ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับพาร์ ทเนอร์
หน่ วยหุ้นจากัดสิทธิ์

ประเทศไทย
ภาพรวม
เอกสารเพิม่ เติมฉบับนี้จดั เตรี ยมขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลสรุ ปเกี่ยวกับผลทางภาษีและเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมอบสิ ทธิ์ หน่วยหุ น้ จากัดสิ ทธิ์ (“RSU”)1 โดยบริ ษทั
Starbucks Corporation (“บริ ษทั ”) ภายใต้แผนจูงใจสาหรับหุ้นทุนระยะยาวปี 2548 (“แผน”)
เอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้อิงตามกฎหมายด้านภาษี ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ ณ เดือนสิ งหาคม 2561
กฎหมายด้านภาษีมกั มีความซับซ้อนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยูเ่ สมอ ด้วยเหตุน้ ี
คุณควรปรึ กษาที่ปรึ กษาด้านภาษีส่วนบุคคลของคุณสาหรับข้อมูลปัจจุบนั และคาแนะนาเพิม่ เติมเกี่ยวกับภาระทางภาษีส่วนบุคคลของคุณ
รวมทั้งความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการมอบสิ ทธิ์ RSU ของคุณ การครบกาหนดของ RSU ของคุณและการออกหุ น้ ของบริ ษทั การชาระเงินปันผลใด ๆ
ที่ได้จากหุ น้ ดังกล่าว และการขายหุ น้ ของบริ ษทั ที่ได้รับมาภายใต้แผนหุ น้
โปรดทราบว่าเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ กล่าวโดยทัว่ ไป และมิได้กล่าวถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจไม่มีผลต่อสถานการณ์ทางภาษีหรื อการเงินของคุณ และบริ ษทั จึงไม่อยูใ่ นฐานะที่จะรับรองถึงผลทางภาษีใดๆ ที่จะตามมาได้ ข้อมูลในเอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้ถือว่า
RSU ถูกชาระเป็ นหุ น้ และหุ น้ ดังกล่าวจะออกให้ทนั ทีที่สามารถดาเนินการในทางปฏิบตั ิหลังจากวันที่ครบกาหนด หากมีการชาระเงินปันผลใด ๆ เพื่อซื้อหุ น้
ถือว่าเงินปันผลนั้นจะถูกชาระเข้าบัญชีนายหน้าต่างประเทศ (นัน่ คือ พวกเขาจะไม่ได้รับการชาระเงินผ่านทางธนาคารในประเทศของคุณ หรื อเข้าบััญชีในประเทศของคุณ)
คุณควรปรึกษาทีป่ รึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้ านนีถ้ ึงการบังคับใช้ กฎหมายทางภาษีหรื อกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศของคุณตามสถานการณ์ เฉพาะของคุณ
ถ้าคุณเป็ นพลเมืองหรื อพานักอาศัยอยูใ่ นประเทศอื่น หรื อคุณได้โยกย้ายการจ้างงานและ/หรื อการพานักอาศัยหลังจากที่คุณได้รับการมอบสิ ทธิ์ RSU
หรื อคุณไม่ได้ดารงสถานะพนักงานอีกต่อไป ณ เวลาที่มีการหักภาษี ข้อมูลในเอกสารเพิม่ เติมฉบับนี้อาจไม่มีผลกับคุณ
ผลทางภาษีที่อธิ บายไว้ในเอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้อิงบางส่วนตามที่มีหรื อไม่มีในข้อตกลงของบริ ษทั เพื่อเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายของรางวัลต่อนิติบุคคลที่วา่ จ้างคุณ (เรี ยกว่า
“ข้อตกลงการชาระคืนส่วนต่าง”) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงการชาระค่าส่วนต่างกับนายจ้างของคุณ
การเก็บภาษีและข้อบังคับที่เกี่ยวของกับรางวัลที่ได้มอบสิ ทธิ์ ให้กบั คุณอาจแตกต่างจากที่อธิ บายไว้ในเอกสารเพิ่มเติมฉบับนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ โดยชัดแจ้งในการปรับใช้
แก้ไข หรื อยุติขอ้ ตกลงการชาระค่าส่วนต่างกับนิติบุคคลที่วา่ จ้างของคุณได้ทุกเมื่อ
สุ ดท้ายนี้ ข้อมูลที่อยูใ่ นเอกสารเพิม่ เติมฉบับนี้ถือว่าคุณไม่ใช่ผพู ้ านักอาศัยที่ตอ้ งชาระภาษีของสหรัฐฯ และคุณได้กรอกแบบฟอร์ม W-8BEN
ให้ครบถ้วนแล้วเพื่อรับรองสถานะของคุณว่าไม่ได้เป็ นพลเมืองของสหรัฐฯ
เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของเอกสารการเปลีย่ นแปลงซึ่งครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ทไี่ ด้ ทาการจดทะเบียนกับคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ของสหรัฐฯ
ภายใต้ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ของสหรัฐฯ พ.ศ. 2476 (US Securities Act of 1933) ทีไ่ ด้ แก้ไขแล้ วเท่ านั้น
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RSU คือคามัน่ สัญญาทีไ่ ม่มีการสนับสนุนทางด้านการเงินและการค้ าประกัน เพื่อออกหุน้ ของบริ ษทั ให้คณ
ุ ในภายหลังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเทศไทย
RSU (หุน้ Bean Stock/ไม่มีการชาระค่าส่วนต่าง)

