
สําหรับกรณีของ Suitability Test และการรับทราบความเสีBยงของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีBมรีะดับความเสีBยงสงูกว่าระดับความเสีBยงทีBผูจ้องซืQอรับได ้ขา้พเจา้ไดรั้บการรอ้งขอจากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหทํ้า Suitability Test และขา้พเจา้ไดผ้่านการทํา 
Suitability Test แลว้ ขา้พเจา้รับทราบวา่ระดบัความเสีBยงของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีBขา้พเจา้จองซืQออยูน่ีQอยูท่ีBระดบั 8 เรยีบรอ้ยแลว้ ในกรณีทีBหุน้กูแ้ปลงสภาพทีBขา้พเจา้ทําการจองซืQอนีQมรีะดบัความเสีBยงสงูกวา่ระดบัความเสีBยงทีBขา้พเจา้รับไดต้าม Suitability 
Test ซึBงขา้พเจา้ไดเ้คยใหไ้วล้า่สดุ ขา้พเจา้ยังคงประสงคจ์ะลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพนีQตอ่ไป และไดล้งลายมอืชืBอเพืBอยนืยันในฐานะผูจ้องซืQอดา้นลา่งวา่ขา้พเจา้รับทราบวา่ความเสีBยงของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีBจองซืQอนีQอาจสงูกวา่ระดับความเสีBยงทีBขา้พเจา้
ยอมรับไดต้ามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัQนหากเกดิความเสยีหายใด ๆ จากการลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพนีQตอ่ไปในอนาคต ขา้พเจา้ตกลงไมถ่อืวา่เป็นความผดิของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไมม่หีนา้ทีBตอ้งรับผดิชอบใด ๆ ทั QงสิQน  

ความเสีBยงทีBขา้พเจา้รับไดต้าม Suitability Test เทยีบเทา่หรอืสงูกวา่ ความเสีBยงของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีBระดบั 8 

ความเสีBยงทีBขา้พเจา้รับไดต้าม Suitability Test ตํ5ากวา่ ความเสีBยงของหุน้กูแ้ปลง   
สภาพทีBระดบั 8 ลงชืBอ……………………………………………………………………… ผูจ้องซืQอ 

(…………………………………………………………………………) 
 

ในฐานะผูรั้บมอบอํานาจ / ผูม้อํีานาจลงนามแทน ของ………………………………………………………………………  (กรณีทีBจองซืQอในนามของนติบิคุคล) 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถปฏเิสธการจองซืQอในกรณีทีBผูล้งทนุยังไมม่ปีระวตักิารทําและไมย่นิยอมทํา Suitability Test หรอืผูล้งทนุรับความเสีBยงตาม Suitability Test ไดตํ้Bากวา่หุน้กูแ้ปลงสภาพนีQและไมล่งนามยอมรับความเสีBยงของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 
 
 

 (…………………………………………………..……………..……………...) 
ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ รับมอบอํานาจ / ผู้ มีอํานาจลงนามแทน ของ……………………………………………..…………….………  (กรณีทีCจองซื Fอในนามของผู้ ทีCยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ / นิตบิคุคล) 
ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏเิสธการจองซื<อในกรณีทีAผู้ลงทนุทัAวไปยังไม่มีประวัตกิารทาํและไม่ยนิยอมทาํ Suitability Test หรือผู้ลงทนุรับความเสีAยงตาม Suitability Test ได้ตํAากว่าหุ้นกู้ นี<และไม่ลงนาม ยอมรับความเสีAยงของหุ้นกู้ 
 

 

 

 

   
 
 

ใบจองซื(อหุน้กูแ้ปลงสภาพ / SUBSCRIPTION FORM 
“หุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิทั วลิลา่ คณุาลยั จาํกดั (มหาชน) คร ัEงทีG 1/2564 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 ซึGงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกาํหนดไถถ่อน” 

เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทที=มสีทิธไิดรั้บการจัดสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 5,720 หุน้เดมิตอ่ 1 หน่วยแปลงสภาพ รวมทั ZงสิZนไมเ่กนิ 120,000 หน่วย  
มลูคา่ที=ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 1,000 บาท มลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพที=เสนอขายรวมทั ZงสิZนไมเ่กนิ 120,000,000 บาท 

ซึ=งผูจ้องซืZอตอ้งจองซืZอขั Zนตํ=า 1,000 บาท และทวคีณูครั Zงละ 1,000 บาท 
 

วนัที=จองซืZอ         27 กนัยายน 2564          28 กนัยายน 2564         29 กนัยายน 2564          30 กนัยายน 2564                                                                วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2564           
ผูจ้องซื*อหุน้กูโ้ปรดกรอกขอ้ความในชอ่งนี*ใหค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง  

ผูจ้องซืZอ ชื=อ-สกลุ        นาย      นาง      นางสาว      นติบิคุคล       อื=น ๆ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

      บตัรประจําตวัประชาชน         ใบตา่งดา้ว       หนังสอืเดนิทาง      เลขทะเบยีนนติบิคุคลเลขที= .......................................................................................................................................................................................................................................... 
สญัชาต ิ.........................................วนั/เดอืน/ปี เกดิ /วนัจดทะเบยีนนติบิคุคล................................................เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี ..............................................ประเภทของการหกัภาษี ณ ที=จา่ย        ไมห่กัภาษี        หกัภาษี  
ที=อยูท่ี=สามารถตดิตอ่ได ้เลขที=................................หมูท่ี=....................ตรอก/ซอย......................................................ถนน................................................... แขวง/ตําบล ...............................................เขต/อําเภอ ....................................................................... 
จังหวดั................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  โทรศพัท ์..........................................................โทรศพัทม์อืถอื...................................................................... อเีมล ์............................................................................................................. 
ที=อยูต่ามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนติบิคุคล        ที=อยูเ่ดยีวกบัที=อยูท่ี=สามารถตดิตอ่ได ้      ตา่งจากที=อยูท่ี=สามารถตดิตอ่ได ้(โปรดระบ)ุ เลขที=....................................หมูท่ี=................................ตรอก/ซอย..................................................................

ถนน......................................................................  แขวง/ตําบล ........................................................................เขต/อําเภอ ...............................................................................จังหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
อาชพี/ประเภทธรุกจิ ........................................................................................................................................................................แหลง่ที=มาของรายไดจ้ากตา่งประเทศ        ไมม่ ี      ม ี(ระบชุื=อประเทศ) ........................................................................... 
กรณีเป็นบคุคลที=มสีถานภาพทางการเมอืง โปรดระบตํุาแหน่งทางการเมอืง ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
แหลง่ที=มาของเงนิที=ใชใ้นการจองซืZอ  บคุคลธรรมดา :      เงนิเดอืน      ธรุกจิสว่นตวั      เงนิออม      รายไดจ้ากการลงทนุ       มรดก       อื=น ๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................................ 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)        นติบิคุคล       :       เงนิจากการดําเนนิธรุกจิ         อื=น ๆ (ระบ)ุ ......................................................................................................................................................................................................................................  
มวีตัถปุระสงคใ์นการทําธรุกรรม เพื=อจองซืZอ “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิท วลิลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) ครั Zงที= 1/2564 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 ซึ=งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกําหนด 
ไถถ่อน” (“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) โดยขอจองซืZอและขอใหจั้ดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงันีZ 

รายละเอยีดของการจองซื<อ / Details of Subscription 
ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัที= 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 (Record Date) ขา้พเจา้มหีุน้สามญัเดมิของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจํานวน……………………………หุน้ ตามเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้……………………………… 
ดงันัZน ขา้พเจา้จงึมสีทิธจิองซืZอหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจํานวนรวม………………………………………………….หน่วย ดว้ยเหตนุีZขา้พเจา้จงึ :-  
     จองซืZอหุน้แปลงสภาพตามสทิธ ิ     จองซืZอหุน้กูแ้ปลงสภาพนอ้ยกวา่สทิธ ิ      จองซืZอหุน้กูแ้ปลงสภาพเกนิกวา่สทิธ ิ 

จาํนวนหุน้กูท้ ีRจองซื<อ (หนว่ย) ราคาเสนอขาย (บาทตอ่หนว่ย) รวมจาํนวนเงนิ (บาท)  (ตวัเลข) รวมจาํนวนเงนิ (บาท) (ตวัอกัษร) 
 1,000   

หมายเหต:ุ การจองซื1อและการชาํระเงนิโดยผูจ้องซื1อตอ้งเป็นไปตามรายละเอยีดและเงืBอนไขตามทีBระบไุวใ้นหนังสอืแจง้จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพนี1 และผูจ้องซื1อตกลงและรับทราบวา่บรษัิท วลิลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)  
(“ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ”)  มสีทิธปิฏเิสธไมรั่บจองซื1อหุน้กูแ้ปลงสภาพหากผูจ้องซื1อดําเนนิการผดิจากรายละเอยีดและเงืBอนไขดงักลา่ว  

พรอ้มกนันี1ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซื1อหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วโดยชาํระดว้ย Bill Payment (เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึBง) 
     เงนิโอน / BAHTNET / Internet Banking ผา่นธนาคาร............................................................................. สาขา ...............................................  
     เชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดรา๊ฟท ์เลขที=เชค็......................................... ธนาคาร............................................... สาขา ............................................... โดยสั=งจา่ย................................................วนัที=.............................ลงวนัที=ไมเ่กนิวนัที=ชาํระเงนิดว้ยเชค็ 
(ในกรณีทีBชาํระคา่จองซืQอดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งเป็นเชค็ของธนาคารพาณชิยท์ีBสามารถเรยีกเก็บไดจ้ากสํานักหกับญัชเีดยีวกนัของสถานทีBจองซืQอเทา่นัQน โดยเชค็ดงักลา่วตอ้งลงวนัทีBตามทีBระบไุวใ้นหนังสอืแจง้จัดสรรสําหรับหุน้กูแ้ปลง
สภาพและขดีครอ่มเฉพาะสัBงจา่ยชืBอบญัชตีามรายละเอยีดทีBระบไุวข้า้งลา่งนีQ การชาํระคา่จองซืQอหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยเชค็บคุคลจะสมบรูณ์ตอ่เมืBอเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ไดเ้ทา่นัQน 
กรณีจองซืQอกบั บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สัBงจา่ย  “บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื5อการจองซืOอหลกัทรพัย”์ 

  หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนนิการดงัตอ่ไปนี< (ผูจ้องซื<อหุน้กูแ้ปลงสภาพเลอืกขอ้ใดขอ้หนึRง) 

ใหดํ้าเนนิการนําหุน้กูแ้ปลงสภาพที=ไดรั้บจัดสรรนัZน ฝากไวก้บั “บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื=อผูฝ้าก” ผา่นบญัช ี (ชื=อบรษัิทหลกัทรัพย ์ / Custodian) .......................................................................................... 
เลขที=ผูฝ้ากเลขที=…………………ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพื=อเขา้บญัชซีืZอขายหลกัทรัพยข์องขา้พเจา้ เลขที=บญัช ี........................................................................................................ซึ=งขา้พเจา้มอียูก่บับรษัิทนัZน   
(ชื=อผูจ้องซืZอตอ้งตรงกบัชื=อบญัชซีืZอขายหลกัทรัพย ์มฉิะนัZนจะดําเนนิการออกใบหุน้กูส้ภาพแปลงสภาพในชื=อของผูจ้องซืZอแทน) ภายใน 7 วนัทําการนับจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอื 

    ใหอ้อกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพที=ไดรั้บจัดสรรนัZนไวใ้นชื=อของขา้พเจา้ และจัดสง่ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที=อยูข่า้งตน้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีี=จะมอบหมายใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรอื นายทะเบยีนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ดําเนนิการใด ๆ เพื=อทําใหก้ารจัดทําใบหุน้กูแ้ปลงสภาพและการสง่มอบใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว เมืRอครบกาํหนดการจา่ยดอกเบี<ย และ/หรอื ครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรอื เมืRอผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพขอไถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบกาํหนด (ถา้ม)ี ขา้พเจา้ตกลง
ใหจ้า่ยดอกเบี<ย และ/หรอื เงนิตน้ใหแ้กข่า้พเจา้โดย       โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร .................................................................................... สาขา ..............................................................................................  (บญัชอีอมทรัพย ์/ บญัชกีระแสรายวนั)  
เลขที= .................................................................................... ทั ZงนีZ ชื=อบญัชจีะตอ้งเป็นชื=อผูจ้องซืZอตามที=ระบใุนใบจองซืZอ และไดแ้นบภาพถา่ยหนา้สมดุบญัชเีงนิฝาก มาพรอ้มใบจองซืZอนีZแลว้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขา้พเจา้ขอใหค้วามยนิยอมแตง่ตั Qง บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี พลสั จํากดั ซึBงไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใหทํ้าหนา้ทีBเป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูต้ามทีBผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดเ้สนอแตง่ตั Qง 
ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหส้ถาบนัการเงนิ (รวมถงึบรษัิทหลกัทรัพย ์และ/หรอื นติบิคุคลอืBนใด) ทีBขา้พเจา้มกีารทําธรุกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยขอ้มลูทีBเกีBยวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรอื การระบตุวัตนของขา้พเจา้ใหแ้กผู่อ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ทั QงนีQ เพืBอปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีBเกีBยวขอ้ง 
ขา้พเจา้เขา้ใจถงึลกัษณะความเสีBยงของการลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพ และรับทราบความเสีBยงทีBอาจเกดิขึQน และไดใ้ชว้จิารณญาณอยา่งรอบคอบในการพจิารณาความเสีBยงในการเขา้ลงทนุ โดยไดทํ้าการศกึษาและทําความเขา้ใจในความเสีBยงของ

การลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วเป็นอยา่งด ีขา้พเจา้ไดต้ัดสนิใจในการลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยตนเอง โดยไมม่ผีูใ้ดหรอืเจา้หนา้ทีBใดชีQชวน หรอืชกัจงู เพืBอใหล้งทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว หากเกดิความเสยีหายใด ๆ จากการตัดสนิใจลงทนุ
ในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืเจา้หนา้ทีBผูรั้บใบจองซืQอหุน้กูแ้ปลงสภาพไมต่อ้งรับผดิชอบในความเสยีหายทีBเกดิขึQนดังกลา่ว ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะซืQอหุน้กูแ้ปลงสภาพตามจํานวนทีBจองซืQอ หรอืตามจํานวนทีBผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพจัดสรรให ้และในกรณีทีBผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพปฏเิสธการจองซืQอไม่วา่ทั Qงหมดหรอืบางสว่น ขา้พเจา้ยนิยอมรับคนืเงนิคา่จองซืQอ (โดยไม่มดีอกเบีQย และ/หรอื คา่เสยีหายใด ๆ) และจะไม่เปลีBยนแปลงหรอืยกเลกิการจองซืQอหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่
ทั Qงหมดหรอืบางสว่น ทั QงนีQ ขา้พเจา้รับทราบวา่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทีBออกใหมใ่หแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีBมสีทิธไิดรั้บการจัดสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุทีB ทจ. 17/2561 เรืBองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีQทีBออกใหม ่ฉบบัลงวนัทีB 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทัQงทีBมกีารแกไ้ขเพิBมเตมิหรอืใชแ้ทนทีB) ทั QงนีQ หากขา้พเจา้ไดรั้บการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพันตนเอง
ตามขอ้กําหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีBของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสําหรับ “หุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิทั วลิลา่ คณุาลยั จาํกดั (มหาชน) คร ัOงที5 1/2564 ครบกาํหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 ซึ5งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธิ
ไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวนัครบกาํหนดไถถ่อน” และ/หรอื ขอ้กําหนดสทิธฯิ ซึBงอาจจะมกีารแกไ้ขเพิBมเตมิตอ่ไปในภายหนา้ และขอ้ความใด ๆ ในหนังสอืแจง้การจัดสรรเพืBอการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วทกุประการ 

ขา้พเจา้ไดผ้า่นการทําแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไมเ่กนิ 2 ปี จากบรษัิทหลกัทรัพยข์องผูจั้ดจําหน่ายหลกัทรัพยห์รอืจากบรษัิทหลกัทรัพยอ์ืBน และรับทราบระดบัความเสีBยงทีBยอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ (กรณีผูจ้องซืQอยงัไมเ่คยผา่นการทํา
แบบประเมนิ Suitability Test หรอืประเมนิ Suitability Test มาเกนิกวา่ 2 ปี ผูจ้องซืQอจะตอ้งจัดทําแบบประเมนิ Suitability Test มาพรอ้มกบัการจองซืQอหุน้กูใ้นครั QงนีQดว้ย) 

ขา้พเจา้ไดผ้า่นขั Qนตอนการดําเนนิการทําความรูจั้กลกูคา้และตรวจสอบเพืBอทราบขอ้เท็จจรงิเกีBยวกบัลกูคา้ ( KYC / CDD ) และผา่นการศกึษาขอ้มลูในเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทีBเรยีบรอ้ยแลว้ 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีBมสีทิธไิดรั้บการจัดสรรตามสัดสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ซึBงสามารถเขา้ถงึและตรวจสอบขอ้มลูทีBจําเป็นตอ่การตัดสนิใจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพทีBจะเสนอขายไดด้ว้ยตนเอง ซึBง
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและมคีวามเขา้ใจเกีBยวกบัลกัษณะความเสีBยง และผลตอบแทนทีBเกีBยวขอ้งกบัตราสารหนีQทีBไมม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชืBอถอื (ตราสารหนีQ unrated) / ตราสารหนีQทีBมกีารจัดอนัดบัความน่าเชืBอถอืตํBากวา่อนัดบัทีBสามารถลงทนุได ้(ตราสารหนีQ 
non-investment grade) เป็นอยา่งดแีลว้วา่ “ตราสารหนีQ unrated  / ตราสารหนีQ non-investment grade อาจมคีวามเสีBยงดา้นเครดติและสภาพคลอ่งสงูกวา่ตราสารหนีQทัBวไป จงึเหมาะกบัผูล้งทนุทีBมคีวามรูแ้ละสามารถรับความเสีBยงในระดับสงูได”้ และตก
ลงยนิยอมทีBจะผกูพันตามขอ้กําหนดและเงืBอนไขทีBปรากฏในขอ้กําหนดสทิธฯิ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทกุประการ 

ขา้พเจา้ไดรั้บเอกสารตา่ง ๆ เกีBยวกับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวเพืBอใชป้ระกอบการตัดสนิใจลงทุนครบถว้น ไดแ้ก ่หนังสอืแจง้การจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ (ร่าง) ขอ้กําหนดสทิธฯิ รวมถงึเอกสารอืBน ๆ ทีBเกีBยวขอ้ง รวมถงึไดรั้บ
คําอธบิายเกีBยวกบัลกัษณะของผลติภณัฑ ์ความเสีBยง และผลตอบแทนจากการลงทนุครบถว้นแลว้ ทั QงนีQ ผูจ้องซืQอหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจตรวจดขูอ้กําหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีBของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไดท้ีBสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สํานักงานใหญข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ สํานักงานใหญข่องผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพและนายทะเบยีนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในวนัและเวลาทําการของสถานทีBดงักลา่ว 

  
ลงชื=อ………………………………………………….……………………………………..….… ผูจ้องซืZอหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
       (……………..…………..………..…….…………………….……………………………..) 

ในฐานะผูรั้บมอบอํานาจ / ผูม้อํีานาจลงนามแทน ของ…………………………………………………..…………….……… (กรณีที=จองซืZอในนามของนติบิคุคล) 
คาํเตอืน: 1. การลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นการลงทนุที5มคีวามเสี5ยง ผูส้นใจจองซืOอหุน้กูแ้ปลงสภาพควรอา่นขอ้มลูในหนงัสอืแจง้การจดัสรร สรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร (factsheet) และขอ้กาํหนดสทิธฯิ อยา่งรอบคอบ 
               2. การใหข้อ้มลูที5เป็นจรงิ ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นปจัจบุนัตามที5ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพรอ้งขอ ยอ่มมผีลตอ่การใหบ้รกิารหรอืการใหค้าํแนะนําที5ลกูคา้แตล่ะรายจะไดร้บัจากผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

บรษัิทโดยตวัแทนรับจองซืZอหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิท ไดรั้บการจองซืZอจากลกูคา้ ชื=อ (นาย/นาง/น.ส.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

จํานวน…………………………………………… หน่วย เป็นจํานวนเงนิ ……………………………….…… บาท โดยไดรั้บ 
             เงนิโอน / BAHTNET / Internet Banking ผา่นธนาคาร…………………………………… สาขา ...............................................  
             เชค็             แคชเชยีรเ์ชค็            ดรา๊ฟท ์เลขที=เชค็ ………………………………….. ลงวนัที= ……………………………..  ธนาคาร …………………………………  สาขา ……………………………………………………………………   
       

เจา้หนา้ที=ผูรั้บ …………………………………………………………………… 

ใบจองเลขทีG 
 

ระดบัความเสีBยงของหุน้กู ้   

ผลการประเมนิความเสีBยงของผูล้งทนุ............ 
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อาย ุ2 ปี 3 เดอืน Risky / Complex Product 

สําหรับเจ้าหน้าที. 

 



BROKER 
   ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

   ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสที จํากดั (มหาชน)  
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี  จํากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอ.เอส.แอล. จํากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จํากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

013 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ  จํากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษัทหลกัทรัพย เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์  จํากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด  จํากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง  จํากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต  จํากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี. แอล. เอส. เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี จํากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ซ์ จํากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์  จํากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซมีิโก้ จํากดั 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 
I.V. GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 
  ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

   ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

236 
ธนาคาร ทิสโก้  จํากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรัพย์ เพือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

245 
ธนาคาร ธนชาต  จํากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จเูลยีส แบร์ จํากดั 
SCB JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
 ผู้ฝากเลขที 

 Participant No. 
ชือบริษัท 

Company Name 
  ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

301 
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็นเอ 
CITIBANK, N.A. 

