
 

 

ประเทศไทย 1 

RSU (หุน้ Bean Stock/ไม่มีการช าระค่าส่วนต่าง) 

ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัพาร์ทเนอร์ 
หน่วยหุ้นจ ากดัสิทธ์ิ 

 

ประเทศไทย 
 

ภาพรวม 

เอกสารเพิ่มเติมฉบบัน้ีจดัเตรียมข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลสรุปเก่ียวกบัผลทางภาษีและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมอบสิทธ์ิหน่วยหุน้จ ากดัสิทธ์ิ (“RSU”)1 โดยบริษทั 
Starbucks Corporation (“บริษทั”) ภายใตแ้ผนจูงใจส าหรับหุ้นทุนระยะยาวปี 2548 (“แผน”)   

เอกสารเพิ่มเติมฉบบัน้ีอิงตามกฎหมายดา้นภาษี ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศของคุณ ณ เดือนสิงหาคม 2561  

กฎหมายดา้นภาษีมกัมีความซบัซอ้นและสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยูเ่สมอ ดว้ยเหตุน้ี 
คุณควรปรึกษาท่ีปรึกษาดา้นภาษีส่วนบุคคลของคุณส าหรับขอ้มูลปัจจุบนัและค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาระทางภาษีส่วนบุคคลของคุณ 
รวมทั้งความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมอบสิทธ์ิ RSU ของคุณ การครบก าหนดของ RSU ของคุณและการออกหุน้ของบริษทั การช าระเงินปันผลใด ๆ 
ท่ีไดจ้ากหุน้ดงักล่าว และการขายหุน้ของบริษทัท่ีไดรั้บมาภายใตแ้ผนหุน้ 

โปรดทราบวา่เอกสารแนบทา้ยฉบบัน้ีกล่าวโดยทัว่ไป และมิไดก้ล่าวถึงกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีอาจเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงอาจไม่มีผลต่อสถานการณ์ทางภาษีหรือการเงินของคุณ และบริษทัจึงไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะรับรองถึงผลทางภาษีใดๆ ท่ีจะตามมาได ้ขอ้มูลในเอกสารเพิ่มเติมฉบบัน้ีถือวา่ 
RSU ถูกช าระเป็นหุน้ และหุน้ดงักล่าวจะออกใหท้นัทีท่ีสามารถด าเนินการในทางปฏิบติัหลงัจากวนัท่ีครบก าหนด  หากมีการช าระเงินปันผลใด ๆ เพื่อซ้ือหุน้ 
ถือวา่เงินปันผลนั้นจะถูกช าระเขา้บญัชีนายหนา้ต่างประเทศ (นัน่คือ พวกเขาจะไม่ไดรั้บการช าระเงินผา่นทางธนาคารในประเทศของคุณ หรือเขา้บััญชีในประเทศของคุณ)  
คุณควรปรึกษาทีป่รึกษาผู้เช่ียวชาญในด้านนีถ้ึงการบังคบัใช้กฎหมายทางภาษีหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ในประเทศของคุณตามสถานการณ์เฉพาะของคุณ 

ถา้คุณเป็นพลเมืองหรือพ านกัอาศยัอยูใ่นประเทศอ่ืน หรือคุณไดโ้ยกยา้ยการจา้งงานและ/หรือการพ านกัอาศยัหลงัจากท่ีคุณไดรั้บการมอบสิทธ์ิ RSU 
หรือคุณไมไ่ดด้ ารงสถานะพนกังานอีกต่อไป ณ เวลาท่ีมีการหกัภาษี ขอ้มูลในเอกสารเพิ่มเติมฉบบัน้ีอาจไม่มีผลกบัคุณ 