1

ภาษี
การมอบสิ ทธิ์

ไม่มีการเสี ยภาษี

การครบกาหนด

ในวันที่ RSU ครบกาหนดและคุณได้รับหุ น้ คุณจะมีหน้าที่ในการเสี ยภาษี

จำนวนที่ต้องเสียภำษี

ราคาตลาดยุติธรรมของหุ น้ ณ วันที่ครบกาหนดโดยสมบูรณ์
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านภาษีสาหรับประเทศไทย
ราคาตลาดยุติธรรมของหุ น้ คือราคาซื้อขายโดยเฉลี่ยของหุ น้ ระหว่างเดือนปฏิทินที่คุณได้รับหุ น้ ภายใ
ต้แผนหุ น้

สภำพของจำนวนที่ต้องเสียภำษี

ผลประโยชน์เกื้อกูลที่ตอ้ งเสี ยภาษี

เงินได้ ต้องเสียภำษีหรื อไม่

ใช่

มีเงินสมทบประกันสังคมของพนักงำนที่ต้องชำระห
รื อไม่

ไม่

มีภำษีอื่น ๆ ที่ต้องชำระหรื อไม่

ไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่ายและการรายงานภาษี
การหัก ณ ทีจ่ ่ าย
เงินได้ ต้องถูกหั กภำษี ณ ที่จ่ำยหรื อไม่

ไม่ โดยส่วนตัวแล้วคุณมีหน้าที่ที่ตอ้ งชาระภาษีใด ๆ ที่มีให้แก่หน่วยงานทางภาษีในท้องถิ่นโดยตรง

เงินสมทบประกันสังคมของพนักงำนต้ องหั ก
ภำษี ณ ที่จ่ำยหรื อไม่

ไม่เกี่ยวข้อง

มีภำษีอื่น ๆ ที่หัก ณ ที่จ่ำยหรื อไม่

ไม่เกี่ยวข้อง

การรายงาน
ต้ องรำยงำนจำนวนที่ต้องเสียภำษีหรื อไม่

นายจ้างของคุณไม่มีภาระหน้าที่ในการรายงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของคุณในแผนหุ น้
โดยส่วนตัวแล้วคุณมีหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานจานวนที่ตอ้ งเสี ยภาษีในฐานะเงินได้ของคุณในการขอคืนภาษีส่ว
นบุคคล

ประเทศไทย
RSU (หุน้ Bean Stock/ไม่มีการชาระค่าส่วนต่าง)
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เงินปันผล
การเสี ยภาษีในประเทศของคุณ

หากคุณได้รับหุ น้ และมีการระบุเงินปันผลสื บเนื่องจากหุ น้ ของบริ ษทั เงินปันผลใด ๆ
ที่จ่ายเป็ นหุ น้ จะต้องเสี ยภาษีในประเทศของคุณ
(เว้นแต่วา่ เงินปันผลไม่ได้ถูกนาเข้าประเทศไทยในปี เดียวกันกับที่ได้รับเงินปันผลนั้น)
คุณมีหน้าที่ในการรายงานจานวนเงินปันผลและชาระภาษีทอ้ งถิ่นของประเทศตามจานวนเงินปันผลที่จ่ายเป็ นหุ น้ ให้คุณ

การเสี ยภาษีในสหรัฐฯ

นอกจากนี้ เงินปันผลใด ๆ ที่จ่ายให้แล้วจะต้องชาระภาษีหกั ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริ กา (“สหรัฐฯ”) ณ
ต้นทางด้วย คุณอาจสามารถยื่นคาร้องขอลดหย่อนอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
สาหรับเงินปันผลดังกล่าวในฐานะผูพ้ านักอาศัยในประเทศที่สหรัฐฯ มีสนธิ สญ
ั ญาทางภาษีเงินได้ดว้ ย
คุณต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ของกรมสรรพากรของสหรัฐฯ (U.S. Internal Revenue
Service) ให้กบั นายหน้าที่คุณได้ฝากหุน้ ของบริ ษทั ไว้เพื่อยื่นคาร้องขอรับผลประโยชน์ตามสนธิ สญ
ั ญา
คุณยังอาจได้รับเครดิตภาษีในประเทศของคุณสาหรับภาษีที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้หกั ไว้แล้ว ณ ต้นทาง
คุณควรปรึ กษำที่ปรึ กษำด้ ำนภำษีส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับกำรมีเครดิตดังกล่ ำว