329 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)-เพือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชนั จํากดั (เพือตราสารหนี) 
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

334 
บริษัทหลกัทรัพย์ เพือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดียน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชนั จํากดั 
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) - เพอืรับฝากทรัพย์สนิ 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

339 
ธนาคาร ทิสโก้  จํากดั (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

343 
ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน)  
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพ – เพอืรับฝากทรัพย์สนิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES 

425 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพือลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

หมายเหต ุ: โปรดศกึษาข้อมลูเพิมเติมได้ที https//www.set.or/tsd/th/service/membership.html     Note: For more information, please visit https//www.set.or/tsd/th/service/membership.html  
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หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับใช้ดาํเนินการจองซื 7อหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

เขียนที( ____________________________________________________ 

วนัที( ___________ เดือน ____________________ พ.ศ. __________ 

ข้าพเจ้า ______________________________________ บตัรประจําตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิตบิคุคล _________________________________ 

อยูบ้่านเลขที( ______________________________ ถนน _________________________________ ตําบล/แขวง ___________________________ 

อําเภอ/เขต ________________________________จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย์ __________________________ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท วลิล่า คุณาลัย จาํกัด (มหาชน) จํานวน _________________ หุ้น เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที( _______________________ 

มีสิทธิในการจองซื Tอหุ้นกู้แปลงสภาพ จํานวน ___________________ หน่วย ปรากฏตามใบรับรองสิทธิในการจองซื Tอหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ(งออกโดย 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ที(แนบมานี T 

ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้ _____________________________________ บตัรประจําตวัประชาชน ______________________________________ 

อยูบ้่านเลขที( ______________________________ ถนน _________________________________ ตําบล/แขวง ___________________________ 

อําเภอ/เขต ________________________________จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย์ __________________________ 

เป็นผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซื Tอหุ้นกู้ แปลงสภาพ จํานวน ________________ หน่วย แทนหรือในนามของ
ข้าพเจ้า ลงนาม ยื(นเอกสาร ทําการแก้ไขเพิ(มเติมข้อความในใบจองซื Tอหุ้นกู้แปลงสภาพ ชําระค่าจองซื Tอ ชําระเงินใด ๆ รวมถึงการกระทําอื(นใดที(
จําเป็นดงักลา่วทกุประการเพื(อให้จองซื Tอหุ้นกู้แปลงสภาพเสร็จสมบรูณ์ 

หนงัสือมอบอํานาจฉบบันี Tมีผลใช้บงัคบัตั Tงแตว่นัที(ระบใุนหนงัสือฉบบันี T การกระทําใด ๆ ที(ผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปภายใต้หนงัสือมอบอํานาจ
ฉบบันี Tให้มีผลผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทกุประการ เพื(อเป็นหลกัฐานจงึได้ลงลายมือชื(อไว้เป็นสาํคญั 

 

 

ลงชื(อ _________________________________ ผู้มอบอํานาจ   ลงชื(อ _______________________________ ผู้ รับมอบอํานาจ 

         (                                                          )               (                                                            ) 

 

ลงชื(อ __________________________________ พยาน     ลงชื(อ _______________________________ พยาน 

         (                                                          )                 (                                                           ) 

 

หมายเหตุ 1. กรุณาแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ หรือสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลผู้มอบอํานาจ (อาย ุ

       ไมเ่กิน 6 เดือน) และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื(อรับรองสาํเนาถกูต้อง และประทบัตรา.  

       นิตบิคุคล (ถ้ามี) 

    2. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมลงลายมือชื(อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

อากร

แสตมป์ 30 

บาท 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (XB)  

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญ KUN จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ KUN241A 

Notification of the Other Benefit (XB) of KUN241A 

       ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 
 

 

  

บริษัท วิลลา่ คุณาลยั จำกดั (มหาชน) 
 VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

  KUN 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XB     31/08/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    02/09/2021 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ : หุน้กู้แปลงสภาพ  

  5,720:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    1,000   

 กำหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     27/09/2021 - 30/09/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          27/09/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลง
สภาพ ต่อ 1,000 หนว่ยใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
(KUN-W1) ฟร ี 

 

 



130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชั �น 2,3 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

เพื�อเขา้บัญช ี บรษิทั หลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื�อจองซื�อหลกัทรพัย์

For A/C        UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions

เช็ค / CHEQUE

กรณีชําระผา่นธนาคาร กรณุานําเอกสารฉบับนี�ไปชําระเงนิไดท้ี�ธนาคารที�ระบขุา้งตน้ไดท้กุสาขาทั�วประเทศ และโปรดระบธุนาคารที�ทา่นชําระ โดยผูช้ําระเป็นผูร้บัภาระคา่ธรรมเนยีม

Please bring along this document and make a payment at all branches and additional fee charged

ชื�อผูนํ้าฝาก ............................................................ โทร ...............................................................

130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชั �น 2,3 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

เพื�อเขา้บัญช ี บรษิทั หลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื�อจองซื�อหลกัทรพัย์

For A/C        UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions

เช็ค / CHEQUE

กรณีชําระผา่นธนาคาร กรณุานําเอกสารฉบับนี�ไปชําระเงนิไดท้ี�ธนาคารที�ระบขุา้งตน้ไดท้กุสาขาทั�วประเทศ และโปรดระบธุนาคารที�ทา่นชําระ โดยผูช้ําระเป็นผูร้บัภาระคา่ธรรมเนยีม

Please bring along this document and make a payment at all branches and additional fee charged

ชื�อผูนํ้าฝาก ............................................................ โทร ...............................................................

เงนิสด / CASH

NAME

ชื�อลูกคา้

จํานวนเงนิเป็นตวัอกัษร (บาท)

AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ผูร้บัมอบอํานาจ

Ref.2

เลขบัตรประชาชนหรอื

เลขที�หนังสอืเดนิทาง /

ID or Passport Number

เงนิสด / CASH เลขที�เช็ค /

CHEQUE NO.

ชื�อธนาคาร (DRAWEE BANK) /

สาขา (BRANCH)

เช็คลงวนัที� /

DATE

จํานวนเงนิ /

AMOUNT

สําหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร

ผูร้บัเงนิ

สํ
า
ห

ร
บั

ธ
น

า
ค

า
ร
 /

F
o

r B
a

n
k

Ref.1

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ /

Registration No.

     วนัที� (DATE)………………………………………

** โปรดเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูชํ้าระเงนิ **ใบนําฝากชําระเงนิคา่สนิคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-in Slip)

สําหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร

ช
ดุ

แ
จ

ง้
ก

า
ร
ชํ

า
ร
ะเง

นิ

เลขที�เช็ค /

CHEQUE NO.

Ref.1

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ /

Registration No.

Ref.2

เลขบัตรประชาชนหรอื

เลขที�หนังสอืเดนิทาง /

ID or Passport Number

เช็คลงวนัที� /

DATE

จํานวนเงนิ /

AMOUNT

ชื�อธนาคาร (DRAWEE BANK) /

สาขา (BRANCH)

     วนัที� (DATE)………………………………………

สําหรับจองซื�อหุน้กู ้

สํ
า
ห

ร
บั

ล
กู

ค
า้
 /

F
o

r C
u

s
to

m
e

r

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที�บัญช ี/ Account No. 049-3-14404-9

Siam Commercial Bank Public Co.,Ltd.

(Bill Payment) ( 10.- / 25.- ) (ธุรกจิ)

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ

Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899

Bangkok Bank Public Co.,Ltd.

(Bill Payment) ( 12.- / 25.- )

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที�บัญช ี/ Account No. 049-3-14404-9

Siam Commercial Bank Public Co.,Ltd.

(Bill Payment) ( 10.- / 25.- ) (ธุรกจิ)

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ

Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899

Bangkok Bank Public Co.,Ltd.

(Bill Payment) ( 12.- / 25.- )

บรษิทั วลิลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)

VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED

 หุน้กู ้KUN241A

ผูร้บัมอบอํานาจ

     สาขาผูร้บัฝาก (BRANCH)……...…………………

ผูร้บัเงนิ

     สาขาผูร้บัฝาก (BRANCH)……...…………………

ใบนําฝากชําระเงนิคา่สนิคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-in Slip) ** โปรดเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูชํ้าระเงนิ **
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สําหรับจองซื�อหุน้กู ้

บรษิทั วลิลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)

VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED

 หุน้กู ้KUN241A

จํานวนเงนิเป็นตวัอกัษร (บาท)

AMOUNT IN WORDS (BAHT)

Pornbhuda Rijiravanich

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6



 

 

สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดบัที# 3 

 
 
 

 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและ 
เอกสารการจองซื 4อหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

ของ 
 

บริษัท วลิล่า คุณาลัย จาํกัด (มหาชน) 
 

สําหรับการเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) 

ทีJมีรายชืJอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีJ 1 กนัยายน 2564 (Record Date) 
จํานวนไมเ่กิน 120,000 หน่วย มลูคา่ 1,000 บาท ตอ่ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

มลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 120,000,000 บาท 
 
 

ระยะเวลาจองซื -อ 
ระหวา่งวนัทีJ 27 – 30 กนัยายน 2564 (รวม 4 วนัทําการ)  

ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 17.00 น. 
 
 

สถานที4รับจองซื -อและรับชาํระค่าจองซื -อหุ้นกู้แปลงสภาพ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชั kน 3 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
ในฐานะตวัแทนการรับจองซื kอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 1 
 

 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วลิล่า คุณาลัย จาํกัด (มหาชน) ครัHงที# 1/2564  
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ#งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอน 

 
วนัที; 2 กนัยายน 2564 

เรื;อง การจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) ครั Nงที; 1/2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) 
 

ตามที;ที;ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท วิลล่า คณุาลยั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประจําปี 2564 เมื;อวนัที; 28 เมษายน 
2564 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คณุาลยั จํากัด (มหาชน) ครั Nงที; 1/2564 (“หุ้นกู้แปลง
สภาพ”) จํานวนไม่เกิน 120,000 หน่วย โดยเสนอขายและจัดสรรทั Nงจํานวนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที;มีสิทธิได้รับการจัดสรร 
(Right Offering) คิดเป็นมลูคา่หุ้นกู้แปลงสภาพที;เสนอขายรวมทั Nงสิ Nนไม่เกิน 120,000,000 บาท ที;ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Nงที; 
6/2564 เมื;อวนัที; 13 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติให้กําหนดรายชื;อผู้ ถือหุ้นที;มีสิทธิได้รับการจดัสรรในวนัที; 1 กนัยายน 2564 (Record 
Date) โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น 5,720 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย หุ้นกู้แปลงสภาพ 
(กรณีมีเศษจากการคํานวณให้ตดัทิ Nงทกุกรณี) ทั Nงนี Nผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดที;ถือหุ้นตํ;ากว่า 5,720 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื Nอหุ้นกู้แปลง
สภาพตามสิทธิได้ (แตส่ามารถจองซื Nอเกินสิทธิของตนได้) นอกจากนี N บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที;จะซื Nอหุ้นสามญัของบริษัท 
วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) รุ่นที; 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ รุ่นที# 1” หรือ “KUN-W1”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
สดัสว่นจํานวนหุ้นที;ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) ในอตัราสว่น 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 
1,000 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ กําหนดการจองซื Nอและรับชําระเงินคา่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี N 

กาํหนดการจองซื Hอและรับชาํระเงนิค่าจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ 
1. กาํหนดวันจองซื Hอและการชาํระค่าจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ระหว่างวนัที; 27 – 30 กนัยายน 2564 (รวม 4 วนัทําการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ที;ทําการของตวัแทนรับ
จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

2. สถานที#รับจองซื Hอและรับชาํระค่าจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถตดิตอ่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที;ที;ทําการของตวัแทนรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ในฐานะตวัแทนการรับจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท 

ฝ่าย Wealth Management B 
130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชั Nน 3 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  : (662) 659-8103  โทรสาร : (662) 651-5236 
ตดิตอ่ : คณุอรรถชยั เชาวน์วาณิชย์กลุ 
 
ทั Nงนี N โดยตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือผ่านสาขา

ของบริษัทหรือสาขาของตวัแทนรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

3. การจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื;อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวน 
รวมทั Nงสิ Nนไมเ่กิน 120,000 หนว่ย มลูคา่ 1,000 บาท ตอ่ 1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ คดิเป็นมลูคา่หุ้นกู้แปลงสภาพที;เสนอขายรวมทั Nงสิ Nน
ไม่เกิน 120,000,000 บาท โดยจะจดัสรรในสดัส่วน 5,720 หุ้นสามญัต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้
ตดัทิ Nงทกุกรณี) ทั Nงนี Nผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดที;ถือหุ้นตํ;ากว่า 5,720 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถ
จองซื Nอเกินสิทธิของตนได้) ซึ;งผู้ ถือหุ้นเดิมที;มีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ หรือน้อยกวา่สิทธิของตน



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 2 
 

ได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพที;เสนอขายในครั Nงนี Nก็ได้ โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอตาม
สทิธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที;มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรตามสทิธิที;ผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพในสว่นที;เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอและชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้
จดัสรร  

ทั Nงนี N บริษัทมีสิทธิใช้ดลุยพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการ
เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว เป็นดงันี N  

(ก) เป็นการกระทําการขดัตอ่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือตา่งประเทศ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
หรือ  

(ข) ไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงื;อนไขที;กําหนดในการจดัสรรของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดลุยพินิจในการเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมบางรายที;ไม่
อยูใ่นประเทศไทย โดยอาศยัข้อยกเว้นที;มีอยูภ่ายใต้กฎหมายตา่งประเทศ 

บริษัท จงึเรียนมาเพื;อแจ้งสิทธิของทา่นในการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ;งมีจํานวนตามที;ระบใุนใบรับรองสิทธิการจองซื Nอหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึ;งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (สิ;งที;สง่มาด้วยลําดบัที; 2) โดยรายละเอียดการจองซื Nอหุ้น
กู้แปลงสภาพดงักลา่วเป็นไปตามที;ระบใุนหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดในสิ;งที;สง่มาด้วยนี N (สิ;งที;สง่มาด้วย
ลาํดบัที; 1) 

เพื;อให้ผู้ ถือหุ้ นกู้ สามารถติดต่อสื;อสารกับบริษัทเกี;ยวกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทได้จดัตั Nงช่องทางการสื;อสารผ่าน Line Official Account โดยมีทีมงานให้ข้อมลูและคําชี Nแจงเกี;ยวกบัหุ้นกู้ แปลง
สภาพของบริษัท โดยมีรายละเอียดขั Nนตอนการดําเนินการดงัตอ่ไปนี N 

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถ Add Line Official Account ชื;อ “KUN-Insight” ผ่านการสแกน QR Code ในโทรศพัท์มือถือของท่านตาม 
QR Code ด้านลา่งนี N  

 

 

หรือ Add Line ID: @kun-insight 

 

 

2. เมื;อท่านสแกน QR Code เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความปรากฏบน Line Account ของท่าน กรุณาแจ้งข้อมลู ชื;อ-นามสกุล 
เบอร์โทรศพัท์ ตามตวัอยา่งเชน่  
 

“นางสาววลิลา่ คณุาลยั | โทร. 081 xxx xxxx” 
 

เพื;อให้ทีมงานได้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและตดิตอ่กลบัหากมีความจําเป็นต้องชี Nแจงทางโทรศพัท์  
3. ท่านสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะมายงับริษัทผ่านช่องทาง Line OA “KUN – Insight”  บริษัทได้จดั

ให้มีเจ้าหน้าที;หรือตวัแทนของบริษัทตอบประเดน็ข้อสงสยัให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุราย 
 

ทั Nง นี N หากมีข้อสงส ัยประการใดเ กี ;ยวก ับการจ ัดสรร  ขั Nนตอน และวิธีการจองซื Nอ  กรุณาติดต่อ ฝ่าย Wealth 
Management B บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ (662) 659-8103 ในฐานะ
ตวัแทนการรับจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 1 

ส่วนที# 1 ข้อมูลการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัHงนี H 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทั Nงสิ Nนไม่เกิน 120,000 หน่วย มลูคา่ 1,000 บาท ตอ่ 1 หน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาพ คิดเป็นมลูคา่หุ้นกู้แปลงสภาพที;เสนอขายรวมทั Nงสิ Nนไมเ่กิน 120,000,000 บาท โดยบริษัทจะนําเงินที;ได้จากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพมาใช้ลงทนุซื Nอที;ดินเพื;อใช้พฒันาโครงการใหม่ของบริษัทจํานวนไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 20.00 ล้านบาท ซึ;งการพฒันาโครงการใหม่จะก่อให้เกิดมลูค่าเพิ;มต่อกิจการของ
บริษัท ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันตามแผนกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด “สุขใจอยู่บ้านชานเมือง” ในทําเล 4 ทิศ รอบ
กรุงเทพมหานคร 

2. วันเดอืนปีและครัHงที#ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอืหุ้นที#มีมตใิห้จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

การออกเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้รับความ
เหน็ชอบจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Nงที; 2/2564 เมื;อวนัที; 23 กมุภาพนัธ์ 2564 และได้รับการอนมุตัจิากที;ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื;อวนัที; 28 เมษายน 2564 

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที#เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัท 

 ตามที;ที;ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบริษัท เมื;อวนัที; 28 เมษายน 2564 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทที;มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) รวมทั Nงสิ Nนไม่เกิน 
120,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้ นกู้ แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้ นกู้ แปลงสภาพที;เสนอขายรวมทั Nงสิ Nนไม่เกิน 
120,000,000 บาท โดยกําหนดรายชื;อผู้ ถือหุ้นที;มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวนัที; 1 กนัยายน 2564 
และกําหนดวนัจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพในระหวา่งวนัที; 27 - 30 กนัยายน 2564 (รวม 4 วนัทําการ)  ซึ;งมีรายละเอียดการเสนอขาย
และจดัสรรดงันี N 

ชื#อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คณุาลยั จํากดั (มหาชน) ครั Nงที;  1/2564 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ;งผู้ ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลง
สภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

วธีิการเสนอขายและจดัสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพทั Nงจํานวนแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บริษัทที;มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะ
จดัสรรในสดัสว่น 5,720 หุ้นสามญัต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจาก
การคํานวณให้ตดัทิ Nงทกุกรณี) ทั Nงนี Nผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดที;ถือหุ้นตํ;ากวา่ 5,720 
หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื Nอเกินสิทธิ
ของตนได้) และผู้ ถือหุ้นเดิมที;มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื Nอหุ้นกู้ แปลง
สภาพตามสิทธิ น้อยกวา่สิทธิ หรือมากกวา่สิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไมจ่องซื Nอ
หุ้นกู้ แปลงสภาพที;เสนอขายในครั Nงนี Nก็ได้ โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที;จองซื Nอตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที;มีหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
เหลือจากการจดัสรรตามสิทธิที;ผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดําเนินการจดัสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพในสว่นที;เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอและชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลง
สภาพเกินสทิธิของตนจนกวา่จะไมมี่หุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร 
 

นอกจากนี N บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้ นกู้
แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขดัต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบงัคบัของบริษัท
หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงื;อนไขที;กําหนดในการจดัสรรของ



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 2 

บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดลุยพินิจในการเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมบางรายที;ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศยั
ข้อยกเว้นที;มีอยูภ่ายใต้กฎหมายตา่งประเทศ 

วันจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ : วนัที; 27 - 30 กนัยายน 2564 (รวม 4 วนัทําการ) 

วันที#ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1 ตลุาคม 2564 

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 2 ปี 3 เดือน นบัแตว่นัที;ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

วันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: 1 มกราคม 2567 

อัตราดอกเบี Hย : ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 

การชาํระดอกเบี Hย : ปีละ 4 ครั Nง โดยชําระดอกเบี Nยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปีนบัแต่วนัที;ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ ได้แก่วนัที; 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม 1 ตลุาคม 

ข้อจาํกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : -ไมมี่- 

นายทะเบยีนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

การจดัอันดบัความน่าเชื#อถอื : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมมี่การจดัอนัดบัความนา่เชื;อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : 3.00 บาทต่อหุ้น ซึ;งอาจมีการเปลี;ยนแปลงได้ เมื;อมีการเปลี;ยนแปลงการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามวิธีการที;กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ : 333.333333 หุ้น (หรือ อัตราอื;นที;เกิดจากการปรับ
ราคาแปลงสภาพตามเงื;อนไขที;จะกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิตอ่ไป) 

จาํนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไมเ่กิน 120,000 หนว่ย 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ  : 1,000 บาทตอ่หนว่ย 

มูลค่าเสนอขาย : ไมเ่กิน 120,000,000 บาท  

จาํนวนหุ้นที#รองรับการใช้สทิธิหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

: 40,000,000 หุ้น (มลูคา่ที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

หมายเหต:ุ ตามมติที;ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื;อวนัที; 28 เมษายน 
2564 มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ;มทนุของบริษัท เพื;อรองรับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  

การจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ : จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ซึ;งผู้ ถือหุ้นที;จะมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที;
มีชื;อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที; 1 กนัยายน 2564 (Record Date) 
โดยบริษัทจะจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัราสว่น 5,720 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้ตัดทิ Nงทุก
กรณี) ทั Nงนี N ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดที;ถือหุ้นตํ;ากวา่ 5,720 หุ้น จะไมมี่สทิธิจองซื Nอ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิได้ (แตส่ามารถจองซื Nอเกินสทิธิของตนได้) 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 3 

วันแปลงสภาพ : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลงัจาก 2 ปี นบัแตว่นัที;ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
เริ;มแปลงสภาพได้ในวันที; 1 ตุลาคม 2566 หรือวันทําการถัดไปในกรณีที;วัน
ดงักล่าวมิใช่วนัทําการ และวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ;งถือเป็นวนั
แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย ซึ;งได้แก่วนัที; 1 มกราคม 2567 (ซึ;งตอ่ไปนี Nจะเรียกวา่ “วัน
ใช้สทิธิแปลงสภาพ”) 

การใช้สทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพนั Nน ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ;งมีชื;อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคน
สุดท้าย ที;มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื;นใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพตาม
จํานวนที;ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกบัแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) โดย
มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ณ สํานักงาน
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริ;ม
แปลงสภาพได้ในวนัที; 1 ตลุาคม 2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีที;วนัดงักล่าว
มิใช่วันทําการ (ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพในระหว่างวนัที; 25 กนัยายน 2566 ถึงวนัที; 29 
กนัยายน 2566) หรือระยะเวลา 15 – 30 วนัก่อนวนักําหนดการแปลงสภาพครั Nง
สดุท้าย/วนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ;งได้แก่วนัที; 1 มกราคม 2567  (ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
สภาพในระหว่างวนัที; 2 ธันวาคม 2566 ถึงวนัที; 17 ธันวาคม 2566 เฉพาะวนัทํา
การ)  

ทั Nงนี N การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะ
กระทํามิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระคา่ภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที;กฎหมายกําหนดให้
บคุคลดงักลา่วมีหน้าที;ในการชําระคา่ภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกี;ยวกบัการใช้
สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

ข้อมูลสาํคัญอื#น ๆ : บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที;จะซื Nอหุ้นสามญัของบริษัท วิลล่า คณุาลยั 
จํากดั (มหาชน) รุ่นที; 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที# 1” หรือ “KUN-W1”) ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที;ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลง
สภาพ ตอ่ 1,000 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (รายละเอียดในสว่นที; 3) 

4. กาํหนดวันปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื#อสิทธิในการจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ที;ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Nงที; 6/2564 เมื;อวนัที; 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้กําหนดรายชื;อผู้ ถือหุ้นที;มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวนัที; 1 กนัยายน 2564 

5. กาํหนดการจองซื Hอและรับชาํระเงนิค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ 
5.1 กาํหนดวันจองหุ้นและการชาํระค่าจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ระหวา่ง 27 - 30 กนัยายน 2564 (รวม 4 วนัทําการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 17.00 น. 

