ดอยูท่ ี่ $90 ต่อหน่วยในวันครบกําหนดโดยสมบูรณ์
ก่อนการแตกหุ ้น

หลังการแตกหุ น้

จํานวนสิ ทธิ์ซ้ื อขายหุ น้

100

200

มูลค่าตลาดที่ยตุ ธิ รรม

$90

$45

ราคาอนุมตั ิ

50 เหรี ยญสหรัฐฯ

$25

มูลค่า

100 x ($90-50) = $4,000

200 x ($45-25) = $4,000

หุ น้ สตาร์บคั ส์อื่น ๆ
คุณอาจยังถือหุ น้ สตาร์บคั ส์ที่คุณได้รับเมื่อหน่วยหุ น้ จํากัดสิ ทธิ์ ของคุณครบกําหนดแล้วได้เช่นกัน สําหรับตัวอย่างนี้ สมมติวา่ คุณได้รับหุ น้ 10
หน่วย และราคาหุน้ ปิ ดอยูท่ ี่ $90 ต่อหน่วยในวันครบกําหนดโดยสมบูรณ์
ก่อนการแตกหุ ้น

หลังการแตกหุ น้

จํานวนหุ ้น

10

20

มูลค่าตลาดที่ยตุ ธิ รรม

$90

$45

มูลค่า

10 x $90 = $900

20 x $45 = $900

5. บัญชีใน Fidelity ของฉันจะได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นข้อมูลล่าสุ ดเมื่อใด
วันแรกที่มกี ารซื้อขายหุ น้ กันในราคาที่ปรับเปลี่ยนหลังจากการแตกหุ น้ แล้ว คือตั้งแต่วนั ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
โดยพาร์ทเนอร์ จะสามารถเข้าสู่ระบบบัญชี Fidelity ของคุณเพือ่ ดูการมอบสิ ทธิ์หรื อหุน้ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการแตกหุน้ ได้
การปรับปรุ งเหล่านี้จะครอบคลุมหน่วยหุ◌้นจํากัดสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิ์ ซื้อขายหุน้ และประวัติการทํารายการซื้อขายในอดีต

อย่างไรก็ตาม จนกว่าระบบ Fidelity NetBenefits® จะได้รับการปรับปรุ งโดยสมบูรณ์ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
คุณอาจพบว่ามูลค่าทั้งหมดในบัญชีของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่าในวันที่ 9 เมษายน ซึ่งจะได้รับการปรับปรุ งและแก้ไขให้เสร็ จสิ้น ณ วันศุกร์ที่
10 เมษายน พ.ศ. 2558
หากคุณได้รับการมอบสิ ทธิ์หน่วยหุน้ Bean Stock หรื อ Key Employee ใด ๆ แต่ยงั ไม่ได้เปิ ดใช้งานบัญชี Fidelity
ของคุณหรื อยังไม่ได้ทาํ การรับมอบสิ ทธิ์ หุน้ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงมือทํา! ไปยัง netbenefits.com
สามารถดูวิธีการเปิ ดใช้งานบัญชีโดยละเอียดและคําแนะนําการยอมรับการมอบสิ ทธิ์ได้ที่ starbucksbeanstock.com

6. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันซื้อหรื อขายหุ น้ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคมซึ่งเป็ นวันบันทึก และวันที่ 8 เมษายนซึ่งเป็ นวันที่การแตกหุ น้ มีผลบังคับใช้

หากคุณซื้อหุน้ สตาร์บคั ส์หลังจากวันบันทึก (30 มีนาคม) แต่ตรงกับหรื อก่อนหน้าวันที่การแตกหุน้ มีผลบังคับใช้ (8 เมษายน)
บุคคลที่ขายหุ น้ ให้แก่คุณจะเป็ นหนี้คุณตามจํานวนหุ น้ ที่จะถูกออกให้จากการแตกหุ น้ หากคุณขายหุ น้ สตาร์บคั ส์หลังจากวันบันทึก (30 มีนาคม)
แต่ตรงกับหรื อก่อนหน้าวันที่การแตกหุน้ มีผลบังคับใช้ (8 เมษายน)
คุณจะเป็ นหนี้ผทู ้ ี่ขายหุ น้ ให้แก่คุณตามจํานวนหุ น้ ที่จะถูกออกให้จากการแตกหุ น้ หน่วยงานที่เป็ นนายหน้าซื้อขายหุ น้ จะติดตามการซื้อขายเหล่านี้
และจะประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผา่ นทางตัวแทนรับฝากแทนคุณ
7. หลังจากถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นวันที่การแตกหุ น้ มีผลบังคับใช้ ฉันจะได้รับหุ น้ ที่แตกแล้วของฉันอย่างไร

หากคุณถือหุน้ ที่ Fidelity หรื อผ่านทางบัญชีนายหน้าอื่น ๆ Fidelity หรื อนายหน้าจะได้รับหน่วยหุน้ ที่แตกแล้วโดยอัตโนมัติ
และบัญชีของคุณจะได้รับปันส่ วนตามเหมาะสม
8. ผลกระทบทางภาษีที่มีต่อการแตกหุ น้ คืออะไร
คุณไม่ตอ้ งชําระภาษีสาํ หรับการแตกหุ น้ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณขายหุ น้ หลังจากวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558
คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงพื้นฐานภาษีของคุณเพือ่ ระบุส่วนที่เป็ นกําไรหรื อขาดทุน หลังจากการแตกหุ น้ แล้ว
พื้นฐานภาษีจะเป็ นครึ่ งหนึ่ งของพื้นฐานราคาดั้งเดิมของหุ น้
9. หากฉันมีคาํ ถามอื่น ๆ ฉันควรติดต่อใคร
ติดต่อตัวแทนของ Fidelity ที่หมายเลขโทรฟรี โดยการติดต่อที่หมายเลขเฉพาะของประเทศของคุณที่ระบุไว้ดา้ นล่างนี้ แล้วกดหมายเลข +1
(800) 544-0275 เมื่อได้ยินเสี ยงสัญญาณ มีบริ การล่ามให้ หากคุณต้องการ
1-800-0001-33 หรื อ 001-999-111-11
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตกหุ น้ สามารถดูได้ที่ Starbucks Investor Relations
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