ผลทางภาษีท่ีอธิบายไวใ้นเอกสารเพิ่มเติมฉบบัน้ีอิงบางส่วนตามท่ีมีหรือไม่มีในขอ้ตกลงของบริษทัเพื่อเรียกเก็บค่าใชจ่้ายของรางวลัต่อนิติบุคคลท่ีวา่จา้งคุณ (เรียกวา่ 
“ขอ้ตกลงการช าระคืนส่วนต่าง”)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในขอ้ตกลงการช าระค่าส่วนต่างกบันายจา้งของคุณ 
การเก็บภาษีและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวของกบัรางวลัท่ีไดม้อบสิทธ์ิใหก้บัคุณอาจแตกต่างจากท่ีอธิบายไวใ้นเอกสารเพิ่มเติมฉบบัน้ี  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิโดยชดัแจง้ในการปรับใช ้
แกไ้ข หรือยติุขอ้ตกลงการช าระค่าส่วนต่างกบันิติบุคคลท่ีวา่จา้งของคุณไดทุ้กเม่ือ 

สุดทา้ยน้ี ขอ้มูลท่ีอยูใ่นเอกสารเพิ่มเติมฉบบัน้ีถือวา่คุณไม่ใช่ผูพ้  านกัอาศยัท่ีตอ้งช าระภาษีของสหรัฐฯ และคุณไดก้รอกแบบฟอร์ม W-8BEN 
ใหค้รบถว้นแลว้เพื่อรับรองสถานะของคุณวา่ไมไ่ดเ้ป็นพลเมืองของสหรัฐฯ 

 

เอกสารฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของเอกสารการเปลีย่นแปลงซ่ึงครอบคลุมถึงหลกัทรัพย์ทีไ่ด้ท าการจดทะเบยีนกบัคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ 
ภายใต้พระราชบัญญตัหิลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ พ.ศ. 2476 (US Securities Act of 1933) ทีไ่ด้แก้ไขแล้วเท่าน้ัน 

  

                                                      
1 RSU คือค ามัน่สญัญาท่ีไม่มีการสนบัสนุนทางดา้นการเงินและการค ้าประกนั เพ่ือออกหุน้ของบริษทัใหค้ณุในภายหลงัโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
 



 

 

ประเทศไทย 2 

RSU (หุน้ Bean Stock/ไม่มีการช าระค่าส่วนต่าง) 

ภาษี 

การมอบสิทธ์ิ  ไม่มีการเสียภาษี 

การครบก าหนด  ในวนัท่ี RSU ครบก าหนดและคุณไดรั้บหุน้ คุณจะมีหนา้ท่ีในการเสียภาษี 

จ ำนวนท่ีต้องเสียภำษี   ราคาตลาดยุติธรรมของหุน้ ณ วนัท่ีครบก าหนดโดยสมบูรณ์ 

เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นภาษีส าหรับประเทศไทย 
ราคาตลาดยุติธรรมของหุน้คือราคาซ้ือขายโดยเฉล่ียของหุน้ระหวา่งเดือนปฏิทินท่ีคุณไดรั้บหุน้ภายใ
ตแ้ผนหุน้ 

สภำพของจ ำนวนท่ีต้องเสียภำษี   ผลประโยชนเ์ก้ือกูลท่ีตอ้งเสียภาษี 

เงินได้ต้องเสียภำษีหรือไม่  ใช่  

มีเงินสมทบประกันสังคมของพนักงำนท่ีต้องช ำระห
รือไม่  

ไม่  

มีภำษีอ่ืน ๆ ท่ีต้องช ำระหรือไม่  ไม่  

 

การหักภาษ ีณ ที่จ่ายและการรายงานภาษี 

การหัก ณ ทีจ่่าย  

เงินได้ต้องถกูหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยหรือไม่  ไม่ โดยส่วนตวัแลว้คุณมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งช าระภาษีใด ๆ ท่ีมีใหแ้ก่หน่วยงานทางภาษีในทอ้งถ่ินโดยตรง 

เงินสมทบประกันสังคมของพนักงำนต้องหัก
ภำษี ณ ท่ีจ่ำยหรือไม่ 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

มีภำษีอ่ืน ๆ ท่ีหัก ณ ท่ีจ่ำยหรือไม่  ไม่เก่ียวขอ้ง 

การรายงาน 

ต้องรำยงำนจ ำนวนท่ีต้องเสียภำษีหรือไม่ นายจา้งของคุณไม่มีภาระหนา้ท่ีในการรายงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของคุณในแผนหุน้ 