 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 4 

5.2 สถานที#รับจองซื Hอหุ้นและรับชาํระค่าจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ และสถานที#ในการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพ  

  5.2.1 หากผู้ ถือหุ้นที;มีสิทธิจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพประสงค์จะจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพ ให้ติดต่อยื;นใบจองซื Nอ เอกสาร
ประกอบการจองซื Nอ และหลกัฐานการชําระเงินค่าจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ที; บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) ซึ;งเป็นตวัแทนในการรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ตัวแทนการรับจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท”) ตามที;
อยูที่;ระบดุ้านลา่งนี N 

  ฝ่าย Wealth Management B 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชั Nน 3 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  : (662) 659-8103  โทรสาร : (662) 651-5236 
ตดิตอ่ : คณุอรรถชยั เชาวน์วาณิชย์กลุ 

 

  สําหรับผู้ ถือหุ้ นที;ถือหุ้ นสามัญในระบบแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที;ท่านมีบัญชีซื Nอขาย
หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฝากไว้ เพื;อให้บริษัทหลกัทรัพย์นั Nน ๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและยื;นเรื;องให้แก่ตวัแทนการ
รับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทั Nงนี N บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะไม่รับเอกสารการจองซื Nอ
หุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ 

5.2.2 ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื Nอในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนโดยจะต้อง
ระบจํุานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที;ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจะจองซื Nอตามสดัส่วนการจองซื Nอตามสิทธิที;ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิ
การจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ และจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที;ต้องการจองซื Nอเกินสิทธิพร้อมลงลายมือชื;อ หากผู้จองซื Nอเป็นนิติบคุคล 
จะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Nน พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง
ซื Nอ ดงัตอ่ไปนี N 

(1) ใบรับรองสทิธิการจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามญัของ
บริษัท ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ซึ;งจะระบจํุานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที;ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นให้ผู้
ถือหุ้นทราบ 

(2) เอกสารประกอบการแสดงตน 

– ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัร พนกังานรัฐวิสาหกิจ ที;ยงัไม่
หมดอายุพร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านที;มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชื;อ
รับรองสําเนาถกูต้อง) ทั Nงนี N ในกรณีที;ผู้จองซื Nอเป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ ผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สําเนาบตัรประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) และ สําเนาทะเบียนบ้านที;ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือชื;อนั Nนจะต้องตรงกบัลายมือชื;อที;ลงนามในเอกสารที;เกี;ยวข้องกบัการจองซื Nอหุ้นกู้
แปลงสภาพทกุฉบบั 

– ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว: สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ที;ยงัไม่หมดอายพุร้อม
ลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือชื;อจะต้องตรงกบัลายมือชื;อที;ลงนามในเอกสารที;เกี;ยวข้องกบัการจองซื Nอ
หุ้นกู้แปลงสภาพทกุฉบบั 

– ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลสญัชาติไทย: สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที;ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้าย
ของระยะเวลาจองซื Nอ พร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั Nน และ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที;ยงัไม่
หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที;บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 5 

หมายเลขประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านที;มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชื;อรับรอง
สาํเนาถกูต้อง) ในกรณีที;กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลเป็นบคุคลที;ไมใ่ชส่ญัชาตไิทย ให้ใช้สาํเนาใบตา่งด้าว 
หรือ สําเนาหนงัสือเดินทางที;ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือชื;อรับรอง
สําเนาถกูต้อง โดยลายมือชื;อนั Nนจะต้องตรงกบัลายมือชื;อที;ลงนามในเอกสารที;เกี;ยวข้องกบัการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทกุฉบบั 

 ทั Nงนี N สําเนาเอกสารประกอบนิติบคุคลที;ไม่ใช่สญัชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื;อ ของผู้จดัทําหรือผู้ ให้คํา
รับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที; Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหนี Nที; Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที;สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที;เอกสารดงักลา่วได้จดัทํา โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) สาํเนาสมุดบญัชีเงนิฝากประเภทออมทรัพย์  

 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก (เพื;อใช้รับดอกเบี Nยและชําระคืนเงินต้น) พร้อมลงลายมือชื;อรับรอง
สาํเนาถกูต้องโดยชื;อบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื;อเดียวกบัชื;อผู้จองซื Nอเทา่นั Nน 

 ทั Nงนี N บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทขอสงวนสิทธิในการชําระเงินคืนค่าจองซื Nอหุ้นกู้ แปลง
สภาพที;ไม่ได้รับจดัสรร โดยการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามหน้าสมดุบญัชีเงินฝากประเภทออกทรัพย์ที;
ได้สง่มาด้วยกนันี N (รายละเอียดในหวัข้อ 5.3) 

(4) หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีที#มอบหมายให้ผู้รับมอบอาํนาจมาทาํการแทน)  

 ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาหลักฐานของผู้ มอบอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจตามส่วนที; 1 ข้อ 5.2.2.(2) 
ตามแตก่รณี 

 5.2.3. ผู้ ถือหุ้นต้องนําใบจองซื Nอและเอกสารประกอบตามส่วนที; 1 ข้อ 5.2.2 (1) และ (2) และ (3) หรือ (4) ถ้ามี พร้อม
เงินค่าจองซื HอครัHงเดียวเต็มจาํนวน ทั Hงในส่วนที#จองซื Hอตามสิทธิและจองซื Hอเกินสิทธิ ไปติดต่อจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพได้
ตามข้อที;ระบใุนสว่นที; 1 ข้อ 5.2.1 โดยสามารถชําระคา่จองซื Nอได้ดงันี N 

(1)  กรณีชําระด้วยการฝาก / โอนเงินสดด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment เข้าบญัชีธนาคาร 
สามารถชําระเงินได้ตั Nงแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทําการของตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทถึง
เวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทําการของตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทของวนัที; 27 - 30 กันยายน 
2564 (รวม 4 วนัทําการ) 

โดยจะต้องโอนเงินเข้าบญัชีดงัตอ่ไปนี N 

สาํหรับการจองซื Nอผา่น บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โอนเข้าบญัชีดงัตอ่ไปนี N 

ชื;อบญัชีภาษาไทย : บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพื#อจองซื Hอหลักทรัพย์ 

ชื;อบญัชีภาษาองักฤษ : UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี เลขที#บญัชี / Com Code 
ไทยพาณิชย์ ถนนวิทย ุ กระแสรายวนั 049-3-14404-9 

กรุงเทพ อาคารสนิธร กระแสรายวนั 89899 / UOBKHSUB   

 พร้อมระบ ุ 

 Ref. 1: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ที;ปรากฏในใบรับรองสทิธิการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ และ  

 Ref. 2: ให้ระบเุลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั/เลขที;หนงัสอืเดนิทาง/เลขที;ใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี)  



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 6 

(2)  กรณีชําระ Bill Payment ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบงก์กิ Nง ของ ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (Internet Banking / 
Mobile Application by Bangkok Bank Plc.) และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบงก์กิ Nง ของ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) (Internet Banking / Mobile Application by Siam Commercial Bank Plc.) 

  การโอนเงิน ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต แบงก์กิ Nง เข้าบญัชี  

ชื;อบญัชีภาษาไทย : บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพื#อจองซื Hอหลักทรัพย์ 

ชื;อบญัชีภาษาองักฤษ : UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) เลขที#บญัชี / Comp Code: 049-3-14404-9 พร้อมระบ ุ 

Ref. 1: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ที;ปรากฏในใบรับรองสทิธิการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ และ  

Ref. 2: ให้ระบเุลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั/เลขที;หนงัสอืเดนิทาง/เลขที;ใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี) 

 ระบใุห้ครบถ้วนถกูต้อง โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื Nอได้ตั Nงแตว่นัที; 27 - 30 กนัยายน 2564 (รวม 4 วนัทําการ) เวลา 
09.00 – 17.00 น. (เฉพาะผู้ ถือหุ้นที;มีบญัชีเงินฝากกบั ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ผา่นระบบ “บวัหลวงไอแบงค์กิ Nงแบบ
ออนไลน์” และผู้ ถือหุ้นที;มีบญัชีเงินฝากกบั ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ผ่านระบบ “SCB Easy Net / SCB Mobile 
Banking”เทา่นั Nน) 
 
(3)   กรณีชําระด้วยการนําเชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ฝากเข้าบญัชีด้วย Bill Payment 

  การนําฝาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment เข้าบญัชี  

ชื;อบญัชีภาษาไทย : บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพื#อจองซื Hอหลักทรัพย์ 

ชื;อบญัชีภาษาองักฤษ : UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) เลขที#บญัชี / Comp Code: 049-3-14404-9 พร้อมระบ ุ 

Ref. 1: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ที;ปรากฏในใบรับรองสทิธิการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ และ  

Ref. 2: ให้ระบเุลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั/เลขที;หนงัสอืเดนิทาง/เลขที;ใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี) 

  ระบใุห้ครบถ้วนถกูต้อง โดยสามารถนําฝากได้ตั Nงแตว่นัที; 27 - 29 กนัยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (หรือเวลา
ทําการของธนาคาร) โดยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที;ภายในระยะเวลาจองซื Nอแต่ไม่เกินวนัที; 29 กนัยายน 
2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทําการถดัไป  
  เพื;ออํานวยความสะดวกในการโอนเงินชําระคา่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทได้แนบใบนําฝากชําระเงินคา่จองซื Nอ (Bill 
Payment Form) (สิ;งที;ส่งมาด้วย 6) ผู้จองซื Nอหุ้นโปรดระบุชื;อนามสกุลหมายเลขโทรศพัท์ที;ติดต่อได้ และ Ref. 1 ให้ระบุเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ที;ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วน Ref. 2 ให้ระบเุลขประจําตวัประชาชน 
13 หลกั/เลขที;หนงัสอืเดนิทาง/เลขที;ใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี) ให้ครบถ้วนถกูต้อง 
 
5.3  การคืนเงนิค่าจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเชค็ค่าจองซื Hอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ในกรณีที;ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการคืนเช็คคา่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทโดยตวัแทนการ
รับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี N 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 7 

 5.3.1 กรณีที;ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร เนื;องจากมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือไม่
เพียงพอเมื;อเทียบกบัจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที;ผู้ ถือหุ้นจองเกินสทิธิ บริษัทจะคืนเงินคา่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จอง
ซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิและไม่ได้รับการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบี Nยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยบริษัทจะดําเนินการตามที;ผู้จองซื Nอ
ระบไุว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ ดงันี N 

 (1) จา่ยเป็นเช็คขีดคร่อม  

 บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั;งจ่ายผู้จองซื Nอหุ้นกู้ แปลง
สภาพตามที;ระบไุว้ในใบจองซื Nอภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิ Nนสดุระยะเวลาการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจดัสง่เช็คให้แก่ผู้จองซื Nอ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซื Nอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที;อยู่ที;ระบุ
ไว้ในใบจองซื Nอโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื Nอได้รับคืนเงินค่าจองซื Nอแล้วโดยชอบ และผู้จองซื Nอจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี Nย 
และ/หรือ คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

 (2) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารพาณิชย์ที;มีสาขาในประเทศไทย  

 บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารพาณิชย์ที;มีสาขาในประเทศไทย 
ตามที;ผู้ จองซื Nอระบุไว้ในใบจองซื Nอภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิ Nนสดุระยะเวลาการจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพ อนึ;ง ผู้ จองซื Nอจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอน และ/หรือ คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทจะหกัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ถ้ามี) จาก
เงินที;จะโอนให้แก่ผู้จองซื Nอ  

 (3) จา่ยเป็นดร๊าฟธนาคารในสกลุเงินตา่งประเทศ  

 บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะจา่ยเป็นดร๊าฟธนาคารในสกลุเงินตา่งประเทศ สั;งจา่ยผู้จอง
ซื Nอหุ้ นกู้ แปลงสภาพตามที;ระบุไว้ในใบจองซื Nอภายใน 14 วัน นับจากวันสิ Nนสุดระยะเวลาการจองซื Nอหุ้ นกู้ แปลงสภาพ โดย
จัดส่งดร๊าฟธนาคารให้แก่ผู้ จองซื Nอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) อนึ;ง ผู้ จองซื Nอจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ธรรมเนียมในการจดัทําดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ คา่ธรรมเนียม ธนาคารตา่ง ๆ โดยบริษัทจะหกัคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ถ้ามี) จาก
เงินที;จะโอนให้แก่ผู้ จองซื Nอ ทั Nงนี N ผู้ จองซื Nอรับทราบและยินยอมว่าอัตราแลกเปลี;ยนจะขึ Nนอยู่กับอัตราแลกเปลี;ยน ณ วันที; จัด
ทําดร๊าฟธนาคารของธนาคารที;เป็นผู้ออกดร๊าฟ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งดร๊าฟธนาคารคืนเงินค่าจองซื Nอทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามที;อยู่ที;ระบไุว้ในใบจองซื Nอโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื Nอได้รับคืนเงิน
คา่จองซื Nอแล้วโดยชอบ และผู้จองซื Nอจะไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบี Nย และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

 ทั Nงนี N กรณีที;บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผู้ จองซื Nอได้ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจะต้องชําระดอกเบี Nย
ให้แก่ผู้จองซื Nอในอตัราร้อยละ 7.00 ตอ่ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื Nอสว่นที;ไมไ่ด้รับการจดัสรร 

 5.3.2 กรณีที;ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื;องจากปฏิบตัิผิดเงื;อนไขการจองซื Nอ และ/หรือ การไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพ บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้ แปลง
สภาพของบริษัทจะคืนเช็คคา่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอที;ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ อนัเนื;องมาจาก
การปฏิบตัิผิดเงื;อนไขการจองซื Nอ และ/หรือ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื Nอ โดยผู้จองซื Nอ
ดงักล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามที;อยู่ระบุในส่วนที; 1 ข้อ 
5.2.1 ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิ Nนสดุระยะเวลาการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.4 วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 
  ผู้จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
จํากดั (มหาชน) ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ;ง ดงัตอ่ไปนี N 

5.4.1 กรณีผู้จองซื Nอประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื Nอโดยนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที;ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร
หุ้ นกู้ แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที;ส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพใน
ตา่งประเทศ) ตามชื;อและที;อยูที่;ระบไุว้ในใบจองซื Nอภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 8 

 5.4.2 กรณีผู้จองซื Nอประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ในบญัชีของบริษัท
หลกัทรัพย์ที;ตนเองมีบญัชีซื Nอขายหลกัทรัพย์อยู่ ซึ;งชื;อของผู้จองซื Nอจะต้องตรงกบัชื;อของบญัชีซื Nอขายหลกัทรัพย์ที;ผู้จองซื Nอประสงค์
จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเทา่นั Nน มิฉะนั Nนแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที;จะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
แก่ผู้จองซื Nอ  

  ทั Nงนี N ในกรณีนี N บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จํากดั 
เพื;อผู้ ฝาก” และผู้ รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ นกู้ แปลงสภาพที;บริษัทหลักทรัพย์นั Nนฝากหุ้ นกู้ แปลงสภาพอยู่ ใน
ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั Nนจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที;ผู้จองซื Nอฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื Nอภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.5 การจดัสรรและข้อมูลการจองซื Hออื#นๆ 

5.5.1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดที;ถือหุ้นตํ;ากวา่ 5,720 หุ้น จะไมมี่สทิธิจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิได้ แตส่ามารถแสดง
ความประสงค์จองซื Nอเกินสทิธิของตนได้  

5.5.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมที;มีสทิธิได้รับการจดัสรรสามารถจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิ น้อยกวา่สทิธิ หรือมากกวา่สทิธิของตน
ได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพที;เสนอขายในครั Nงนี Nก็ได้ โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นที;จองซื Nอตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที;มีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิที;ผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ได้รับ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพในส่วนที;เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอและชําระเงินค่าหุ้นกู้ แปลง
สภาพเกินสทิธิของตนจนกวา่จะไมมี่หุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร 

5.5.3  กรณีผู้ ถือหุ้นจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจํานงการจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบ
จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกบัการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ
จากการจองซื Nอตามสทิธิ ผู้ ถือหุ้นที;มีการจองซื Nอเกินสทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที;จองซื Nอเกินสทิธิ ดงันี N 

(1) กรณีมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอเกินสิทธิทั Nงหมดรวมกนั ผู้ ถือ
หุ้นที;จองซื Nอเกินสทิธิทกุรายจะได้รับการจดัสรรตามความต้องการของผู้ ถือหุ้นที;ซื Nอเกินสทิธิ  

(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอเกินสิทธิทั Nงหมดรวมกนั ผู้ ถือ
หุ้นที;จองซื Nอเกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที;จองซื Nอเกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็น 
รอบ ๆ จนกวา่จะไมเ่หลอืหุ้นกู้แปลงสภาพที;จองซื Nอเกินสทิธิ  

ทั Nงนี N จํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที;มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที;ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซื Nอ
และชําระเงินคา่จองซื Nอแล้ว โดยการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นที;เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอเกินสทิธิ หากมีเศษของ
หุ้นกู้ แปลงสภาพจากการคํานวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้ แปลงสภาพส่วนที;เหลือทิ Nงทั Nงจํานวน ในกรณีที;มีหุ้นกู้ แปลง
สภาพเหลือจากการปัดเศษดงักล่าว บริษัท จะจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามกระบวนข้างต้น
ต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้ นกู้ แปลงสภาพเหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทําตามวิธีการ
คํานวณข้างต้นได้ บริษัทจะทําการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที;เหลอือยูค่รั Nงละ 1 หนว่ย ตามลาํดบัสทิธิในการจองซื Nอ 

5.5.4 ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Nอจะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพที;ลงชื;อรับรองจากเจ้าหน้าที;ของบริษัทโดย
ตวัแทนการรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพื;อเป็นหลกัฐานในการรับจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแหง่การ
จองซื Nอจะสมบรูณ์เมื;อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามที;ระบไุว้ในสว่นที; 1 ข้อ 5.2.3 เป็นที;เรียบร้อยแล้ว 

5.5.5 ผู้ ถือหุ้นที;ยื;นความจํานงในการจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพและได้ชําระเงินค่าจองซื Nอ แล้วจะขอยกเลิกการจองซื Nอหุ้นกู้
แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั Nงนี N บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื Nอของผู้ ถือหุ้นที;ดําเนินการไม่ครบถ้วนตาม
วิธีการที;ระบใุนสว่นที; 1 ข้อ 5.2 

 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 9 

6. วธีิการชาํระเงนิต้นและดอกเบี Hย 
6.1 การชาํระเงนิต้น 

ในกรณีที;ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมิได้แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย ผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพจะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ ณ วนัหมดอายหุุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ;งได้แก่วนัที; 1 มกราคม 2567 (ในกรณีที;วนัที;หุ้นกู้
แปลงสภาพหมดอายตุรงกบัวนัหยดุราชการจะเลื;อนไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบี Nยเพิ;มให้ในวนัที;เลื;อนออกไป) ให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ;งมีชื;อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพลงวันที;ตรงกับวันทําการที;ต้องชําระเงินตาม
ข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที;ส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที;อยู่ที;ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ 

(2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทย ตามรายละเอียดที;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้
แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที;ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 15 (สิบห้า) วนัทําการ ก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้อง
นําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื;อรับชําระเงิน เว้นแต่ในกรณีที;มีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้ แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ;งในกรณี
ดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมจํ่าต้องชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว  

ทั Nงนี N ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพรับทราบและยินยอมว่าอตัราแลกเปลี;ยนจะขึ Nนอยู่กบัอตัราแลกเปลี;ยน ณ วนัที;จดัทําดร๊าฟ
ธนาคาร ของธนาคารที;เป็นผู้ออกดร๊าฟ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งดร๊าฟธนาคารชําระค่าเงินต้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามที;อยู่ที;ระบไุว้ในใบจองซื Nอ หรือตามที;ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพทราบ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับคืนเงินต้นแล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะไมมี่สทิธิเรียกร้องเงินต้น ดอกเบี Nย และ/หรือ คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

6.2  การชาํระดอกเบี Hยหรือเงนิจาํนวนอื#นใด (ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี Nยในอตัราร้อยละ 6.00 ตอ่ปี ทกุ ๆ วนัที; 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 
ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้ นกู้ แปลงสภาพ (ในกรณีที;ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื;อนไปเป็นวันทําการถัดไป) และวันชําระ
ดอกเบี Nยครั Nงสดุท้าย คือ วนัที; 1 มกราคม 2567 (ในกรณีที;วนัที;หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายตุรงกบัวนัหยดุราชการ จะเลื;อนไปเป็นวนั
ทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบี Nยเพิ;มให้ในวนัที;เลื;อนออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ;งมีชื;อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวนัที;ตรงกบัวนัทําการที;ต้องชําระเงินตามข้อกําหนด
สทิธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสง่เช็คดงักลา่วลว่งหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีที;สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามที;อยูที่;ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ 

(2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในประเทศไทย ตามรายละเอียดที;ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้
แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามที;ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลง
สภาพลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 (สิบห้า) วนัทําการ ก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงิน โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไมจํ่าต้องนํา
ใบหุ้นกู้ แปลงสภาพแปลงสภาพมาเวนคืนเพื;อรับชําระเงิน เว้นแต่ในกรณีที;มีเหตุอนัควรสงสยั ผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ;งใน
กรณีดงักล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องชําระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว  ยกเว้นในกรณีที;ผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องนําสง่ใบหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานประกอบตามที;ระบไุว้ ในสว่นที; 1 ข้อ 7. 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 10 