การขายหุ้น
การเสี ยภาษีในประเทศของคุณ

เมื่อต่อมาคุณได้ขายหุ น้ ของบริ ษทั ที่ได้รับภายใต้แผนหุ น้ คุณมีหน้าที่ในการเสี ยภาษีสาหรับเงินได้ใด ๆ
ที่คุณได้รับในอัตราภาษีรายได้ส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อคุณส่งรายได้จากการขายหุ น้ ไปยังประเทศไทยระหว่างปี ที่คุณได้ขายหุ น้ นั้น
หากรายได้ที่เป็ นเงินสดที่ได้รับจากการขายหุ น้ ของบริ ษทั มีจานวนมากกว่า 50,000 USD คุณจาเป็ นต้องรับรายได้น้ นั ๆ ภายใน
360 วันนับจากวันที่ขายและส่งรายได้ไปยังประเทศไทยทันที สกุลเงินต่างชาติใด ๆ
ที่ส่งไปยังประเทศไทยจะถูกแปลงเป็ นเงินบาทไทย
หรื อถูกฝากเข้าบัญชี เงินฝากสกุลเงินต่างชาติที่เปิ ดไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยซึ่งทาหน้าที่แทนหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตภา
ยใน 360 วันหลังจากการส่งเงินกลับไป นอกจากนี้ คุณต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์มธุ รกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(Foreign Exchange Transaction Form)
ต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพื่อรายงานการนารายได้ที่เป็ นผลประโยชน์กลับเข้าประเทศไทย
(เงินปันผลที่จ่ายเป็ นหุ น้ ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับด้านการส่งเงินกลับประเทศด้วยเช่นกัน)
ทั้งนี้อาจมีขอ้ ยกเว้นสาหรับข้อบังคับด้านการส่งเงินกลับประเทศได้
กาไรที่ตอ้ งเสี ยภาษีจะมีค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างรายได้จากการขายและฐานภาษีของคุณต่อหุ น้ หากมี
(โดยทัว่ ไปคือราคาตลาดยุติธรรม ณ วันที่ได้รับหุ น้ ตามที่ได้อธิ บายไว้ในวัตถุประสงค์ดา้ นภาษีสาหรับประเทศไทย)
คุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานกาไรใด ๆ ที่ได้จากการขายหุ น้ รวมทั้งการชาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการได้รับกาไรนั้น ๆ
คุณควรปรึ กษำที่ปรึ กษำด้ ำนกฎหมำยส่ วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับกำรขำยหุ้ น
หำกคุณไม่ ได้ ส่งรำยได้ ที่มำจำกกำรขำยกลับประเทศไทยระหว่ ำงปี ที่คุณขำยหุ้ นของคุณที่ได้ รับภำยใต้ แผนหุ้ น

การเสี ยภาษีในสหรัฐฯ

ประเทศไทย
RSU (หุน้ Bean Stock/ไม่มีการชาระค่าส่วนต่าง)

สมมติวา่ คุณไม่ใช่ผพู ้ านักอาศัยที่ตอ้ งเสี ยภาษีให้สหรัฐฯ และได้ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN
ให้แก่บริ ษทั และ/หรื อนายหน้าเพื่อรับรองสถานะของคุณว่าไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐฯ คุณจะไม่ตอ้ งเสี ยภาษีในสหรัฐฯ
สาหรับกาไรใด ๆ ที่คุณได้จากการขายหุ น้ ที่คุณได้รับภายใต้แผนหุ น้ หากคุณยังไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN
นายหน้าจะดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสารองไว้สาหรับกาไรในอัตราภาษี 24%
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ข้ อมูลอื่นๆ
ภาษีมรดกของสหรัฐฯ

ประเทศไทย
RSU (หุน้ Bean Stock/ไม่มีการชาระค่าส่วนต่าง)

คุณควรทราบว่าอาจมีการประเมินภาษีมรดกของสหรัฐฯ เมื่อคุณเสี ยชีวติ หากคุณถือหุ น้ ของบริ ษทั
(และรางวัลแบบเฉพาะเจาะจง) ณ เวลานั้น กฎหมายด้านภาษีมรดกของสหรัฐฯ
สาหรับมรดกของบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐฯ ที่พานักอาศัยอยูน่ อกสหรัฐฯ (“บุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่ผพู ้ านักอาศัย”)
กาหนดว่าจะต้องยื่นขอคืนภาษีมรดกหากจานวนมรดกรวมนั้นมากกว่า 60,000 USD
หากแม้มีสนธิ สญ
ั ญาภาษีมรดกที่บงั คับใช้
ผลสื บเนื่องจะแตกต่างไปจากนี้ จานวนมรดกรวมของบุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่ผพู ้ านักอาศัยประกอบไปด้วยมรดกที่อยูใ่ นสหรัฐฯ
เท่านั้น ซึ่งรวมถึงหุ น้ ของบริ ษทั ของคุณ
(และรางวัลแบบเฉพาะเจาะจงที่ได้รับมอบสิ ทธิ์ ภายใต้แผนหุ น้ ) เนื่องจำกกฎหมำยเหล่ ำนีม้ ีควำมซับซ้ อน
ทำยำทของคุณควรปรึ กษำที่ปรึ กษำด้ ำนภำษีหรื อด้ ำนกำรเงินส่ วนบุคคล
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