โดยส่วนตวัแลว้คุณมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานจ านวนท่ีตอ้งเสียภาษีในฐานะเงินไดข้องคุณในการขอคืนภาษีส่ว
นบุคคล 

 



 

 

ประเทศไทย 3 

RSU (หุน้ Bean Stock/ไม่มีการช าระค่าส่วนต่าง) 

เงนิปันผล 

การเสียภาษีในประเทศของคุณ หากคุณไดรั้บหุน้และมีการระบุเงินปันผลสืบเน่ืองจากหุน้ของบริษทั เงินปันผลใด ๆ 
ท่ีจ่ายเป็นหุน้จะตอ้งเสียภาษีในประเทศของคุณ 
(เวน้แต่วา่เงินปันผลไมไ่ดถู้กน าเขา้ประเทศไทยในปีเดียวกนักบัท่ีไดรั้บเงินปันผลนั้น)  

คุณมีหนา้ท่ีในการรายงานจ านวนเงินปันผลและช าระภาษีทอ้งถ่ินของประเทศตามจ านวนเงินปันผลท่ีจ่ายเป็นหุน้ใหคุ้ณ 

การเสียภาษีในสหรัฐฯ นอกจากน้ี เงินปันผลใด ๆ ท่ีจ่ายใหแ้ลว้จะตอ้งช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐฯ”) ณ 
ตน้ทางดว้ย  คุณอาจสามารถยื่นค าร้องขอลดหยอ่นอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ 
ส าหรับเงินปันผลดงักล่าวในฐานะผูพ้  านกัอาศยัในประเทศท่ีสหรัฐฯ มีสนธิสญัญาทางภาษีเงินไดด้ว้ย  
คุณตอ้งกรอกและยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ของกรมสรรพากรของสหรัฐฯ (U.S. Internal Revenue 

Service) ใหก้บันายหนา้ท่ีคุณไดฝ้ากหุน้ของบริษทัไวเ้พื่อยื่นค าร้องขอรับผลประโยชนต์ามสนธิสญัญา  
คุณยงัอาจไดรั้บเครดิตภาษีในประเทศของคุณส าหรับภาษีท่ีรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไดห้กัไวแ้ลว้ ณ ตน้ทาง  
คุณควรปรึกษำท่ีปรึกษำด้ำนภำษีส่วนบุคคลของคุณเก่ียวกับกำรมีเครดิตดังกล่ำว  

 

การขายหุ้น 

การเสียภาษีในประเทศของคุณ เม่ือต่อมาคุณไดข้ายหุน้ของบริษทัท่ีไดรั้บภายใตแ้ผนหุน้ คุณมีหนา้ท่ีในการเสียภาษีส าหรับเงินไดใ้ด ๆ 
ท่ีคุณไดรั้บในอตัราภาษีรายไดส่้วนบุคคลเฉพาะเม่ือคุณส่งรายไดจ้ากการขายหุน้ไปยงัประเทศไทยระหวา่งปีท่ีคุณไดข้ายหุน้นั้น 

หากรายไดท่ี้เป็นเงินสดท่ีไดรั้บจากการขายหุน้ของบริษทัมีจ านวนมากกวา่ 50,000 USD คุณจ าเป็นตอ้งรับรายไดน้ั้น ๆ ภายใน 

360 วนันบัจากวนัท่ีขายและส่งรายไดไ้ปยงัประเทศไทยทนัที สกุลเงินต่างชาติใด ๆ 

ท่ีส่งไปยงัประเทศไทยจะถูกแปลงเป็นเงินบาทไทย 
หรือถูกฝากเขา้บญัชีเงินฝากสกุลเงินต่างชาติท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยซ่ึงท าหนา้ท่ีแทนหน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตภา
ยใน 360 วนัหลงัจากการส่งเงินกลบัไป นอกจากน้ี คุณตอ้งกรอกและยื่นแบบฟอร์มธุรกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(Foreign Exchange Transaction Form) 
ต่อหน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตเพื่อรายงานการน ารายไดท่ี้เป็นผลประโยชนก์ลบัเขา้ประเทศไทย 
(เงินปันผลท่ีจ่ายเป็นหุน้ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัดา้นการส่งเงินกลบัประเทศดว้ยเช่นกนั) 