6.3  ในกรณีที# ผู้จองซื Hอประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื#นใดที#เป็นตัวเงิน เข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร (e-Dividend) 
ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด โดยการโอนเงนิเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทย 

 ผู้จองซื Nอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที;ประสงค์จะรับเงินปันผล/สทิธิอื;นใดที;เป็นตวัเงิน เข้าบญัชี เงินฝากธนาคาร (e-
Dividend) ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื;อบญัชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็นชื;อเดียวกบัชื;อผู้จองซื Nอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั Nน) กรุณากรอก “ใบสมคัรบริการจ่ายเงินปัน
ผล/สิทธิอื;นใดที;เป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงิน ฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) (สิ;งที;สง่มา
ด้วย 5) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอํานาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที;ระบุใน “ใบสมัคร e-
Dividend” ตา่งหากอีก 1 ชดุ (ไมส่ามารถใช้หลกัฐานร่วมกบัใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพได้) นําสง่ให้บริษัทพร้อมกบัใบจองซื Nอ  

 ในกรณีที;ผู้ จองซื Nอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ แจ้งข้อมลูของผู้จองซื Nอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ และ/หรือ 
รายละเอียดเกี;ยวกับบัญชีธนาคาร ใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื;นใดที;เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร (e-
Dividend)” ไม่ตรงกบัฐานข้อมลูของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) ที;ผู้จองซื Nอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ได้
เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี N บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดําเนินการปรับปรุงข้อมลูผู้จองซื Nอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ และ/หรือ รายละเอียดเกี;ยวกบับญัชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมลู ใน “ใบสมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื;นใดที;เป็น
ตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมลูดงักล่าวจะถูกใช้กับหลกัทรัพย์อื;น ๆ ที;ผู้ จองซื Nอ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพถืออยูด้่วย 

6.4  สาํนักของนายทะเบยีนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน ชั Nน 15   
เลขที; 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ  10330  

  
ชื;อผู้ตดิตอ่ หวัหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชยั                    
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511                    
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 
 

6.5  สาํนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ : 0 2229-2800  
โทรสาร : 0 2359-1259  
TSD Call center: 0 2229-2888  
Website: http://www.tsd.co.th  
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

7. การแปลงสภาพและเงื#อนไขในการแปลงสภาพ 
7.1 วันกาํหนดการแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอตัราการแปลงสภาพที;
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ;งสามารถแปลงสภาพได้หลงัจาก 2 ปี นบัแตว่นัที;ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ;งได้แก่
วนัที; 1 ตลุาคม 2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีที;วนัดงักลา่วมิใชว่นัทําการ และวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ;งถือเป็น
วนัแปลงสภาพครั Nงสดุท้ายซึ;งได้แก่วนัที; 1 มกราคม 2567 (ซึ;งตอ่ไปนี Nจะเรียกวา่ “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”) 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 11 

7.2 ระยะเวลาการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ;งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที;ติดตอ่ในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที;ระบไุว้ในสว่นที; 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและ
ขั Nนตอนในการแปลงสภาพที;ระบไุว้ในสว่นที; 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพนั Nน ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ;งมีชื;อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย ที;มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลง
สภาพยื;นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที;ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกบัแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบรูณ์ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. 
ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วนัทํา
การก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริ;มแปลงสภาพได้ในวนัที; 1 ตลุาคม 2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีที;วนัดงักล่าว
มิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัที; 25 
กนัยายน 2566 ถงึวนัที; 29 กนัยายน 2566) หรือระยะเวลา 15 – 30 วนัก่อนวนักําหนดการแปลงสภาพครั Nงสดุท้าย/วนัหมดอายหุุ้น
กู้แปลงสภาพ ซึ;งได้แก่วนัที; 1 มกราคม 2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพในระหวา่งวนัที; 2 ธนัวาคม 2566 ถงึวนัที; 17 ธนัวาคม 2566 เฉพาะวนัทําการ)   

7.3 สถานที#ตดิต่อในการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถ
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพ ในวนัทําการระหวา่งเวลา 9.30 น. ถงึ 15.30 น. 
 

สาํนกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) 
เลขที; 819 หมู ่7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย 
ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 
เบอร์โทร: 02 834-4938-41 
แฟกซ์: 02-834-4954-55 
 

สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน ชั Nน 15   
เลขที; 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ  10330  

 

ชื;อผู้ตดิตอ่ หวัหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชยั                    
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511                    
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 

ทั Nงนี N ในกรณีที;บริษัทมีการเปลี;ยนแปลงสถานที;ติดต่อในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (ELCID) ตอ่ไป 

7.4 วธีิการและขั Hนตอนในการแปลงสภาพ 

7.4.1 ในการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั Nน ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ;ง
มีชื;อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายที;มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื;นใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามจํานวนที;ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
(เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ
ก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริ;มแปลงสภาพได้ในวนัที; 1 ตลุาคม 2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีที;วนั
ดงักล่าวมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
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สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 12 

สภาพในระหวา่งวนัที; 25 กนัยายน 2566 ถงึวนัที; 29 กนัยายน 2566) หรือระยะเวลา 15 – 30 วนัก่อนวนักําหนดการ
แปลงสภาพครั Nงสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ซึ;งได้แก่วันที; 1 มกราคม 2567  (ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
สามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัที; 2 ธนัวาคม 2566 ถึงวนัที; 
17 ธนัวาคม 2566 เฉพาะวนัทําการ) โดยสามารถติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้ แปลงสภาพได้ที;สถานที;ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที;อยู่ที;ระบุในส่วนที; 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียม
เอกสารดงัตอ่ไปนี N 

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที;ได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และ
ครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) ใบหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ;งผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ลงลายมือชื;อผู้ โอน ด้านหลงั 
ซึ;งมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากบั จํานวนที;ระบใุนแบบแสดง ความจํานงในการใช้
สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) หนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อื;นมารับหุ้ นกู้ แปลงสภาพใบใหม่ สําหรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพที;ยังมิได้แปลงสภาพ 
(สาํหรับผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ;งได้มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางสว่นที;มีอยู)่ 

(4) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ 

– ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที;ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ให้ แนบสําเนา
ทะเบียนบ้านที;มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนา ถูกต้อง) ทั Nงนี N ใน
กรณีที;ผู้จองซื Nอเป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทน
โดยชอบธรรม) สําเนาบตัรประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) และ สําเนาทะเบียนบ้านที;ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือชื;อนั Nน จะต้องตรงกับลายมือชื;อที;ลงนามในแบบแสดงความ
จํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ที;ยงั
ไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือชื;อนั Nนจะต้องตรงกบัลายมือชื;อที;ลงนาม
ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

– ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบคุคลสญัชาติไทย: สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที;ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัแปลงสภาพในแต่ละครั Nง พร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั Nน และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประชาชน บัตร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที;ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามนิติบคุคล (ใน
กรณีที;บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุ หมายเลขประจําตวัประชาชน ให้แนบ
สําเนาทะเบียนบ้านที;มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถกูต้อง) ใน
กรณีที;กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล เป็นบคุคลที;ไมใ่ชส่ญัชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบตา่งด้าว 
หรือสําเนาหนงัสือเดินทางที;ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พร้อมลง
ลายมือชื;อรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือชื;อนั Nนจะต้องตรงกบัลายมือชื;อที;ลงนามในแบบแสดงความ
จํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที;ไม่ใช่สญัชาติไทย: สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือ
บริคณห์สนธิ หนงัสือรับรองที;ออกโดยเจ้าหน้าที;ของนิติบคุคลหรือหน่วยงานของ ประเทศที;นิติบคุคลมี
ภมูิลําเนาซึ;งรับรองถึงชื;อนิติบคุคล ชื;อผู้ มีอํานาจลงลายมือชื;อผกูพนันิติบคุคล ที;ตั Nงสํานกังานใหญ่ และ
อํานาจหรือเงื;อนไขในการลงลายมือชื;อผกูพนันิติบคุคล ที;ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพใน
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สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 13 

แต่ละครั Nง พร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั Nน
และประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจที;ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้ มีอํานาจผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีที;บตัรข้าราชการ หรือบตัร
พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านที;มีเลข
ประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนาถกูต้อง) ในกรณีที;กรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลที;ไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางที;
ยงัไมห่มดอายขุองกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือชื;อรับรองสําเนา ถกูต้อง 
โดยลายมือชื;อนั Nนจะต้องตรงกบัลายมือชื;อที;ลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ทั Nงนี N สาํเนาเอกสารประกอบนิตบิคุคลที;ไมใ่ชส่ญัชาตไิทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื;อของ
ผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที; Notary Public พร้อมประทบัตราของ
เจ้าหน้าที; Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที;สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที;
เอกสารดงักลา่วได้จดัทําโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพใน
แตล่ะครั Nง 

(5) หนงัสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที;มอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้อม
สาํเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นที; 1 ข้อ 7.4.1 (4) ตามแตก่รณี 

(6) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ในกรณีที;ผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์
จะรับชําระเงินสด 0.01 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ ตามเงื;อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
สภาพ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ตามที;ระบไุว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ;งที;สง่มาด้วย 4) 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ ทั Nงหมด 
(ถ้ามี) ตามบทบญัญตัิแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายอื;นที;เกี;ยวข้อง 
หรือบงัคบัใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

7.4.2 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย โดยใช้แบบแสดงความจํานงในการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพครั Nงสุดท้าย (เอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) ที;แนบมานี N หรือ 
ติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย ได้ที;บริษัทตามที;อยู่ที;
ระบใุนส่วนที; 1 ข้อ 7.3 ในช่วงวนัที; 2 ธันวาคม 2566 ถึงวนัที; 17 ธันวาคม 2566 (หรือระยะเวลา 15 – 30 วนัก่อน
วนักําหนดการแปลงสภาพครั Nงสดุท้าย เฉพาะวนัทําการ) ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพครั Nงสดุท้าย จะต้องปฏิบตัิตามเงื;อนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้อง
ตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่ง ๆ ที;ใช้บงัคบัเกี;ยวกบัการแปลงสภาพด้วย โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี N 
ให้แก่บริษัทตามที;อยูที่;ระบใุนสว่นที; 1 ข้อ 7.3 ข้างต้น 

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย ที;ได้กรอกข้อความถกูต้อง 
ชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ;งผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื;อผู้ โอนด้านหลงั 

(3) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามสว่นที; 1 ข้อ 7.4.1 (4) 

(4) หนงัสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที;มอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้อม
สาํเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นที; 1 ข้อ 7.4.1. (4) ตามแตก่รณี 

(5) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ในกรณีที;ผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์
จะรับชําระเงินสด 0.01 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ ตามเงื;อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
สภาพ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ตามที;ระบไุว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ;งที;สง่มาด้วย 4) 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 14 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั Nงหมด 
(ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายอื;นที;เกี;ยวข้อง 
หรือบงัคบัใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

ตามแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละ
รายจะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั Nงจํานวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพด้วยการแปลงสภาพ ตามเงื;อนไขของหู้นกู้ แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ#งเท่านั Hน ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้
แปลงสภาพที;ตนเองถืออยูเ่พื;อเลอืกทางเลอืก (ก) และ (ข) ได้ 

7.4.3 จํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที;ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั Nน โดยอตัราการแปลงสภาพเท่ากบั
หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ตอ่ 333.333333 หุ้นสามญั (หากคํานวณราคาแปลงสภาพที; 3.00 บาทตอ่หุ้นสามญัจะ
ได้เป็นมลูค่า 999.99 บาท ต่อหุ้นกู้ แปลงสภาพ 1 หน่วย) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ และบริษัทจะชําระผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นเงินสดจากการแปลงสภาพจํานวน 0.01 บาทต่อหุ้นกู้ แปลงสภาพ 1 หน่วย ตามเงื;อนไขของการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

7.4.4 บริษัทจะชําระเงินสดจากการแปลงสภาพจํานวน 0.01 บาท ต่อหุ้นกู้ แปลงสภาพ 1 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพ ตามเงื;อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพลงวนัที;ตรงกับวนัทําการที;ต้องชําระเงินตาม
ข้อกําหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพจะส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที;ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที;อยู่ที;ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ 

(2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในประเทศไทย ตามรายละเอียดที;ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที;ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียน
หุ้นกู้แปลงสภาพลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัทําการ ก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน  

7.4.5 จํานวนหุ้นสามญัที;ออกเมื;อมีการแปลงสภาพ จะคํานวณโดยการนําจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที;ขอแปลง
สภาพ คณูด้วยอตัราการแปลงสภาพ 333.333333 หุ้นสามญั (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ) โดยเศษของจํานวนหุ้น
สามญัจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้ แปลงสภาพให้ตดัเศษของหุ้นทิ Nง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระเป็นเงิน
สดคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคํานวณจาก (1) จํานวนเศษหุ้น คณูด้วย (2) ราคาแปลงสภาพ 

ในกรณีที;ต้องมีการเปลี;ยนแปลงราคาและอตัราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอตัราการ
แปลงสภาพตามที;ระบใุนเงื;อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ตัดเศษของหุ้ นทิ Nง โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะชําระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ โดย
คํานวณจาก (1) จํานวนเศษหุ้น คณูด้วย (2) ราคาแปลงสภาพ (ที;ปรับราคาแปลงสภาพแล้ว) 

7.4.6 การเปลี;ยนแปลงการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที;ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

7.4.7 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจํานวนที;ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความที;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจํานงใน
การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั Nน หรือหลกัฐานประกอบการขอแปลงสภาพไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง 
หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทํา
การแก้ไขเพื;อให้เป็นไปตามเงื;อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพในครั Nงนั Nน ๆ มิฉะนั Nนแล้ว
บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพในครั Nงนั Nนสิ Nนสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะ
จดัส่งใบหุ้นกู้ แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัแปลง
สภาพในแตล่ะครั Nง โดยไมมี่ดอกเบี Nยไมว่า่ในกรณีใด ๆ ทั Nงนี N หุ้นกู้แปลงสภาพที;ยงัไมมี่การแปลงสภาพ ดงักลา่วยงัมี
ผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวนัแปลงสภาพครั Nงสดุท้าย เว้นแต่การแปลงสภาพครั Nงนั Nนจะเป็นการแปลงสภาพครั Nงสดุท้าย 
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สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 15 

บริษัทสงวนสทิธิที;จะดําเนินการตอ่ไปนี N โดยจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไมป่ระสงค์ที;จะแปลงสภาพ และต้องการ
ขอรับเงินต้นคืนทั Nงจํานวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั Nงจํานวน) 

– สําหรับผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในประเทศไทย: บริษัทจะไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพจํานวน 1,000 บาท ต่อหุ้นกู้ แปลง
สภาพ  1 หน่วย โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมสั;งจ่ายเฉพาะ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที;อยูที่;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้
แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพ ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนั ก่อนแปลงสภาพ
ครั Nงสดุท้าย ภายในระยะเวลา 14 วนั  นบัจากวนักําหนดแปลงสภาพครั Nงสดุท้าย อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้
มีการส่งเช็คไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที;อยู่ที;ระบไุว้ในใบจองซื Nอ หรือตามที;ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ โดยถกูต้องแล้วให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้รับเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพแล้วโดยชอบ และผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี Nย และ/หรือ 
คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป หรือ 

– สําหรับผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ: บริษัทจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จํานวน 1,000 บาท ต่อหุ้นกู้แปลง
สภาพ 1 หน่วย โดยจ่ายดร๊าฟธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศ ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยจัดส่งทาง
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ตามที;อยูที่;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที;ผู้ ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัก่อน
แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนักําหนดแปลงสภาพครั Nงสดุท้าย อนึ;ง ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดทําดร๊าฟธนาคาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ โดย
บริษัทจะหกัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ถ้ามี) จากเงินที;จะโอนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ทั Nงนี N ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ
รับทราบและยินยอมว่าอตัราแลกเปลี;ยนจะขึ Nนอยู่กบัอตัราแลกเปลี;ยน ณ วนัที;จดัทําดร๊าฟธนาคารของธนาคารที;
เป็นผู้ออกดร๊าฟ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์อากาศ (Air 
Mail) ตามที;อยู่ที;ระบไุว้ในใบจองซื Nอ หรือตามที;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับเงินไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วโดยชอบ และผู้ ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพจะไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบี Nย และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

7.4.8 เมื;อผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ปฏิบตัิตามเงื;อนไขการแจ้งความจํานงการแปลงสภาพ กล่าวคือได้ส่งมอบทั Nงใบหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
หรือแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั Nงสดุท้าย (แล้วแตก่รณี) พร้อมหลกัฐาน
ประกอบการแปลงสภาพถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมส่ามารถเพิกถอนการแปลงสภาพ
ได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

7.4.9 เมื;อพ้นกําหนดวนัแปลงสภาพครั Nงสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพยงัมิได้ปฏิบตัิตามเงื;อนไขของการแปลง
สภาพที;กําหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือ มิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่อย่างใดภายใน
กําหนดระยะเวลาที;กําหนดไว้ในสว่นที; 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือวา่หุ้นกู้แปลงสภาพนั Nน ๆ สิ Nนสภาพลง โดยไมมี่การ
แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิที;จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลง
สภาพตามที;ระบุไว้ในส่วนที; 1 ข้อ 7.4.7 โดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อ
บริษัทและบริษัทจะไมด่ําเนินการชดใช้คา่เสยีหายหรือคา่ชดเชยที;เกิดขึ Nนจากการดงักลา่วทั Nงสิ Nน 

7.4.10 ในกรณีที;ไม่ใช่การใช้สิทธิแปลงสภาพครั Nงสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบ
หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยที;ประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทจะสง่หุ้นกู้แปลงสภาพใบ
ใหม่ที;มีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้ แปลงสภาพส่วนที;เหลือคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าว โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัแปลงสภาพนั Nน ๆ และจะทําการยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพใบเก่า 

7.4.11 บริษัทจะยื;นขอจดทะเบียนเปลี;ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัที;ออก
ใหม่สําหรับการแปลงสภาพในแต่ละครั Nงภายใน 14 วนั นบัตั Nงแต่วนัแปลงสภาพในแต่ละครั Nง นอกจากนี N บริษัทจะ



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 16 

ดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ได้แปลงสภาพนั Nนเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัที;คํานวณได้จากการแปลงสภาพในครั Nงนั Nน 

7.4.12 ในกรณีที;หุ้ นสามัญที;สํารองไว้เพื;อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที;
เกิดขึ Nนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ตามที;ระบไุว้ในข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที;ของ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

7.4.13 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที;คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้
พิจารณาข้อกําหนดเงื;อนไขอื;นและรายละเอียดอื;น ๆ หรือเหตใุห้ต้องออกหุ้นใหม ่ตลอดจนการเปลี;ยนแปลง ทั Nงด้าน
ราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคํานวณที;เหมาะสม เมื;อมีเหตุการณ์ตามที;ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที;เกี;ยวข้องกําหนด ทั Nงนี N หากมีกรณีที;จําเป็นต้องขอมติจากที;
ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอตอ่ที;ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎระเบียบตอ่ไป 

7.5  การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลอืกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ;ง ดงัตอ่ไปนี N 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ได้รับการจดัสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัเพิ;มทนุที;ได้จากการแปลงสภาพตาม
หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยให้ออกใบหุ้นในชื;อของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ;งศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นให้แก่
ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที;ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพในต่างประเทศ) ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัแปลงสภาพในแต่ละครั Nง ในกรณีนี N ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ
อาจไม่สามารถขายหุ้นที;ได้จากการแปลงสภาพจนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึ;งอาจได้รับภายหลงัจากที;หุ้นสามญัเพิ;มทนุ
ของบริษัทได้รับอนมุตัใิห้เข้าทําการซื Nอขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ที;ตนเองมีบญัชีซื Nอขายหลกัทรัพย์อยู่ ซึ;งชื;อของผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพที;ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจะต้องตรงกบัชื;อของบญัชีซื Nอขายหลกัทรัพย์ที;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ได้
แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวเท่านั Nน มิฉะนั Nนแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที;
จะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที;ได้รับการจดัสรรหุ้น ตามสว่นที; 1 ข้อ 7.5 (1) แทน  

ทั Nงนี N ในกรณีนี Nบริษัทจะดําเนินการนําหุ้นจากการแปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั เพื;อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นที;บริษัทหลกัทรัพย์นั Nนฝากหุ้นอยู่ 
ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั Nนจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นที;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้ และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการแปลงสภาพ ในกรณีนี Nผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพที;ได้รับจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที;ได้จากการแปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที;ตลาดหลกัทรัพย์
อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ;มทนุของบริษัทซื Nอขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพที;ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ โดยประสงค์ที;จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เลขที; 600 เพื;อข้าพเจ้า ในกรณีนี N บริษัท
จะดําเนินการนําหุ้นที;เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึ
ยอดบญัชีจํานวนหุ้น ตามจํานวนที;ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที; 
600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพที;ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นับจากวนั
กําหนดการแปลงสภาพในแตล่ะครั Nง เมื;อผู้ ที;ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ที;ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้น
ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั;วไป ซึ;งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนิน
ตามที;ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นั Nน ๆ กําหนด ดงันั Nน ในกรณีนี N ผู้ ที;ได้รับการจดัสรรหุ้นจะ
สามารถขายหุ้นที;ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที;ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซื Nอ
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ที;ได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)   

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 1 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 17 

8. อื#นๆ 

8.1 บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิที;จะซื Nอหุ้นสามญัของบริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) รุ่นที; 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;
จองซื Nอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที;ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) 
ในอตัราสว่น 1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 1,000 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดในสว่นที; 3 

8.2 ผู้ ถือหุ้นโปรดดรูายละเอียดและเงื;อนไขอื;น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที;ของผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) ที;แนบมาด้วย 

8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ชั Nน 3/1 อาคารสาธรซิตี Nทาวเวอร์  
เลขที; 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

8.4 แบบสรุปข้อมลูสําคญัของตราสาร (Factsheet) ดงัรายละเอียดในหน้าถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร 

1 
 

Factsheet 
บรษิทั วลิลา่ คณุาลยั จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพยเ์พืCอขายและกอ่สรา้ง 
   เสนอขาย หุน้กูแ้ปลงสภาพ มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึCงผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นวันครบกําหนดไถถ่อน  

ระหวา่งวันทีC 27 - 30 กนัยายน 2564 รวม 4 วันทําการ 
 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีFยง 
อาย ุ 2 ปี 3 เดอืน 
อตัราดอกเบีVย คงทีC 6.00% ตอ่ปี 
งวดการชําระดอกเบีVย จา่ยดอกเบีVยทกุ ๆ 3 เดอืน 
การไถถ่อนกอ่นกําหนด ผูอ้อกหุน้กูม้ีสทิธใินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ภายหลังจาก 6 (หก)
เดอืน นับจากวันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

มลูคา่การเสนอขายรวม ไมเ่กนิ 120.00 ลา้นบาท 
หลักประกนั – ไมม่ ี–  
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ เพืCอลงทุนซืVอทีCดนิสําหรับพัฒนาโครงการใหม่ของ

บรษัิท จํานวน 100.00 ลา้นบาท และเพืCอใชเ้ป็นเงนิทนุ
หมนุเวยีน จํานวน 20.00 ลา้นบาท 

การใชส้ทิธแิปลงสภาพ    ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ไดค้รั VงแรกในวันทีC 1 ตุลาคม 2566 (แสดงความ
จํานงใชส้ทิธแิปลงสภาพในวันทีC 25 - 29 กนัยายน 
2566) และครัVงทีCสองในวันครบกําหนดอายุหุน้กู ้
แปลงสภาพซึCงไดแ้กวั่นทีC 1 มกราคม 2567 (แสดง
ความจํานงใชส้ิทธิแปลงสภาพในวันทีC 2 - 17 
ธันวาคม 2566) 

 (พจิารณาจากอายตุราสารและอนัดบัความน่าเชืCอถอื) 
 
 

 
 
เป็นตราสารหนีVทีCผูอ้อกตราสารสามารถไถถ่อนกอ่นกําหนด 
ขอ้กาํหนดในการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ 
บรษัิทจะดํารงไวซ้ ึCง "หนีVสนิสทุธ"ิ ตอ่ "สว่นของผูถ้อืหุน้” (Net 
Debt to Equity Ratio) ตามนยิามทีCระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธใิน
อตัราสว่นไมเ่กนิ 3:1 ณ วันสิVนงวดบัญชขีองแตล่ะปีตลอดอายุ
หุน้กู ้
ผลตอบแทนของตราสารรุน่อืFนในตลาด (YTM) 
-ไมม่ขีอ้มลู- 
 

ความเสีFยงของผูอ้อก 
1. ความเสีCยงจากการพัฒนาโครงการและประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมทีCมีการแข่งขันสูง เนืCองจากการชะลอตัวของ
อสังหารมิทรัพยป์ระเภทอาคารชุด ในปี 2563 มีจํานวนหน่วย
เปิดตัวจํานวน 26,125 หน่วยลดลงถงึ 60% เมืCอเทยีบกับปีกอ่น
หนา้ ทําใหผู้ป้ระกอบการอสงัหารมิทรัพยห์ลายบรษัิทมกีารปรับ
แผนการเปิดตัวโครงการใหม่จากอาคารชุดมาเป็นการเปิดตัว
อสังหารมิทรัพยแ์นวราบมากขึVน ทําใหใ้นปี 2563 มกีารเปิดตัว
โครงการอสงัหารมิทรัพยแ์นวราบจํานวน 44,001 หน่วยคดิเป็น
สดัสว่น 63% เพิCมขึVนจาก 42% จากปี 2562 

2. ความเสีCยงจากการพึCงพงิรายไดจ้ากโครงการอสังหารมิทรัพยท์ีC
กระจกุตวัอยูใ่นพืVนทีCอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ีเนืCองจาก
บรษัิทมีการพัฒนาโครงการอยู่ในพืVนทีC จ.นนทบุรี จํานวน 4 
โครงการ และอยูใ่น จ.ฉะเชงิเทรา 1 โครงการ 

3. ความเสีCยงจากการทีCผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมาย
เนืCองจากลูกคา้ไม่สามารถโอนไดต้ามวันทีCกําหนดไวใ้นสัญญา 
เนืCองจากโครงการของกลุ่มบริษัทฯ จะรับรูร้ายไดเ้มืCอโอน
กรรมสทิธิxซ ึCงจะตอ้งพัฒนาโครงการแลว้เสร็จ 

4. ความเสีCยงจากความผันผวนของราคาวัสดกุอ่สรา้ง ความเสีCยงจาก
การขาดแคลนแรงงาน และความเสีCยงจากการพึCงพงิผูรั้บเหมา
นอ้ยราย 

5. ความเสีCยงจากการเปลีCยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และ
กฎระเบยีบ ซึCงอาจมผีลกระทบตอ่ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยข์องกลุม่
บรษัิทฯ 

6. ความเสีCยงจากการจัดหาทีCดนิเพืCอพัฒนาโครงการในอนาค 
7. ความเสีCยงจากการผดินัดชําระหนีVเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิและ

ตราสารหนีVของบรษัิทฯ โดย ณ วันทีC 30 มถิุนายน 2564 ผู ้
ออกหุน้กูม้หีนีVสนิสถาบันการเงนิรวม 249.48 ลา้นบาท และ
มียอดคงคา้งหุน้กูจํ้านวน 236.49 ลา้นบาท มีอัตราส่วน
สภาพคลอ่งหมนุเร็ว (Quick Ratio) เทา่กับ 0.20 เทา่ ซึCง
อยู่ในระดับตํCา ทั VงนีVหากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ไดรั้บเงนิโอนจาก
ยอดขายรอรับรูร้ายได ้(Backlog) จากลูกคา้ไดต้ามแผน 
จะส่งผลใหผู้อ้อกหุน้กูม้ีความเสีCยงทีCจะผิดนัดชําระหนีV
ดงักลา่วไดเ้นืCองจากบรษัิทฯ มสีภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอ 

 
 
 

อนัดบัความนา่เชืFอถอื 
ไมม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชืCอถอื 

รายละเอยีดสําคญัอืFน 
วันทีCออกตราสาร  1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 
วันทีCครบกําหนดอาย ุ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 
ประเภทการเสนอขาย จัดสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิทกุรายตามสดัสว่น (Right 
                                   Offering: RO) 
ตวัแทนรับจองซืVอ บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ             จํากดั 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

อตัราสว่นทางการเงนิทีFสําคญัของผูอ้อก 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
(เทา่) 

คา่เฉลี6ย
อตุสาหกรรม 

(ลา่สดุ) 

งวด 6 
เดอืน  

ปี 
2564  

ปี 
2563 

ปี 
2562 

ความสามารถในการชําระ
ดอกเบีVย (Interest coverage 
ratio)1 

N/A 6.64 4.69 2.44 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว (Quick ratio)1 

N/A 0.20 0.24 0.16 

หนีVสนิรวมต่อส่วนของผูถ้ือ
หุ น้รวม (Debt to equity : 
D/E ratio)2 

N/A 1.20 1.02 1.05 

หนีVส ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้
รวม (ตามขอ้กําหนดสทิธฯิ) 

N/A 0.76 0.49 0.62 

1 ยิCงสงูยิCงแสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู 
2 ยิCงสงูยิCงแสดงถงึหนีVสนิทีCสงู 
 
 

ตํFา สูง 1 2 3 4 5 6 7 8 



แบบสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร 

2 
 

สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 3 ปี 

 

 

 
  

สดัสว่นหนี_ท ีFมภีาระดอกเบี_ยของผูอ้อกหุน้กู ้  ลําดบัการไดร้บัชําระหนี_ 
ณ วันทีC 30 มถินุายน 2564 

  
*รายการอืCน ๆ ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืจากบคุคลอืCนและหนีVสนิตามสญัญาเชา่ 

 เมืCอผูอ้อกถกูพทัิกษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีาร
ชําระบัญชเีพืCอการเลกิบรษัิท 
 

 

ลกัษณะพเิศษและความเสีFยงสําคญัของตราสาร 
 

1. การลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพไมใ่ชก่ารฝากเงนิ ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพจนครบกําหนดวันใชส้ทิธแิปลงสภาพ เนืCองจากการ
ขายกอ่นครบกําหนดอาจทําไดย้าก หรอืขายไดตํ้Cากวา่มลูคา่ทีCตราไวห้รอืราคาทีCซืVอมา 

2. เนืCองจากตราสารหนีVในประเทศไทยมสีภาพคล่องตํCา การขายตราสารหนีVกอ่นครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนัVนอาจไดรั้บมูลค่าขายตราสาร
ลดลงหรอืเพิCมขึVนได ้โดยขึVนอยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนัVน 

3. ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวามเสีCยงสงูดว้ยเชน่เดยีวกนั ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจเกีCยวกบัลักษณะตราสาร รวมถงึวเิคราะหค์วามเสีCยง
และความสามารถในการชําระหนีVของผูอ้อกตราสารกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 

4. ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพยังไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชืCอถอื ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูผลการดําเนนิงานของบรษัิทผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและ
ควรตดิตามขา่วสารของบรษัิทผูอ้อกอยา่งตอ่เนืCอง 

5. การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพกอ่นวันครบกําหนดไถถ่อน โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจทําใหผู้ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมคีวามเสีCยงทีCจะไมส่ามารถ
คาดการณ์กระแสเงนิสดรับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพทีCแน่นอนได ้และมคีวามเสีCยงทีCจะเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีCสงูจากการลงทนุในหุน้กู ้
แปลงสภาพทีCเกีCยวขอ้งดงักลา่ว 

 

คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืFน 
คําเตอืน 
• การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะนําใหล้งทนุ ประกนัการชําระหนีV ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
• ขอ้มลูสรปุนีVเป็นสว่นหนึCงของหนังสอืแจง้การจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึCงเป็นเพยีงขอ้มลูสรปุเกีCยวกบัการเสนอขาย ลักษณะและความเสีCยงของ

หลักทรัพยแ์ละบรษัิททีCออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดังนัVน ผูล้งทุนตอ้งวเิคราะหค์วามเสีCยงและศกึษาขอ้มูลจากหนังสอืแจง้การจัดสรรหุน้กู ้
แปลงสภาพ ขอ้กําหนดสทิธแิละเอกสารการจองซืVอหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

ประวัตผิดินัดชําระหนีV 
          ไมม่ ี                       ม ี
 

     บรษัิทไมม่ปีระวัตกิารผดินัดชําระหนีVดอกเบีVยหรอืเงนิตน้ของตราสารหนีV หรอืผดินัดชําระหนีVเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิท
เครดติฟองซเิอร ์หรือสถาบันการเงนิทีCมกีฎหมายเฉพาะจัดตั VงขึVนโดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิทขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิและงบการเงนิทีC
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชทีีCไดรั้บอนุญาต 

 

สนิทรัพยร์วม หนี/สนิรวม สว่นของผูถ้อืหุน้ 

2562 940.41 481.36 459.05

2563 1,034.98 522.02 512.96

6M/2564 1,238.63 676.88 561.75
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รายไดร้วม ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย* 
กําไรสทุธสิําหรับปี / 

งวด 

2562 652.67 578.79 56.26

2563 803.79 698.29 84.64

6M/2564 446.11 361.09 68.50
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หมายเหต*ุคา่ใชจ้า่ยไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหนีL อืNนๆ 

P 

49.60% 47.02% 

3.39% 

236.49 ลบ. 249.48 ลบ. 17.03 ลบ. 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 1 

ส่วนที' 2 ข้อมูลเบื 3องต้นของบริษัท  

1. ชื'อและรายละเอียดของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ชื;อบริษัท                 : บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) 

ที;ตั Mงสาํนกังานใหญ่  : เลขที; 819 หมูที่; 7 ตําบลพิมลราช อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ  

     11110 

โทรศพัท์    : 02-834-4938-40 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เลขจดทะเบียน   : 0107562000025 

เวบ็ไซต์    : www.kunalai.co.th 

ทนุจดทะเบียน   : 423,199,996.50 บาท (สี;ร้อยยี;สบิสามล้านหนึ;งแสนเก้าหมื;นเก้า 

พนัเก้าร้อยเก้าสบิหกบาทห้าสบิสตางค์) 

ทนุจดทะเบียนที;ชําระแล้ว  : 343,199,962.00 บาท (สามร้อยสี;สบิสามล้านหนึ;งแสนเก้าหมื;นเก้าพนัเก้าร้อย 

หกสบิสอง) 

มลูคา่หุ้นที;ตราไว้ตอ่หุ้น  : 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

กลุม่บริษัท ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจดัสรรพร้อมที;ดินเพื;อขาย โดยกลุม่บริษัท จะเป็นผู้พฒันา

โครงการ และเป็นเจ้าของโครงการในเขตปริมณฑลในจงัหวดันนทบรีุ โดยโครงการของบริษัท ทกุโครงการอยู่ภายใต้แนวความคิด

ที;ว่า “คณุาลยั สร้างพื Mนที; สร้างความสขุ” กลุม่บริษัท จะพฒันาโครงการขนาดเล็ก – กลาง โดยเฉลี;ยมีเนื Mอที;โครงการประมาณ 8 - 

47 ไร่ และอายโุครงการเฉลี;ย 3 - 5 ปี เพื;อเป็นการกระจายความเสี;ยงให้แก่กลุม่บริษัท โดยเน้นการสร้างจํานวนบ้านที;พอเหมาะ ไม่

มีสตอ็กบ้านจํานวนมากเกินไป  

 กลุม่บริษัท มีนโยบายในการขายก่อนการสร้างบ้านแล้วเสร็จ เพื;อให้ลกูค้าได้ผอ่นดาวน์ตามแผนงานก่อสร้าง และเตรียม

ตวัสําหรับการเข้าอยู ่กรณีทั;วไปจํานวนการผอ่นดาวน์จะเป็นจํานวนร้อยละ u – v ของราคาขาย โดยจํานวนงวดจะขึ Mนอยูก่บัเวลาที;

บ้านจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั Mงนี M โดยเฉลี;ยบริษัท ใช้เวลาไมเ่กิน w เดือนในการสร้างบ้าน และลกูค้าทําการผอ่นดาวน์เฉลี;ย 4 - 6 งวด

ขึ Mนอยู่กับระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยระหว่างการผ่อนดาวน์ยงัสามารถติดต่อกับทางสถาบนัการเงินเพื;อเตรียมตวั

อนุมตัิสินเชื;ออีกด้วย อีกทั Mงกลุ่มบริษัท ยงัสร้างจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทอื;น เช่น การ

ออกแบบบ้านให้มีพื Mนที;ใช้สอยมากขึ Mน เป็นต้น กลุ่มบริษัท ได้ทําการสํารวจศกึษาวิจยัเพื;อดคูวามต้องการของลกูค้า การคดัเลือก

ทําเลที;ตั Mงโครงการให้อยู่ในย่านการคมนาคมสะดวกสบาย ใกล้สิ;งอํานวยความสะดวกที;มีเครือข่ายรถไฟฟ้ารองรับ การใช้วสัดุ

ก่อสร้างที;มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีบุคลากรที;มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างสมํ;าเสมอ อีกทั Mงมี

บริการหลงัการขายโดยการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโครงการ รวมถึงการดแูลรักษาความปลอดภยัภายในโครงการให้แก่

ลกูค้าภายหลงัพฒันาโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี Mกลุม่บริษัท ได้ออกแบบพื Mนที;สว่นกลางของแตล่ะโครงการให้มีลกัษณะโดดเดน่ 

โดยมีการจดัสรรให้พื Mนที;มากกวา่ที;กฎหมายกําหนด เพื;อเพิ;มความร่มรื;นให้แก่ผู้อยูอ่าศยัในโครงการ 

ปัจจบุนั ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัท คือดําเนินธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แนวราบเพื;อขาย โดยกลุ่มบริษัท จะเน้น

ทําเลที;ตั Mงในเขตปริมณฑล โดยปัจจุบนัเน้นที;อําเภอบางบวัทอง กลุ่มบริษัท จะพัฒนาโครงการขนาดเล็ก – กลาง โดยมีเนื Mอที;

โครงการ 8!- 47 ไร่ และอายโุครงการ 3!- 5 ปี โดยมีโครงการที;ปิดไปแล้ว 7 โครงการ โครงการที;อยู่ในระหว่างการดําเนินการ 5 

โครงการ และโครงการในอนาคต 1 โครงการ โดยมีชื;อ และลกัษณะผลติภณัฑ์แตล่ะโครงการดงันี M 

 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 2 

โครงการ 
ลกัษณะผลติภณัฑ์ 

สถานะ 
บ้านแฝด บ้านเดี<ยว ทาวน์โฮม อาคาร

พาณชิย์ 

1. วลิลา่ คณุาลยั 1 / /  / ปิดโครงการ 

2. วลิลา่ คณุาลยั 2 / /   ปิดโครงการ 

3. วลิลา่ คณุาลยั 3 / /   ปิดโครงการ 

4. คณุาลยั พราว / /   ปิดโครงการ 

5. คณุาลยั คอร์ทยาร์ด / /  / อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้างและขาย  

6. คณุาลยั ซมิโฟน ี  /   ปิดโครงการ 

7. คณุาลยั บกีนิส ์   /  ปิดโครงการ 

8. คณุาลยั พอลเลน  /   ปิดโครงการ 

9. คณุาลยั จอย / /   อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้างและขาย 

10. คณุาลยั จอยออน 314 / /   อยูใ่นระหวา่งการพฒันา และกอ่สร้าง 

11. คณุาลยั บกีนิส ์2   / / อยูใ่นระหวา่งการพฒันา และกอ่สร้าง 

12. คณุาลยั พรีม / /   อยูใ่นระหวา่งการพฒันา และกอ่สร้าง 

13. วลิลา่ วาณชิ    / โครงการในอนาคต 
 

เนื;องจากในปี 2560 บริษทัเริ;มมกีารวางแผนการตลาดรูปแบบใหม ่ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ ของบริษทั ที;วา่ “สร้างพื Mนที; 

สร้างความสขุ” จงึวางแผนการในอนาคตสาํหรับสนิค้าที;วางขายของบริษทั ให้มสีนิค้าแค ่4 กลุม่ตามระดบัราคา และตวัผลติภณัฑ์ 

โดยสามารถสรุปได้ดงันี M 

(1) “คณุาลยั บีกินส์” โครงการที;มีราคาขายเฉลี;ยประมาณ 2.04 ล้านบาท เป็นโครงการทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ 

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางที;เริ;มต้นครอบครัวใหม่ หรือเตรียมเกษียณที;อยู่กับแบบครอบครัวเล็ก

ประมาณ 2 - 4 คนซึ;งต้องการสถานที;อยู่อาศยัเป็นของตนเองในราคาที;ไม่แพง และคุ้มค่า อีกทั Mง ยังสามารถใช้

ประโยชน์จากการจัดพื Mนที;ใช้สอยภายในที;คุ้ มค่า และมีการจัดสรรพื Mนที;สาธารณูปโภคที;มีความเป็นพิเศษกว่า

โครงการทั;วๆ ไป เชน่ เน้นพื Mนที;สวนสาธารณะ เป็นต้น 

โดยปัจจบุนัมีทั Mงหมด 2 โครงการ ดงันี M 

§ โครงการ คณุาลยั บีกินส์ – เริ;มเปิดขายเมื;อปี 2560 ปัจจบุนัปิดโครงการแล้ว 

§ โครงการ คณุาลยั บีกินส์ 2 – อยูใ่นระหวา่งการพฒันาและอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการ 

(2) “คณุาลยั จอย” โครงการที;มีราคาขายเฉลี;ยประมาณ 3.63 ล้านบาท ใช้สําหรับโครงการบ้านเดี;ยว และบ้านแฝด ถกู

ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน เน้นพื Mนที;เปิดโลง่ อาทิ พื Mนที;ชั Mนลา่งของบ้านจะมีพื Mนที;กว้างโลง่ เพื;อให้ลกูค้าสามารถ

นําไปประยกุต์ใช้ตามแต่ละการใช้งาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าเป็นวยัทํางานที;เริ;มมีสมาชิกในครอบครัวที;ขยาย และ

เติบโตขึ Mน ประมาณ 3 - 6 คน ทั Mงนี M โครงการในระดบัเดียวกนั ได้แก่ โครงการ คณุาลยั พราว, คณุาลยั คอร์ทยาร์ด, 

คุณาลยั พรีม แต่เนื;องจากในอนาคตมีแผนการที;จะเลิกใช้ชื;อโครงการ คุณาลยั พราว และคุณาลยั คอร์ทยาร์ด 

เนื;องจากการปรับปรุงแผนการตลาด ทําให้โครงการในกลุม่นี M จะเหลอืแคชื่;อ “คณุาลยั จอย” และ “คณุาลยั พรีม” 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 3 

โดยปัจจบุนัมีทั Mงหมด 5 โครงการที;เป็นสนิค้ากลุม่นี M ได้แก่  

§ โครงการ คณุาลยั พราว – เริ;มเปิดขายเมื;อปี 2556 และปัจจบุนัปิดโครงการแล้ว 

§ โครงการ คณุาลยั คอร์ทยาร์ด – เริ;มเปิดขายเมื;อปี 2557 และอยูใ่นระหวา่งการดาํเนนิการ 

§ โครงการ คณุาลยั จอย – เริ;มเปิดขายเมื;อปี 2561 และอยูใ่นระหวา่งการดาํเนนิการ 

§ โครงการ คณุาลยั พรีม - เริ;มเปิดขายเมื;อปี 2563 และอยูใ่นระหวา่งการดาํเนนิการ 

§ โครงการ คณุาลยั จอย ออน 314 – เริ;มเปิดขายเมื;อปี 2562 และอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการ 

(3)  “คณุาลยั พอลเลน” โครงการที;มีราคาขายเฉลี;ยประมาณ 4.01 ล้านบาท ใช้สําหรับโครงการบ้านเดี;ยวที;มีความ

เฉพาะตวั และแตกต่างจากโครงการอื;นของบริษัท อาทิมีบริเวณใช้สอยชั Mนลา่งโลง่กว้าง มีพื Mนที;สว่นกลางขนาดเล็ก

ให้งา่ยตอ่การดแูล และมีความเป็นสว่นตวัสงู เป็นต้น โดยแบบบ้านของโครงการคณุาลยั พอลเลน จะไมแ่ตกตา่งกบั 

โครงการ คณุาลยั จอยมากนกัแตโ่ครงการคณุาลยั พอลเลน จะเป็นโครงการโครงการที;มีขนาดเล็กกว่าโครงการอื;น 

ทําให้มีความเป็นสว่นตวัสงู โดยจะมีจํานวนบ้านน้อยกวา่ 50 หลงั โดยมุ่งเน้นกลุม่ลกูค้ากลุม่วยัทํางานที;ชอบความ