ทั้งน้ีอาจมีขอ้ยกเวน้ส าหรับขอ้บงัคบัดา้นการส่งเงินกลบัประเทศได ้  

ก าไรท่ีตอ้งเสียภาษีจะมีค่าเท่ากบัส่วนต่างระหวา่งรายไดจ้ากการขายและฐานภาษีของคุณต่อหุน้ หากมี 
(โดยทัว่ไปคือราคาตลาดยติุธรรม ณ วนัท่ีไดรั้บหุน้ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นวตัถุประสงคด์า้นภาษีส าหรับประเทศไทย) 
คุณเป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานก าไรใด ๆ ท่ีไดจ้ากการขายหุน้ รวมทั้งการช าระภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บก าไรนั้น ๆ 

คุณควรปรึกษำท่ีปรึกษำด้ำนกฎหมำยส่วนบุคคลของคุณเก่ียวกับกำรขำยหุ้น 
หำกคุณไม่ได้ส่งรำยได้ท่ีมำจำกกำรขำยกลบัประเทศไทยระหว่ำงปีท่ีคุณขำยหุ้นของคุณท่ีได้รับภำยใต้แผนหุ้น  

การเสียภาษีในสหรัฐฯ สมมติวา่คุณไม่ใช่ผูพ้  านกัอาศยัท่ีตอ้งเสียภาษีใหส้หรัฐฯ และไดย้ื่นแบบฟอร์ม W-8BEN 

ใหแ้ก่บริษทัและ/หรือนายหนา้เพื่อรับรองสถานะของคุณวา่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐฯ คุณจะไมต่อ้งเสียภาษีในสหรัฐฯ 
ส าหรับก าไรใด ๆ ท่ีคุณไดจ้ากการขายหุน้ท่ีคุณไดรั้บภายใตแ้ผนหุน้  หากคุณยงัไมไ่ดย้ื่นแบบฟอร์ม W-8BEN 

นายหนา้จะด าเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายส ารองไวส้ าหรับก าไรในอตัราภาษี 24%   

 



 

 

ประเทศไทย 4 

RSU (หุน้ Bean Stock/ไม่มีการช าระค่าส่วนต่าง) 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ภาษีมรดกของสหรัฐฯ คุณควรทราบวา่อาจมีการประเมินภาษีมรดกของสหรัฐฯ เม่ือคุณเสียชีวติ หากคุณถือหุน้ของบริษทั 
(และรางวลัแบบเฉพาะเจาะจง) ณ เวลานั้น  กฎหมายดา้นภาษีมรดกของสหรัฐฯ 
ส าหรับมรดกของบุคคลท่ีไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐฯ ท่ีพ  านกัอาศยัอยูน่อกสหรัฐฯ (“บุคคลต่างดา้วท่ีไม่ใช่ผูพ้  านกัอาศยั”) 

ก าหนดวา่จะตอ้งยื่นขอคืนภาษีมรดกหากจ านวนมรดกรวมนั้นมากกวา่ 60,000 USD 

หากแมมี้สนธิสญัญาภาษีมรดกท่ีบงัคบัใช ้
ผลสืบเน่ืองจะแตกต่างไปจากน้ี  จ านวนมรดกรวมของบุคคลต่างดา้วท่ีไม่ใช่ผูพ้  านกัอาศยัประกอบไปดว้ยมรดกท่ีอยูใ่นสหรัฐฯ 
เท่านั้น ซ่ึงรวมถึงหุน้ของบริษทัของคุณ 
(และรางวลัแบบเฉพาะเจาะจงท่ีไดรั้บมอบสิทธ์ิภายใตแ้ผนหุน้)  เน่ืองจำกกฎหมำยเหล่ำนีม้ีควำมซับซ้อน 
ทำยำทของคุณควรปรึกษำท่ีปรึกษำด้ำนภำษีหรือด้ำนกำรเงินส่วนบุคคล 

 