เป็นสว่นตวั และต้องการขยายขนาดที;อยูอ่าศยั 

โดยปัจจบุนั มีทั Mงหมด 1 โครงการดงันี M 

§ โครงการ คณุาลยั พอลเลน – เริ;มเปิดขายเมื;อปี 2561 และปัจจบุนัปิดโครงการแล้ว 

(4) “คณุาลยั ซิมโฟนี” โครงการที;มีราคาขายเฉลี;ยประมาณ 4.65 ล้านบาท ใช้สําหรับโครงการที;มีสินค้าประเภทบ้าน

เดี;ยวเพียงอย่างเดียว ถกูออกแบบโดยแนวคิดที;ต้องการให้คน 3 รุ่น ประกอบไปด้วยยาย – แม่ – หลาน ซึ;งเป็น 3รุ่น

ที;แตกต่างยุคสมัยกันอยู่ด้วยกันได้ โดยมีพื Mนที;กว้างอย่างน้อย 60 ตารางวาและยังคงความเป็นส่วนตัว เพื;อให้

สามารถอยูก่บัครอบครัวใหญ่ได้ โดยมีอยา่งตํ;า 4 ห้องนอน และห้องนอนชั Mนลา่งจะต้องมีห้องนํ Mาเพื;อให้สะดวกสบาย

สําหรับผู้สงูอาย ุโดยมุ่งเน้นกลุม่ลกูค้าที;ชอบบ้านที;มีที;ดินขนาดใหญ่และมีครอบครัวที;มีผู้สงูอายอุาศยัอยู่ด้วย ซึ;งมี

สมาชิกในครอบครัวตั Mงแต ่6 คนขึ Mนไป 

โดยปัจจบุนั มีทั Mงหมด 1 โครงการดงันี M  

§ โครงการ คณุาลยั ซมิโฟนี– เริ;มเปิดขายเมื;อปี 2558 และปัจจบุนัปิดโครงการแล้ว 

3.    โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษัท มีบริษัทยอ่ยที;ถือหุ้นโดยตรงจํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท วลิลา่ วาณิช จํากดั ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยพฒันาโครงการที;อยูอ่าศยั ประเภทบ้านเดี;ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ โดยเน้นการพฒันาโครงการในจงัหวดั

นนทบรีุ 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 4 

 บริษัท วิลลา่ วาณิช จํากดั จดัตั Mงขึ Mนเพื;อประโยชน์ในการแบ่งโครงการจดัสรรให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาด และเพื;อการ

จดัการโครงการที;รวดเร็วขึ Mน โดยจะช่วยให้บริษัท ลดขั Mนตอนการขออนญุาตการทําโครงการบ้านจดัสรรกบัหน่วยงานราชการที;เข้า

ขา่ยต้องทํา EIA คือ 1.) โครงการมีขนาดที;ดินเกิน 100 ไร่ หรือ 2.) จํานวนบ้านในโครงการเกิน 500 แปลง ทั Mงนี M บริษัท วิลลา่ วาณิช 

จํากดั ดําเนินโครงการ คณุาลยั ซมิโฟนี และ คณุาลยั พอลเลน  

 ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2563 บริษัท วิลล่า วาณิช จํากดั สามารถปิดขายบ้านในโครงการ คณุาลยั ซิมโฟนี และโครงการ 

คณุาลยั พอลเลน  

4.    โครงสร้างรายได้ของ KUN 

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แนวราบเพื;อขาย โดยเน้นพื Mนที;ในเขตปริมณฑลโดยเฉพาะอําเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ  โดยโครงการสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัท มีราคาขายประมาณ 2 - 6 ล้านบาท ซึ;งกลุม่ลกูค้าหลกัของกลุม่

บริษัท ได้แก่ กลุม่ลกูค้าวยัเริ;มทํางาน กลุม่ลกูค้าที;ต้องการที;อยู่อาศยัเพิ;มเติมที;มีช่วงอาย ุ21 - 55 ปี กลุม่ลกูค้าท้องถิ;น (Local) ที;

มีความต้องการขยายครอบครัว ทั Mงนี M ณ วนัที; 30 มิถนุายน 2564 โครงการจดัสรรที;กลุม่บริษัท สามารถปิดการขายโครงการแล้วมี

จํานวนทั Mงสิ Mน 7 โครงการ มีโครงการที;อยูใ่นระหวา่งการดําเนินการ 5 โครงการ  

ทั Mงนี M รายได้ของกลุม่บริษทั สามารถจาํแนกได้ตามแตล่ะประเภทลกัษณะผลติภณัฑ์ดงันี M 

โครงสร้างรายได้ 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 ม.ิย. 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    

บ้านเดีUยว  318.25  71.18 388.60 59.54 336.33 41.84 129.82 29.10 

บ้านแฝด  26.99  6.04 162.81 24.95 410.42 51.06 291.41 65.32 

ทาวน์โฮม  101.01  22.59 98.05 15.02 52.89 6.58 15.30 3.43 

อาคารพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 1.67 

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์   446.25  99.81 649.46 99.51 799.64 99.48 443.98 99.52 

รายได้อืUน
1 
  0.84  0.19 3.21 0.49 4.15 0.52 2.14 0.48 

รวมรายได้   447.09 100.00 652.67 100.00 803.79 100.00 446.11 100.00 

หมายเหต ุ:
 
1/ รายได้จากการริบเงินรับลว่งหน้า และ รายได้ให้เชา่อาคารสโมสรเป็นหลกั 

 

5.    ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ 

5.1 ผู้ถอืหุ้น 

รายชื;อผู้ ถือหุ้นสงูสดุของบริษัท 10 รายแรก ตามรายชื;อในทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุของกิจการ ณ วนัที; 15 กรกฎาคม 2564 

มีดงันี M 
 

ลาํดบั รายชื<อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท คณุาวลยั จํากดั (สาํนกังานใหญ่) 171,600,000 25.00 

2 นาย คณุา เทวอกัษร 76,355,632 11.12 

3 นาง ประวีรัตน์ เทวอกัษร 52,200,056 7.60 

4 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 52,000,208 7.58 

5 นาย ไพศาล ศงัขวณิช 30,500,095 4.44 

6 นาง สพิุชชา สายพรชยั 26,020,430 3.79 

7 น.ส. ณฐัวรรณ แซก่งั 23,550,000 3.43 

8 นาย ณรงค์เดช สายพรชยั 22,820,030 3.32 

9 น.ส. สาวิตรี น้อมล้อม 12,152,892 1.77 

10 นาย กิตตพินัธ์ สขุสมกิจ 11,638,860 1.70 

รวม 478,838,203           69.75  

ทีUมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 5 

6.2 คณะกรรมการบริษัท 

รายชื;อคณะกรรมการของบริษัท 7 ทา่น ประกอบด้วยดงันี M  

ลาํดบั ชื<อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย ธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2 นายคณุา เทวอกัษร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

3 นางประวีรัตน์ เทวอกัษร ประธานเจ้าหน้าทีUบริหาร / กรรมการ 

4 นายไพศาล ศงัขวณิช กรรมการ 

5 นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6 นายนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7 นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทีUมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

6.3 คณะผู้บริหาร 

รายชื;อคณะผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ประกอบด้วยดงันี M  
ลาํดบั ชื<อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นางประวีรัตน์ เทวอกัษร ประธานเจ้าหน้าทีUบริหาร 

2 นางอนภุา ทองเพลยี ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารรายได้ 

3 นายสรุเดช ประจวบศรีรัตน์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และงบประมาณ 

4 นางสาววนัใหม ่พุม่ถาวร ผู้ อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุ 

5 นายสรุเชษฐ์ แปน้ไทย ผู้ อํานวยการฝ่ายแผนงาน และปฏิบตักิารโครงการ 

6 นางสาวจินตนา ร้อยนาค ผู้จดัการแผนกบญัชี 

7 นางสาวกลุสิรา ธญัญวิกยั เลขานกุารบริษัท 

7.     ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

7.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 , วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที; 30 มิถนุายน 2564 ปรากฏ 

ดงันี M 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(งบการเงนิรวม) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
(งบการเงนิรวม) 

ณ 30 ม.ิย. 2564 
(งบการเงนิรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สนิทรัพย์         
สนิทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  54.71  5.82 89.14 8.61 71.24  5.75  

สนิทรัพย์ทางการเงินทีUวดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหนา่ย - - 1.51 0.15 -    -    

ลกูหนี xการค้าและลกูหนี xอืUน  3.30  0.35 2.76 0.27 4.36  0.35  

ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  694.38  73.84 698.28 67.47 892.77  72.08  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืUน  8.23  0.88 23.69 2.29 41.66  3.36  

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 760.62 80.89 815.38 78.78 1,010.03  81.54  
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝากสถาบนัการเงินทีUมีภาระคํ xาประกนั  0.76 0.08 29.52 2.85          21.25             1.72  

ทีUดนิรอการพฒันา  86.89  9.24 98.97 9.56          98.97             7.99  

อสงัหาริมทรัพย์เพืUอการลงทนุ  23.04  2.45 21.55 2.08          20.82             1.68  

ทีUดนิ อาคารและอปุกรณ์  60.80  6.46 56.53 5.46          59.08             4.77  

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - - 4.93 0.48            4.23             0.34  

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  3.60  0.38 2.68 0.26            1.92             0.15  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  1.35  0.14 2.49 0.24            2.98             0.24  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืUน  3.36  0.36 2.93 0.28          19.37             1.56  

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  179.79  19.11 219.60 21.22 228.61  18.46  



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 6 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 
(งบการเงนิรวม) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
(งบการเงนิรวม) 

ณ 30 ม.ิย. 2564 
(งบการเงนิรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมสนิทรัพย์  940.41  100.00 1,034.98 100.00 1,238.63  100.00  
หนี bสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนี bสินหมุนเวียน       

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั xนจากสถาบนัการเงิน  -  - 30.00 2.90 40.00  3.29  

เจ้าหนี xการค้าและเจ้าหนี xอืUน 130.10  13.83 143.48 13.87 146.30  12.03  

หนี xสนิทีUเกิดจากสญัญา - - - - 8.27 - 

รายได้รับลว่งหน้า  7.43  0.79 2.10 0.20 -    -    

เงินกู้ ยืมระยะสั xนจากบคุคลอืUน  19.50  2.07 13.50 1.30 13.50  1.11  

หนี xสนิตามสญัญาเชา่การเงินทีUถงึกําหนดชําระภายในหนึUงปี  0.47  0.05 1.37 0.13 1.40  0.12  

สว่นของหุ้นกู้ ทีUถงึกําหนดชําระภายในหนึUงปี   1.33 0.13 3.13  0.26  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีUถงึ 

กําหนดชําระภายในหนึUงปี 

194.65  20.70 183.18 17.70 
147.20  12.10  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  4.14  0.44 9.15 0.88 11.59  0.95  

หนี xสนิหมนุเวียนอืUน  0.37  0.04 1.62 0.16 0.00  0.00  

รวมหนี bสนิหมุนเวียน 356.67  37.92 385.74 37.27 371.39  30.54  

หนี bสินไม่หมุนเวียน         

หนี xสนิตามสญัญาเชา่ - - - - 2.13 0.18 

หนี xสนิตามสญัญาเชา่การเงิน  1.00  0.11 2.84 0.27 -    -    

หุ้นกู้  - - 87.01 8.41 233.36  19.19  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 118.51  12.60 40.51 3.91 62.28  5.12  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  5.18  0.55 5.92 0.58 7.72  0.64  

รวมหนี bสนิไม่หมุนเวียน 124.69  13.26 136.28 13.17 305.49  25.12  
รวมหนี bสนิ 481.36  51.18 522.02 50.44 676.88  55.65  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 300.00  31.90 312.00 30.15 423.20  34.17  

ทนุทีUออกและชําระแล้ว 300.00 31.90 312.00 30.15 343.20  27.71  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 123.55  13.14 123.55 11.94 123.55  9.97  

กําไรสะสม – จดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย  8.79  0.93 13.03 1.26 13.03  1.05  

กําไรสะสม – ยงัไมจ่ดัสรร  39.11  4.16 76.81 7.42 94.43  7.62  

องค์ประกอบอืUนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (13.67)  (1.45) (13.67) (1.33) (13.67) (1.10) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 457.78  48.68 511.72 49.44 560.54  45.25  
สว่นได้เสยีทีUไมมี่อํานาจควบคม  1.27  0.14 1.24 0.12 1.22  0.10  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 459.05 48.82 512.96 49.56 561.75  45.35  
รวมหนี bสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 940.41 100.00 1,034.98 100.00 1,238.63  100.00  

 

 

 

 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 7 

7.2 งบกาํไรขาดทนุ 

ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปี 2562 – 2563 และสิ Mนไตรมาสที; 2 ของปี 2563 - 2564 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 30 ม.ิย. 63 30 ม.ิย. 64 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

รายได้                
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 649.46 99.51 799.64 99.48 325.96 99.67 443.98 99.52 

รายได้อืUน 3.21 0.49 4.15 0.52 1.07 0.33 2.14 0.48 

รวมรายได้ 652.67 100 803.79 100 327.03 100.00 446.11 100.00 
ค่าใช้จ่าย              

 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  470.02 72.37 582.79 72.88 241.29 73.78 300.99 67.47 

คา่ใช้จา่ยในการขาย  49.24 7.58 58.23 7.28 23.71 7.25 31.16 6.98 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  59.53 9.17 57.27 7.16 27.50 8.41 28.94 6.49 

รวมค่าใช้จ่าย 578.79 89.12 698.29 87.33 292.51 89.44 361.09 80.94 
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

73.88 11.32 105.5 13.13 34.53 10.56 85.03 19.06 

ต้นทนุทางการเงิน 2.89 0.44 0.24 0.03 0.17 0.05 0.09 0.02 

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 71 10.88 105.26 13.1 34.36 10.51 84.94 19.04 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 14.35 2.2 20.62 2.57 6.99 2.14 16.44 3.69 

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิสาํหรับปี 56.65 8.68 84.64 10.53 27.37 8.37 68.50 15.35 
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื<น              

 

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน 
       (0.48)        (0.07)    -    -    -    -    (1.23) (0.28) 

ภาษีเงินได้ของการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 
- - - - - - 0.25 0.06 

ภาษีเงินได้ของรายการทีUจะไมจ่ดัประเภทรายการ

ใหมไ่ปยงักําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
0.1 0.01 - - - -    -    -    

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 56.27 8.62 84.64 10.53 27.37  8.37  67.51  15.13  
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)              

 

สว่นทีUเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 56.31 8.63 84.66 10.53 27.36 8.37 68.52  15.36  

สว่นทีUเป็นของสว่นได้เสยีทีUไมมี่อํานาจควบคมุ           0.33         0.05          (0.02) 0 0.01 0.00 (0.03) (0.01) 

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ 56.65 8.68 84.64 10.53 27.37 8.37 68.50  15.35  
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม              

 

สว่นทีUเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 55.93 8.57 84.66 10.53 27.36 8.37 67.54  15.14  

สว่นทีUเป็นของสว่นได้เสยีทีUไมมี่อํานาจควบคมุ         0.33  0.05  (0.02) 0.00 0.01 0.00 (0.03) (0.01) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จสุทธิรวม 56.27 8.62 84.64 10.53 27.37  8.37  67.51  15.13  
กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั bนพื bนฐาน (บาท) 0.12   0.14   0.04   0.10   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 8 

7.3 งบกระแสเงนิสด 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดสาํหรับปี 2562 – 2563 และสิ Mนไตรมาสที; 2 ของปี 2563 - 2564 

รายการ 
งบการเงนิตรวจสอบแล้ว 

ปี 2562 ปี 2563 30 ม.ิย. 63 30 ม.ิย. 64 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 71.00 105.26 34.36          84.94  
รายการปรับปรุง 

  

               -    

คา่เผืUอหนี xสงสยัจะสญูและหนี xสญู 0.05 - 0.00               -    

คา่เสืUอมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพืUอการลงทนุ 1.27 1.48 0.74            0.74  

คา่เสืUอมราคาของอาคารและอปุกรณ์ 4.95 4.20 1.91            2.27  

คา่ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1.35 1.44 0.69            0.72  

คา่ใช้จา่ยผลประโยน์พนกังาน 1.64 0.88 0.37            0.68  

ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยอปุกรณ์ - - 0.00            0.06  

กําไรจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ 0.04 (0.02) 0.00           (0.00) 

ดอกเบี xยรับ (0.01) (0.11) (0.03)           (0.04) 

ดอกเบี xยจา่ย 2.89 - 0.00   

ต้นทนุทางการเงิน - 0.24 0.17            0.09  

การเปลี<ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี bสนิดาํเนินงาน 83.18 113.37          38.20           89.46  
สนิทรัพย์ดําเนินงานลดลง(เพิUมขึ xน) 

  
   

ลกูหนี xการค้าและลกูหนี xอืUน (1.30) 0.55 0.65           (1.61) 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (60.05) 22.72 (5.54)        (181.22) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืUน (0.05) (15.02) 4.97         (17.93) 

ทีUดนิรอการพฒันา - (12.08) 0.00               -    

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืUน (2.92) 0.42 (5.32)         (16.44) 

หนี xสนิดําเนินงานเพิUมขึ xน(ลดลง) 
  

   

เจ้าหนี xการค้าและเจ้าหนี xอืUน (3.29) 13.50 (17.99)            1.04  

หนี xสนิทีUเกิดจากสญัญา               6.17 

รายได้รับลว่งหน้า 7.43 (5.33) 5.79               -    

หนี xสนิหมนุเวียนอืUน (3.03) 1.26 (0.36)           (1.62) 

    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย              (0.11) 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมการดาํเนินงาน 19.97 119.39          20.40         (122.27) 
รับดอกเบี xย 0.01 0.10 0.01            0.05  

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน - (0.14) 0.00               -    

จา่ยดอกเบี xย (33.43) (24.00) (10.77)         (11.40) 

จา่ยภาษีเงินได้ (7.36) (17.18) (7.98)         (14.29) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (20.81) 78.16            1.66         (147.91) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ      

 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีUมีภาระคํ xาประกนัลดลง            0.49          (28.75) (12.01)            8.27  

เงินสดจา่ยเพืUอซื xอสนิทรัพย์ทางการเงินทีUวดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุ

ตดัจําหนา่ย 
0.00            (1.51) 

0.00            1.51  

เงินสดจา่ยซื xอทีUดนิ อาคารและอปุกรณ์           (0.90)           (0.33) (0.99)           (1.07) 

เงินสดจา่ยสาํหรับสนิทรัพย์สทิธิการใช้             (0.84) 0.00               -    

เงินสดจา่ยซื xอสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน           (0.17)           (0.53) (0.50)               -    

เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์  -             0.02  0.01            0.00  

เงินสดจา่ยซื xออสงัหาริมทรัพย์เพืUอการลงทนุ           (0.18)   0.00               -    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ           (0.76)         (31.94)         (13.49) 8.70 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ        

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั xนจากสถาบนัการเงิน  -          190.00  40.00           80.00  

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะสั xนจากสถาบนัการเงิน        (100.00)        (160.00) -         (70.00) 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะสั xนจากบคุคลและกิจการทีUเกีUยวข้องกนั  -   -  -  -  



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 9 

รายการ 
งบการเงนิตรวจสอบแล้ว 

ปี 2562 ปี 2563 30 ม.ิย. 63 30 ม.ิย. 64 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั xนจากบคุคลและกิจการทีUเกีUยวข้องกนั  -   -  -               -    

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั xนจากบคุคลอืUน  -   -  (6.00)               -    

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะสั xนจากบคุคลอืUน  -            (6.00) -               -    

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้             90.00  -         150.00  

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้              (3.34) -           (4.87) 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        (514.30)        (358.57) (113.43)        (318.79) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         583.13          267.79  140.80         304.36  

เงินสดจา่ยคืนหนี xสนิตามสญัญาเชา่การเงิน           (0.54)           (0.94) -           (0.68) 

เงินปันผลจา่ยให้แก่สว่นได้เสยีทีUไมมี่อํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย           (0.30)  -  -                -    

เงินสดจา่ยเงินปันผล  (49.50)          (30.72) (12.00)          (18.72) 

เงินสดรับจากสว่นได้เสยีทีUไมมี่อํานาจควบคมุ  -   -  0.00               -    

เงินสดรับจากการเพิUมทนุ         165.00   -  0.00               -    

เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกหุ้น           (9.22)  -   -                -    

เงินสดจา่ยคืนเงินต้นตามสญัญาเชา่   (0.29)  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ          74.27          (11.78)          49.08  121.30  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ bนสุทธิ          52.70           34.44           37.24          (17.90) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี            2.00           54.71  54.71          89.14  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี          54.70           89.14           91.95           71.24  

8.    คาํอธิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

8.1 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท สาํหรับปี 256Ñ – สิ Mนไตรมาสที; 2 ของปี 2564 แบง่ตามประเภทของรายได้ มีรายละเอียด

ดงันี M 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 30 ม.ิย. 63 30 ม.ิย. 64 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รวมรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์  

446.25 99.81 649.46 99.51 799.64 99.48 325.96 99.67 443.98 99.52 

รายได้อืUน
# 
 0.84 0.19 3.21 0.49 4.15 0.52 1.07 0.33 2.14 0.48 

รวมรายได้  447.09 100.00 652.67 100.00 803.79 100.00 327.03 100.00 446.11 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ รายได้อืUนประกอบด้วย รายได้คา่ชดเชยงานซอ่มบ้านจากผู้ รับเหมา รายได้จากการริบเงินรับลว่งหน้า และ รายได้ให้เชา่อาคารสโมสรเป็นหลกั 

 สําหรับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และไตรมาสที; 2 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 447.09 ล้านบาท 652.67 

ล้านบาท 803.79 ล้านบาทและ 446.11 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์และรายได้อื;น ๆ อาทิ รายได้จากการริบเงินรับลว่งหน้า และรายได้ให้เช่าอาคารสโมสร เป็นต้น ทั Mงนี M กลุม่บริษัทจะ

รับรู้รายได้เมื;อมีการโอนกรรมสทิธิÖให้แก่ผู้ซื Mอแล้วเสร็จ  

สําหรับยอดขายบ้านเดี;ยว กลุ่มบริษัทมียอดขายสินค้าประเภทบ้านเดี;ยวเพิ;มขึ Mนจาก 318.25 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 

388.60 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ;มขึ Mนจํานวน 70.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 22.11 มาจากยอดโอนกรรมสิทธิÖที;

เพิ;มขึ Mนโดยมีรายได้หลกัมาจากสินค้าประเภทบ้านเดี;ยวของโครงการคณุาลยั จอย และในปี 2563 กลุม่บริษัทมียอดขายบ้านเดี;ยว

เทา่กบั 336.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจํานวน 52.27 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราลดลงร้อยละ 13.45 โดยมีสาเหตมุาจาก

สินค้าบ้านเดี;ยวของโครงการ คณุาลยั ซิมโฟนี และโครงการ คณุาลยั พอลเลน หมดลง ในขณะที;มียอดขายจากโครงการคณุาลยั 

จอย และคณุาลยั พรีม มาทดแทน 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 10 

สําหรับยอดขายบ้านแฝด กลุ่มบริษัท มียอดขายสินค้าประเภทบ้านแฝดเพิ;มขึ Mนจาก 26.99 ล้านบาท ในปี 2561เป็น 

162.81 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ;มขึ Mนจํานวน 135.82 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 503.22 มาจากยอดโอนกรรมสทิธิÖที;

เพิ;มขึ Mนโดยมีรายได้หลกัมาจากสินค้าประเภทบ้านแฝดของโครงการคณุาลยั จอย และในปี 2563 กลุม่บริษัท มียอดขายบ้านแฝด

เทา่กบั 410.42 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจํานวน 247.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 152.09 โดยมีสาเหตมุาจากสินค้าบ้าน

แฝดของโครงการคณุาลยั จอย ซึ;งมีรูปแบบที;สามารถแขง่ขนัด้านราคาและความคุ้มคา่กบัคูแ่ขง่ในบริเวณใกล้เคียงได้ 

สําหรับยอดขายทาวน์โฮม กลุ่มบริษัท มียอดขายสินค้าประเภททาวน์โฮมลดลงจาก 101.01 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 

98.05 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงจํานวน 2.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 2.93 มาจากยอดโอนกรรมสิทธิÖที;ลดลง

ของโครงการคณุาลยั บีกินส์ นอกจากนี M และในปี 2563 กลุม่บริษัท มียอดขายทาวน์โฮมเท่ากบั 52.89 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 

45.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 46.06 โดยมีสาเหตมุาจากโครงการคณุาลยั บีกินส์ 1 มีบ้านคงเหลือยกมาเพียง 10 

ยนิูต และมียอดโอนกรรมสิทธิÖจํานวน 6 ยนิูต ประกอบกบัจากการสํารวจทางการตลาดพบว่าทาวน์โฮมในโซนบริเวณโครงการ

คณุาลยั เวสท์เกต มีการแข่งขนัที;สงูขึ Mนมาก บริษัท จึงวางแผนงานให้เลื;อนการก่อสร้างและเปิดขายโครงการคณุาลยั บีกินส์ 2 

ออกไป โดยที;โครงการคณุาลยั บีกินส์ 2 ได้เปิดขายในเดือนเมษายน 2563 และเริ;มโอนกรรมสิทธิในเดือนมิถนุายน 2563 จงึทําให้

รายได้จากทาวน์โฮมลดลง 

1.) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และ งวด 6 เดือน ปี 2564 เทา่กบั 446.25 ล้านบาท 649.46 

ล้านบาท 799.64 ล้านบาท และ 446.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 99.81 ร้อยละ 99.51 ร้อยละ 99.48 และร้อยละ 99.52 ของ

รายได้รวม ตามลาํดบั 

ทั Mงนี M การรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จะขึ Mน อยูก่บัการโอนกรรมสทิธิÖบ้านให้กบัผู้ซื Mอ โดยมีปัจจยัที;สง่ผลตอ่การ

ขายและโอนบ้านคือ ปริมาณบ้านที;มีการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมขาย ความสามารถของพนกังานขายในการขายบ้านและการรับ

โอนกรรมสิทธิÖบ้านของลกูค้า การได้รับอนมุตัิสินเชื;อจากธนาคารของลกูค้า และประสิทธิภาพในการก่อสร้างบ้านและการสง่มอบ

งานของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

รายละเอียดการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการสําหรับ ปี 2561 – งวด 6 เดือน ปี 2564 

สามารถสรุปได้ดงันี M 

โครงการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 6 เดอืน ปี 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คณุาลยั คอร์ทยาร์ด   105.7 23.69 - - - - 7.45 1.68 

คณุาลยั ซมิโฟนี   166.07 37.21 105.94 16.31 13.96 1.75 - - 

คณุาลยั บีกินส์  101.01 22.64 98.05 15.1 16.96 2.12 1.95 0.44 

คณุาลยั พอลเลน  73.47 16.46 70.22 10.81 23.09 2.89 0.02 0.01 

คณุาลยั จอย  - - 355.27 54.7 398.82 49.87 43.10 9.71 

คณุาลยั จอย ออน |}~ - - 19.98 3.08 116.52 14.57 57.95 13.05 

คณุาลยั พรีม - - - - 194.36 24.31 320.17 72.11 

คณุาลยั บีกินส์ � - - - - 35.93 4.49 13.34 3.01 

รวมรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์  

446.25 100.00 649.46 100.00 799.64 100.00 443.98 100.00 

 

 

 

 

 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 11 

โครงการ เปิดขาย เริ<มก่อสร้าง เริ<มโอนกรรมสทิธิh 

คณุาลยั คอร์ทยาร์ด  กนัยายน 2557 มกราคม 2557 ตลุาคม 2558 

คณุาลยั ซมิโฟนี  สงิหาคม 2558 กมุภาพนัธ์ 2558 กนัยายน 2559 

คณุาลยั บีกินส์  มกราคม 2560 มีนาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 

คณุาลยั พอลเลน กรกฎาคม 2561 ตลุาคม 2560 สงิหาคม 2561 

คณุาลยั จอย  สงิหาคม 2561 สงิหาคม 2561 กมุภาพนัธ์ 2562 

คณุาลยั จอย ออน 314 พฤษภาคม 2562 มกราคม 2562 พฤศจิกายน 2562 

คณุาลยั พรีม เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กนัยายน 2563 

คณุาลยั บีกินส์ 2 มีนาคม 2563 มีนาคม 2562 มิถนุายน 2563 

ปี 2561 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เท่ากบั 446.25 ล้านบาท กลุม่บริษัท มีรายได้หลกัจากการโอน

กรรมสิทธิÖต่อเนื;องจํานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคุณาลยั คอร์ทยาร์ด มลูค่า 105.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.69 ของ

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561 โครงการคณุาลยั ซิมโฟนี มลูคา่ 166.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.21 ของรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ และโครงการคณุาลยั บีกินส์ มลูค่า 101.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.64 ของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ และบริษัท มีการเปิดขายโครงการใหม ่ได้แก่ คณุาลยั พอลเลน มลูคา่ 73.47 ล้านบาท 

ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เท่ากบั 649.46 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากปี 2561 จํานวน 203.21 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 45.54 มาจากยอดโอนกรรมสทิธิÖที;เพิ;มขึ Mน และกลุม่บริษัท มีการทําการเปิดขาย Presale 

บ้านของโครงการคณุาลยั จอย ซึ;งเริ;มมีการก่อสร้างและการขายพร้อมกนัในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2561 โดยบ้านที;มีการขายไป

ในช่วงปี 2561 นี MมาโอนกรรมสิทธิÖในปี 2562 จํานวนมาก ทั Mงนี M มีการโอนกรรมสิทธิÖบ้านจากโครงการคณุาลยั จอย มลูค่า 355.27 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.70 ของมลูค่าการโอนกรรมสิทธิÖทั Mงหมดในปี 2562 นอกจากนี M มีการโอนกรรมสิทธิÖบ้านจากโครงการ

คณุาลยั ซิมโฟนี ซึ;งมีการออกแบบบ้านใหม่ที;นําแบบบ้านที;มีพื Mนที;ใช้สอยไม่มากมาปรับปรุงใหม่ในช่วงครึ;งปีแรกของปี 2561 แล้ว

เริ;มสร้างเสร็จพร้อมโอนในช่วงครึ;งปีหลงัของปี 2561 โดยเป็นแบบบ้านที;มีระดบัราคาที;ตํ;ากวา่แบบบ้านเดิมของโครงการ จงึทําให้

ได้รับความสนใจจากลกูค้ามากขึ Mน ทําให้บริษัท สามารถขายและโอนบ้านได้ในปริมาณที;สงูขึ Mนตั Mงแตค่รึ;งปีหลงัของปี 2561 จนถงึปี 

2562 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เท่ากบั 799.64 เพิ;มขึ Mนจากปี 2562 จํานวน 150.18 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 23.12 มาจากยอดโอนกรรมสิทธิÖที;เพิ;มขึ Mนจากโครงการ คณุาลยั จอย คิดเป็นมลูค่า 398.82 ล้าน

บาท และมีโครงการเปิดใหมใ่นปี 2563 จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการคณุาลยั บีกินส์ 2 ซึ;งเริ;มมีการโอนกรรมสิทธิÖตั Mงแตเ่ดือน

มิถนุายน 2563 รวมมลูค่า 35.93 ล้านบาท และโครงการคณุาลยั พรีม ซึ;งเริ;มมีการโอนกรรมสิทธิÖตั Mงแต่เดือนกนัยายน 2563 รวม

มลูคา่ 194.36 ล้านบาท 

สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ;มขึ Mนจากงวด 6 เดือน ปี 2563 จํานวน 118.02 

ล้านบาท หรือร้อยละ 36.21 โดยเพิ;มขึ Mนจาก 325.96 ล้านบาท เป็น 443.98 ล้านบาท เนื;องจากจํานวนยนิูตที;ขายได้รวมเพิ;มขึ Mน

จาก 48 ยนิูต ในงวด 6 เดือน ปี 2563 เป็น 78 ยนิูต ในงวด 6 เดือน ปี 2564 เพราะโครงการคณุาลยัพรีม ซึ;งเป็นโครงการขายดีของ

บริษัทสามารถสง่มอบบ้านได้ตามกําหนด และเป็นผลมาจากยอดขายของบริษัทเพิ;มขึ Mนตอ่เนื;องจากปีที;ผา่นมา   

2.) รายได้อื'น 

รายได้อื;นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย รายได้ค่าชดเชยงานซ่อมบ้านจากผู้ รับเหมา รายได้จากการริบเงินรับล่วงหน้า 

และรายได้ให้เชา่อาคารสโมสรเป็นต้น กลุม่บริษัท มีรายได้อื;นในปี 2561 – ไตรมาส ที; 1 ปี 2564 จํานวน 0.84 ล้านบาท 3.21 ล้าน

บาท 4.15 ล้านบาทและ 1.25 ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.19 ร้อยละ 0.49 ร้อยละ 0.52 และร้อยละ 0.66 ของ

รายได้รวมในช่วงที;ผ่านมา โดยในปี 2561 บริษัท มีการทําสญัญาให้เช่าอาคารสโมสรส่วนกลางของบริษัทกับบุคคลภายนอก 

สง่ผลให้มีการรับรู้รายได้ให้เชา่อาคารสโมสรมาบนัทกึอยูใ่นรายได้อื;นของกลุม่บริษัท และในปี 2563 กลุม่บริษัทมีรายได้อื;นเพิ;มขึ Mน 

0.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 29.28 เมื;อเทียบกบัปี 2562 โดยเป็นผลมาจากรายได้อื;น ๆ ซึ;งเกิดจากการเปลี;ยน

วิธีการปันสว่นคา่ใช้จา่ยโครงการที;มีการโอนขายบ้าน 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 12 

สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 บริษัทมีรายได้อื;นเพิ;มขึ Mนจากงวด 6 เดือน ปี 2563 จํานวน 1.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 

100.00  โดยเพิ;มขึ Mนจาก 1.07  ล้านบาท เป็น 2.14 ล้านบาท  

                                                                                                                                                          (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายได้อื<น ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2564 

 รายได้จากการริบเงินรับลว่งหน้า  0.26 0.25 0.37 0.16 0.13 

 รายได้ให้เชา่อาคารสโมสร  0.33 2.76
1
 1.75 0.83 1.15 

 ดอกเบี xยรับ  0.02 0.01 0.11 0.03 0.04 

 อืUน ๆ  0.23 0.19 1.92 0.05 0.82 

รวมรายได้อื<น 0.84 3.21 4.15 1.07 2.14 

สดัสว่นร้อยละของรายได้รวม 0.19 0.49 0.52 0.33 0.48 

หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2562 บริษัทมีการทําสญัญาเช่าทีUดินและสิUงปลกูสร้างของอาคารสโมสรฉบบัใหม่กบัผู้ เช่ารายเดิม และมีการกําหนดค่าเช่ารายเดือนใน

อตัราใหม ่สง่ผลให้บริษัท มีรายได้ให้เชา่อาคารสโมสรเพิUมขึ xนในปี 2562 

 

3.) ต้นทนุขาย 

ต้นทนุขายหลกัของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ต้นทนุที;ดิน ต้นทนุในการพฒันาที;ดิน ต้นทนุค่าก่อสร้าง ต้นทนุค่าใช้จ่าย 

อื;น ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายนิติกรรม ดอกเบี Mยจ่ายโครงการ เป็นต้น โดยต้นทนุขายหลกัของกลุ่มบริษัท จะมาจากต้นทนุค่าก่อสร้างเป็น

หลกั โดยต้นทุนค่าก่อสร้างจะขึ Mนอยู่กับราคารับเหมาก่อสร้างบ้านในแต่ละโครงการตามที;กลุ่ม  บริษัท ได้มีการเจรจาตกลงกับ

ผู้ รับเหมาของโครงการในแตล่ะชว่งเวลา โดยมีรายละเอียดดงันี M 

ต้นทนุขายอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทนุขาย 

งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2564 

ล้านบาท 
ร้อยละ

ต่อรายได้ 
ล้านบาท 

ร้อยละ
ต่อรายได้ 

ล้านบาท 
ร้อยละ

ต่อรายได้ 
ล้านบาท 

ร้อยละ
ต่อรายได้ 

ล้านบาท 
ร้อยละ

ต่อรายได้ 

ต้นทนุจากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์  

333.66 74.77 470.02 72.37 582.79 72.88 241.29 74.02 300.99 67.79 

รวมรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

446.25 100.00 649.46 100.00 799.64 100.00 325.96 100.00 443.98 100 

โดยในปี 2561 – 2563 กลุม่บริษัท มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 333.66 ล้านบาท 470.02 ล้านบาท และ 582.79 

ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 74.77 ร้อยละ 72.37 และร้อยละ 72.88 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ตามลาํดบั 

สําหรับ ปี 2562 กลุม่บริษัท มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 470.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.37 ของรายได้จาก

การขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ;งลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.4 เมื;อเทียบกบัสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ใน

ปี 2561 ที;ร้อยละ 74.77 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัท มีการนําแบบบ้านเดี;ยวที;ขายดีและมีต้นทนุการ

ก่อสร้างที;ตํ;ากวา่ของโครงการคณุาลยั คอร์ทยาร์ดมาเป็นแบบในการปรับปรุงแบบบ้านของโครงการคณุาลยั ซิมโฟนี และเป็นแบบ

บ้านในโครงการคณุาลยั จอย รวมถึงการจดัหาผู้ รับเหมาก่อสร้างรายใหมใ่นโครงการคณุาลยั ซิมโฟนี  จงึทําให้ต้นทนุการก่อสร้าง

ที;ตํ;ากว่าเดิมสําหรับโครงการคณุาลยั ซิมโฟนี ซึ;งการปรับเปลี;ยนทั Mงสองอย่างนี Mสง่ผลให้ต้นทนุของบ้านแบบใหม่ที;มีการขายตั Mงแต่

ไตรมาส 3 ปี 2561 (เริ;มก่อสร้างไตรมาส 1 ปี 2561) ตํ;ากวา่ปีก่อนหน้า  

สําหรับ ปี 2563 กลุม่บริษัท มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบั 582.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.88 ของรายได้จาก

การขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ;งเพิ;มขึ Mนคิดเป็นร้อยละ 0.52 เมื;อเทียบกบัสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ใน ปี 

2562 ที;ร้อยละ 72.37 เนื;องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทําให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตติด

ลบ ประกอบกับการแข่งขนัในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มากขึ Mนจากการระบายสินค้าคงค้างในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวสงูหรือ



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 13 

คอนโดมิเนียม และการเข้ามาเปิดโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบมากขึ Mน จึงเกิดสงครามด้านราคา และการส่งเสริมการขายที;

มากขึ Mน และเพื;อให้กลุ่มบริษัท สามารถบรรลเุป้าหมายรายรับได้ ทําให้ในไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัท จึงไม่ปรับ

ขึ Mนราคาขายบ้านที;เปิดขาย 

สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากับ 300.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.79  

ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ;งเพิ;มคิดเป็นร้อยละ 24.74 เมื;อเทียบกับสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ในงวด 6 เดือน ปี 2563 ที;ร้อยละ 74.02 เนื;องจากชว่งต้นปี 2564 มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จงึสง่ผลให้

หลายบริษัทมีมาตรการให้พนกังานทํางานที;บ้าน (Work From Home) ซึ;งการทํางานที;บ้านจะต้องมีการจดัการพื Mนที;ให้เหมาะสม

สําหรับไว้ทํางาน โดยประชากรส่วนมากที;มีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม หันมาสนใจการซื Mอ

อสงัหาริมทรัพย์แนวราบมากขึ Mน เพื;อเพิ;มพื Mนที;ในการทํางานให้เหมาะสม จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขายบ้านในราคาที;สูงขึ Mน 

เนื;องจากราคาแปรผนัตามความต้องการซื Mอบ้านในแนวราบ  

4.) กาํไรขั 3นต้น 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2564 

กําไรขั xนต้น 112.59 179.45 216.85 84.67 142.98 

อตัรากําไรขั xนต้น 25.23 27.63 27.12 25.98 32.21 
 

บริษัท มีกําไรขั Mนต้นในปี 2561 – ไตรมาส ที; 2 ปี 2563 จํานวน 112.59 ล้านบาท 179.44 ล้านบาท 216.85 ล้านบาทและ 

84.67 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคดิเป็นอตัรากําไรขั Mนต้น ร้อยละ 25.23 ร้อยละ 27.63 ร้อยละ 27.12 และร้อยละ 25.98 ของรายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ตามลําดบั โดยอตัรากําไรขั Mนต้นของกลุ่มบริษัท จะแปรผนัตามรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์

และต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ที;เกิดขึ MนจากการโอนกรรมสทิธิÖบ้านในแตล่ะชว่งเวลา  

 โดยปัจจยัหลกัที;มีผลต่ออตัรากําไรขั Mนต้น คือ ต้นทนุการก่อสร้างบ้านในแต่ละโครงการ หากพิจารณาอตัรากําไรขั Mนต้น

สําหรับช่วงปี 2561 – 2563 จะพบว่ากลุ่มบริษัท มีอตัรากําไรขั Mนต้นที;เพิ;มขึ Mนจากร้อยละ 25.23 มาในปี 2561  เป็นร้อยละ 27.63 

ในปี 2562 และในปี 2563 กลุม่บริษัท มีอตัรากําไรขั Mนต้นเป็นร้อยละ 27.12 ลดลงเลก็น้อยเมื;อเทียบกบัปี 2562 ซึ;งสาเหตหุลกัเกิด

จากเดิมกลุ่มบริษัทมีการพฒันาบ้านเดี;ยวที;มีขนาดใหญ่ในโครงการคณุาลยั ซิมโฟนี (โอนกรรมสิทธิÖหลกัในปี 2560 และ 2561) 

โดยเป็นโครงการที;ต้องการจะจบักลุม่ลกูค้าระดบัที;สงูขึ Mน มีราคาขายบ้านเฉลี;ยประมาณ 4.65 ล้านบาท โครงการดงักลา่วจงึมีการ

เลือกใช้วสัดสุร้างบ้านที;มีคณุภาพที;สงูขึ Mนและมีต้นทนุสงูขึ Mนตาม พร้อมกบัการว่าจ้างผู้ รับเหมารายใหม่ในปี 2559 สง่ผลให้ต้นทนุ

คา่ก่อสร้างบ้านในโครงการดงักลา่วสงูกวา่ในโครงการอื;น ๆ อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งปี 2561 กลุม่บริษัท ได้มีการนําแบบบ้านที;ขายดี

และมีต้นทนุการก่อสร้างที;ตํ;ากว่าจากโครงการคณุาลยั คอร์ทยาร์ดมาปรับเปลี;ยนและนํามาใช้เป็นแบบบ้านใหม่ในโครงการคณุา

ลยั ซิมโฟนี จึงทําให้ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านโครงการคณุาลยั ซิมโฟนี ลดลง นอกจากนี Mโครงการที;พฒันาและโอนกรรมสิทธิÖในปี 

2562 และ 2563 ได้แก่ โครงการคณุาลยั จอย, โครงการคณุาลยั พรีม ซึ;งเป็นโครงการที;พฒันาบนที;ดินที;กลุม่บริษัท ได้ซื Mอไว้ตั Mงแต่

ปี 2557 ประกอบกบัการพฒันารูปแบบบ้านแบบใหม่ ซึ;งตอบรับกบัความต้องการของตลาดในด้านขนาดบ้านและรูปแบบบ้านที;

เหมาะสม จงึทําให้สง่ผลภาพรวมต้นทนุขายปรับตวัลดลงตั Mงแตปี่ 2561 เป็นต้นมา 

  สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุม่บริษัท มีอตัรากําไรขั Mนต้นเป็นร้อยละ 32.21 เพิ;มขึ Mนจากร้อยละ 25.98 เมื;อเทียบกบังวด 

6 เดือน ปี 2563 เพราะการควบคุมต้นทุนขายที;ดีขึ Mน ประกอบกับราคาขายที;ปรับขึ Mนในช่วงต้นปี 2564 จึงทําให้อตัราส่วนกําไร

ขั Mนต้นสงูขึ Mน 

 

 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 14 

5.) ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งวด 6 เดอืน  
ปี 2563 

งวด 6 เดอืน  
ปี 2564 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 47.86 10.72 49.24 7.58 58.23 7.28 23.71 7.28 31.16 7.02 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 46.48 10.42 59.53 9.17 57.27 7.16 27.50 8.44 28.94 6.52 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 94.33 21.14 108.77 16.74 115.49 14.44 51.22 15.71 60.10 13.54 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิÖ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 

การตลาด และประชาสมัพนัธ์ ค่านายหน้า (Commission) และค่าใช้จ่ายเกี;ยวกบัพนกังานขายและการตลาด ทั Mงนี M ค่าใช้จ่ายใน

การโอนกรรมสิทธิÖ คือ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน หรือภาษีและค่าใช้จ่ายที;เกิดขึ Mนเมื;อมีการขายและโอน

กรรมสิทธิÖบ้านจดัสรร อาทิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น ค่านายหน้า คือ ค่าคอมมิชชั;นที;กลุม่บริษัท จ่ายให้แก่ตวัแทน

ขาย และพนกังานขายของบริษัทตามนโยบายที;บริษัท กําหนด และคา่ใช้จ่ายเกี;ยวกบัพนกังานขายและตลาด คือ เงินเดือน โบนสั 

ที;จา่ยให้พนกังานขายและการตลาดของบริษัท คา่จ้างพนกังานรายวนั และสวสัดกิารอื;น ๆ สาํหรับพนกังานขายและการตลาด เป็น

ต้น ทั Mงนี M สําหรับคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย การตลาด และโฆษณาประชาสมัพนัธ์ กลุม่บริษัท จะมีการตั Mงงบประมาณสําหรับ

คา่ใช้จา่ยดงักลา่วไว้เป็นรายปี โดยทีมการตลาดจะเป็นผู้วางแผนการตลาดและการทํากิจกรรมการตลาดจากงบประมาณดงักลา่ว  

สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับปี 2561 – งวด 6 เดือน ปี 2564 มีจํานวน 47.86 ล้านบาท 49.24 ล้านบาท  58.23 

ล้านบาทและ 31.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.72 ร้อยละ 7.58 ร้อยละ 7.28 และ 7.02 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์

ตามลาํดบั  

ในปี 2562 กลุม่บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 49.24 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากงวดเดียวกนัของปี 2561 จํานวน 1.38 

ล้านบาท หรือเพิ;มขึ Mนร้อยละ 2.88 โดยปี 2562 กลุม่บริษัท มีคา่ใช้จา่ยในการขายหลกัมาจากคา่ใช้จา่ยที;เกี;ยวกบัการโอนกรรมสทิธิÖ

บ้าน ซึ;งค่าใช้จ่ายดงักลา่วผนัแปรตามยอดการโอนกรรมสิทธิÖที;สงูของกลุม่บริษัท เมื;อเทียบกบัปี 2561 นอกจากนี Mในปี 2562 กลุม่

บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย/ตลาด และโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที;ลดลงเมื;อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดย

เป็นผลจากการขายบ้านจากโครงการคณุาลยั จอยเป็นหลกั ซึ;งเป็นสินค้าที;ราคาไม่สงู และเป็นสินค้าที;ขายดี จงึมีการทําโปรโมชั;น

ทางการตลาดที;น้อยลงกวา่ปีก่อนหน้า สง่ผลให้คา่สง่เสริมการขายลดลงตาม นอกจากนั Mนกลุม่บริษัท ได้เปลี;ยนสื;อการโฆษณาจาก

ออฟไลน์ เชน่ ปา้ยขนาดใหญ่, ปา้ยตามเสาไฟฟา้ เป็นสื;อออนไลน์มากขึ Mน เชน่ เฟซบุ๊ค, ไลน์, เวบ็ไซต์ เป็นต้น จงึทําให้คา่ใช้จา่ยใน

การขายในปี 2562 ลดลง 

ในปี 2563 กลุม่บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 58.22 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากงวดเดียวกนัของปี 2562 จํานวน 8.99 

ล้านบาท หรือเพิ;มขึ Mนร้อยละ 18.25  โดยมีคา่ใช้จา่ยในการขายหลกัมาจากคา่ใช้จา่ยที;เกี;ยวกบัการโอนกรรมสทิธิÖบ้าน ซึ;งคา่ใช้จา่ย

ดังกล่าวผันแปรตามยอดการโอนกรรมสิทธิÖที;สูงของกลุ่มบริษัท เมื;อเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ตามในปี 2563 กลุ่มบริษัท มี

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายที;ลดลงเลก็น้อยเมื;อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการขายบ้านจากโครงการที;เกิดขึ Mนใหมซ่ึ;ง

เป็นโครงการในรูปแบบคล้ายเดมิ (คณุาลยั จอย) ทําให้คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายใกล้เคียงกบัปี 2562 

สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 31.16 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากงวด 6 เดือน ของปี 

2563 จํานวน 7.45 ล้านบาท หรือเพิ;มขึ Mนร้อยละ 31.42 โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายหลักมาจากค่าใช้จ่ายที;เกี;ยวกับการโอน

กรรมสทิธิÖบ้าน ซึ;งคา่ใช้จา่ยดงักลา่วแปรผนัตามยอดโอนกรรมสทิธิÖที;เพิ;มขึ Mนของโครงการคณุาลยั พรีม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี;ยวกบัพนกังาน ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค ค่าธรรมเนียมและที;

ปรึกษา คา่ใช้จา่ยสาํนกังาน คา่บริการหลงัการขาย คา่ใช้จา่ยต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร และคา่เสื;อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย  



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 15 

สําหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2561 – งวด 6 เดือน ปี 2564 มีจํานวน 46.48 ล้านบาท 59.53 ล้านบาท  57.27 

ล้านบาทและ 28.94 คิดเป็นร้อยละ 10.42 ร้อยละ 9.17 ร้อยละ 7.16 ร้อยละ 6.52 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ตามลาํดบั  

ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 59.53 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 13.05 ล้านบาท 

หรือเพิ;มขึ Mนร้อยละ 28.07 โดยในปี 2562 กลุม่บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกัมาจากค่าใช้จ่ายที;เกี;ยวข้องกบัพนกังานรวมที;

เพิ;มขึ Mน โดยเพิ;มขึ Mนจากการรับพนกังานเข้ามาเพิ;มเติมในปี 2562 และผลกระทบจากการปรับผลประโยชน์พนกังานตามกฎหมาย

แรงงานฉบบัใหม่ นอกจากนี Mกลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายที;เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที;เกิดขึ Mนในช่วงก่อน

ระดมทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

 ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 57.27 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562 จํานวน 2.26 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 3.80 โดยในปี 2563 กลุม่บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกัยงัคงเป็นค่าใช้จ่ายที;มาจากค่าใช้จ่ายที;เกี;ยวข้อง

กับพนักงาน แต่เมื;อเทียบกับรายได้รวมแล้วค่าใช้จ่ายที;เกี;ยวข้องกับพนักงานมีสัดส่วนต่อรายได้รวมลดลงจากปี 2562  

นอกจากนั Mนค่าใช้จ่ายในการบริหารที;ลดลงมากในปี 2563 ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและที;ปรึกษาลดลง เนื;องจากกลุ่มบริษัท ได้ชําระ

คา่ธรรมเนียมที;ปรึกษาที;เกี;ยวกบัการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ครบถ้วนแล้วในปี 2562 

 สาํหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 คา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบั 28.94 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากงวด 6 เดือน ของปี 2563 จํานวน 

1.44 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 5.24 เนื;องจากมียอดขายบ้านที;เพิ;มขึ Mน จงึสง่ผลให้คา่บริการหลงัการขายเพิ;มขึ Mน 

6.) ต้นทนุทางการเงนิ 

 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยดอกเบี Mยจากเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงิน ที;ไม่ได้ถูกบนัทึกเป็นต้นทุนทาง

การเงินของโครงการในรายการต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ดอกเบี Mยจากการกู้ ยืมจากกู้ ยืมจากบคุคลและกิจการที;เกี;ยวข้อง

กนั และดอกเบี Mยจ่ายตามสญัญาเช่าซื Mอ คา่ธรรมเนียมวงเงินสินเชื;อเป็นหลกั โดยในปี 2561 – งวด 6 เดือน ปี 2564 บริษัทมีต้นทนุ

ทางการเงินเท่ากับ 3.61 ล้านบาท 2.89 ล้านบาท 0.24 ล้านบาทและ 0.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ร้อยละ 0.44 ร้อยละ 

0.03 และร้อยละ 0.02 ของรายได้รวมตามลําดบั 

ต้นทนุทางการเงนิ (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2564 

ต้นทนุทางการเงิน 3.61 2.89 0.24 0.17 0.09 

ในปี 2562 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัท เท่ากบั 2.89 ล้านบาท หรือลดลงจาก ปี 2561 จํานวน 0.72 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 19.94 จากปี 2561 สาเหตทีุ;ต้นทนุทางการเงินของกลุ่มบริษัท ลดลง เนื;องจากกลุ่มบริษัท มีการลงทนุ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ;มขึ Mน อตัราดอกเบี Mยของสนิเชื;อพฒันาโครงการใหมที่;ลดลง และการบริหารต้นทนุทางการเงิน จงึ

ทําให้คา่ใช้จา่ยดอกเบี Mยลดลง และสว่นหนึ;งสามารถบนัทกึต้นทนุทางการเงินเข้าเป็นต้นทนุในการพฒันาโครงการ  

ในปี 2563 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัท เท่ากบั 0.24 ล้านบาท หรือลดลงจาก ปี 2562 จํานวน 2.65 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 91.70 จากปี 2562 สาเหตทีุ;ต้นทนุทางการเงินของกลุ่มบริษัท ลดลง เนื;องจากกลุ่มบริษัท มีการลงทนุ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ;มขึ Mน อตัราดอกเบี Mยของสนิเชื;อพฒันาโครงการใหมที่;ลดลง และการบริหารต้นทนุทางการเงิน จงึ

ทําให้คา่ใช้จา่ยดอกเบี Mยลดลง และสว่นหนึ;งสามารถบนัทกึต้นทนุทางการเงินเข้าเป็นต้นทนุในการพฒันาโครงการ 

ในงวด 6 เดือน ปี 2564 ต้นทนุทางการเงินลดลง 0.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.06 โดยลดลงจาก 0.17 ล้านบาทในงวด 

6 เดือน ปี 2563 เป็น 0.09 ล้านบาท เนื;องจากต้นทนุทางการเงินสว่นใหญ่ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

7.) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2561 – งวด 6 เดือน ปี 2564 เท่ากบั 3.93 ล้านบาท 14.35 ล้านบาท  20.62 

ล้านบาท และ 16.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ร้อยละ 2.20 ร้อยละ 2.57 และร้อยละ 3.69 ของรายได้รวมตามลําดบั โดยการ

เพิ;มขึ Mนของคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ อนัเนื;องจากกําไรก่อนภาษีของกลุม่บริษัท ที;เพิ;มขึ Mน 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 16 

ภาษีเงนิได้ (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2564 

ภาษีเงินได้ 3.93 14.35 20.62 6.99 16.44 

8.) กาํไรสุทธิ 

บริษัท มีกําไรสุทธิในปี 2561 – งวด 6 เดือน ปี 2564 เท่ากับ 11.56 ล้านบาท 56.65 ล้านบาท 84.64 ล้านบาท และ 

68.50 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ เท่ากบั ร้อยละ 2.59 ร้อยละ 8.68 ร้อยละ 10.53 และร้อยละ 19.04 ของ

รายได้รวมตามลาํดบั   

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2563 
งวด 6 เดอืน  

ปี 2564 

กําไรสทุธิ 11.56 56.65 84.64 27.37 68.50 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 2.59 8.68 10.53 8.37 15.35 

ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิเป็น 56.65 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากปี 2561 จํานวน 45.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที;

เพิ;มขึ Mนร้อยละ 390.05 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที;เพิ;มขึ Mนจาก 446.25 ล้านบาทใน ปี 2561 เป็น 649.46 

ล้านบาท ในปี 2562 ตามยอดการโอนกรรมสิทธิÖของกลุม่บริษัทที;สงูขึ Mน ในขณะที;ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทเมื;อคิด

เป็นสดัสว่นตอ่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 74.77 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 72.37 ในปี 2562 ซึ;งเป็นผลจาก

การโอนกรรมสิทธิÖบ้านที;มีต้นทนุการก่อสร้างที;ตํ;ากวา่จากการปรับเปลี;ยนแบบบ้าน นอกจากนี Mคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื;อ

เทียบสดัสว่นตอ่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทลดลงเชน่เดียวกบัต้นทนุขาย โดยคา่ใช้จ่ายในการขายลดลงผล

จากการขายบ้านจากโครงการคณุาลยั จอยเป็นหลกั ซึ;งเป็นสนิค้าที;ราคาไมส่งู และเป็นสนิค้าที;ขายดี จงึมีการทําโปรโมชั;นทางการ

ตลาดที;น้อยลงกว่าปีก่อนหน้าและค่าใช้จ่ายในการบริหารที;เพิ;มขึ Mนในอตัราที;น้อยกว่าอตัราการเพิ;มขึ Mนของรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์เมื;อเทียบปี 2561 สง่ผลให้กลุม่บริษัท มีกําไรสทุธิจํานวน 56.65 ล้านบาท และมีอตัรากําไรสทุธิสงูขึ Mนมาอยู่ที;ร้อย

ละ 8.68 

ปี 2563 กลุม่บริษัท มีกําไรสทุธิเป็น 84.64 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากปี 2562 จํานวน 27.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อย

ละ 49.41 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที;เพิ;มขึ Mนจาก 649.46 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 799.64 ล้านบาท ในปี 

2563 ตามยอดการโอนกรรมสิทธิÖของกลุ่มบริษัทที;สูงขึ Mน เพราะกลุ่มบริษัทมีการเติบโตจากปริมาณยอดโอนกรรมสิทธิÖเพิ;มขึ Mน 

ในขณะที;ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เมื;อคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เปลี;ยนแปลงลดลง

จากร้อยละ 72.37 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 72.88 ในปี 2563 ซึ;งกลุ่มบริษัทมีต้นทนุขายที;ใกล้เคียงกบัปี 2562 ที;ผ่านมา ทั Mงนี M จาก

ภาวะเศรษฐกิจที;ปรับตวัลดลงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกบัการแข่งขนัที;รุนแรงขึ Mนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ทําให้มีการแขง่ขนัในด้านราคาขายและการสง่เสริมการขายที;เพิ;มขึ Mน แตก่ลุม่บริษัท สามารถลดคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่าย

ในการบริหารลงได้ โดยกลุ่มบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารลงได้จากปี 2562 อยู่ที; 59.53 ล้านบาท ลดลงเหลือ 57.27 

ล้านบาท คดิเป็น 2.26 ล้านบาท หรือลดลลร้อยละ 3.80 จงึทําให้กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิเพิ;มขึ Mน 

ในงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิเป็น 68.50 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากงวด 6 เดือน ปี 2563 จํานวน 41.13 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 150.27 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที;เพิ;มขึ Mนจาก 325.96 ล้านบาท ในงวด 6 

เดือน ปี 2563 เป็น 443.98 ล้านบาท ในงวด 6 เดือน ปี 2564 โดยโครงการคณุาลยัพรีม ซึ;งเป็นโครงการขายดี และมีสดัส่วนยนิู

ตโอนเพิ;มขึ Mนถึงร้อยละ 62.50 ในขณะที;ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เมื;อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์เปลี;ยนแปลงลดลงจากร้อยละ 74.02 ในงวด 6 เดือน ปี 2563 เป็น 67.29 ในงวด 6 เดือน ปี 2564 ทั Mงนี M เป็นผลมา

จากความต้องอสงัหาริมทรัพย์แนวราบเพิ;มขึ Mน สง่ผลให้มีราคาขายที;สงูขึ Mน ประกอบกบับริษัทมีต้นทนุทางการเงินที;ลดลง  

 

 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 17 

8.2 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

1.) สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์ 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 515.48 63.01 760.62 80.89 815.38 78.78 1,010.03 81.54 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 302.61 36.99 179.79 19.11 219.60 21.22 228.61 18.46 

รวมสนิทรัพย์ 818.09 100.00 940.41 100.00 1,034.98 100.00 1,238.63 100.00 

ณ สิ Mนปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 818.09 ล้านบาท 940.41 ล้านบาท และ 1,034.98 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยสินทรัพย์หลกัของกลุ่มบริษัท เป็นรายการที;เกี;ยวข้องกับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 2 รายการ ได้แก่ 

ต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และที;ดนิรอการพฒันา  

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 940.41 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนร้อยละ 14.95 จากจํานวน 818.09 

ล้านบาท ณ สิ Mนปี 2561 โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ;มขึ Mนของโครงการที;อยู่ระหวา่งการพฒันาที;เพิ;มขึ Mน อาทิ โครงการคณุาลยั จอย 

ออน 314 เป็นต้น สง่ผลให้มีการรับรู้ต้นทนุที;เกี;ยวข้องกบัโครงการดงักลา่วเพิ;มเข้ามาในรายการต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของ

กลุม่บริษัท  

 ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,034.98 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนร้อยละ 10.06 จากจํานวน 

940.41 ล้านบาท ณ สิ Mนปี 2562 โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ;มขึ Mนของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ที;ดินรอพฒันา และเงิน

ฝากสถาบนัการเงินที;มีภาระคํ Mาประกนั  

 ณ วันที; 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,238.63 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนร้อยละ 19.68 จากจํานวน 

1,034.98 ล้านบาท ณ สิ Mนปี 2563 โดยมีสาเหตุมากจากการเพิ;มขึ Mนของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายการสินทรัพย์

หมนุเวียนอื;น และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื;น โดยมีรายการหลกั ๆ ดงันี M 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ณ วนัที; 30 มิถนุายน ปี 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จํานวน 71.24 ล้านบาท ลดลง 17.90 ล้านบาท 

หรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 20.08 เมื;อเทียบกบั ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 ที;มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 89.14 ล้าน

บาท เนื;องจากกลุม่บริษัทมีการลงทนุสําหรับโครงการปัจจบุนั และเตรียมแผนสาํหรับโครงการในอนาคต 

ต้นทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ณ สิ Mนปี 2561 - ณ ไตรมาสที; 1 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เทา่กบั 486.69 ล้านบาท 694.38 ล้าน

บาท 698.28 ล้านบาท และ 747.38 ล้านบาท โดยคิดเป็น ร้อยละ 59.49 ร้อยละ 73.84 ร้อยละ 67.47 และร้อยละ 66.12 ของ

สนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัท ตามลําดบั 

 ณ สิ Mนปี 2562 กลุม่บริษัทมีต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เทา่กบั 694.38 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากสิ Mนปี 2561 เทา่กบัจํานวน 

207.69 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 42.67 ซึ;งเป็นผลมาจากการพฒันาโครงการใหม่ อาทิ โครงการคณุาลยั จอย ออน 

314 ที;บริษัทได้รับโอนกรรมสทิธิÖที;ดินเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 และเริ;มก่อสร้างสาธารณปูโภคและบ้านของโครงการ จงึ

มีการรับรู้เป็นต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ณ 31 ธนัวาคม 2562 นอกจากนั Mนโครงการคณุาลยั พรีม ซึ;งเริ;มพฒันาสาธารณปูโภค

ของโครงการ ในชว่งไตรมาส 2 ของปี 2562 เพื;อเป็นการรองรับการรับรู้รายได้ในปี 2563 

ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 698.28 ล้านบาท เพิ;มขึ Mน 3.90 ล้าน

บาท หรือเพิ;มขึ Mนคิดเป็นร้อยละ 0.56 เมื;อเทียบกบัปี 2562 เนื;องจากมลูคา่งานก่อสร้างที;เพิ;มมากขึ Mนเนื;องจากเริ;มก่อสร้างโครงการ 

คณุาลยั พรีม  

ณ วันที; 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จํานวน 892.77 ล้านบาท เพิ;มขึ Mน 

194.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.85 โดยมากจากการรับรู้มลูค่าโครงการที;อยู่ระหว่างพฒันาสําหรับโครงการที;จะเปิดขาย



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 18 

ในไตรมาส 4 ของปี 2564 และโครงการที;จะเปิดขายปี 2565 รวมถงึการลงทนุในโครงการที;เปิดขายอยูเ่พื;อให้มีบ้านแล้วเสร็จพร้อม

โอนในปี 2564 

ที'ดนิรอการพฒันา 

ที;ดินรอการพฒันา เป็น ที;ดินที;กลุม่บริษัท มีแผนที;จะพฒันาโครงการตอ่ไปในอนาคต ประกอบด้วย ต้นทนุในการได้มาซึ;ง

ที;ดนิและคา่ใช้จา่ยอื;นที;เกี;ยวข้องโดยตรง แสดงด้วยราคาทนุสทุธิจากคา่เผื;อด้อยคา่สะสม ณ สิ Mนปี 2561 - 2563 กลุม่บริษัท มีที;ดนิ

รอการพฒันาเท่ากบั 197.52 ล้านบาท 86.89 ล้านบาท และ 98.97 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 24.14 ร้อยละ 9.24 และร้อยละ 

9.56 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท ตามลําดบั  

ณ สิ Mนปี 2562 ที;ดินรอการพฒันามีมลูคา่เทา่กบั 86.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นอตัราลดลงร้อยละ 56.01 ซึ;งเกิด

จากการโอนที;ดินรอการพฒันาโครงการคณุาลยั พรีม ไปเป็นต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 สง่ผลให้กลุม่

บริษัทเหลอืที;ดนิรอการพฒันาเพียง 1 แปลง มลูคา่ 86.89 ล้านบาท 

ณ สิ Mนปี 2563 ที;ดินรอการพฒันามีมลูคา่เท่ากบั 98.97 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากปี 2562 เป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 13.90 ซึ;ง

เกิดจากกลุม่บริษัทเข้าซื Mอที;ดนิเพื;อเตรียมสาํหรับโครงการในอนาคตเพิ;ม 

ณ วนัที; 30 มิถนุายน 2564 ที;ดินรอการพฒันามีมลูคา่เทา่กบั 98.97 ล้านบาท ไมมี่การเปลี;ยนแปลง เมื;อเทียบกบัณ วนัที; 

30 มิถนุายน 2563  

2) หนี 3สนิ 

หนี bสิน 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี xสนิหมนุเวียน 519.69 99.41 356.67 74.1 385.74 73.89 371.39 54.87 

หนี xสนิไมห่มนุเวียน 3.11 0.59 124.69 25.9 136.28 26.11 305.49 45.13 

รวมหนี bสนิ 522.8 100.00 481.36 100.00 522.02 100.00 676.88 100.00 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 กลุม่บริษัทมีหนี Mสนิรวมเทา่กบั 522.80 ล้านบาท 481.36 ล้านบาท และ 522.02 ล้าน

บาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 63.91 ร้อยละ 51.19 และร้อยละ 50.44 ของหนี Mสินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมตามลําดบั 

หนี Mสนิที;สําคญัประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนี Mการค้าและเจ้าหนี Mอื;น เงินกู้ ระยะสั Mนและดอกเบี Mยค้างจา่ย

จากบคุคลและกิจการที;เกี;ยวข้องกนั และเงินกู้ ยืมระยะสั Mนจากบคุคลอื;น หุ้นกู้  ทั Mงนี M กลุ่มบริษัทจะมีหนี Mสินส่วนมากจากการกู้ ยืม

สินเชื;อเพื;อพฒันาโครงการ (Project Finance) จากสถาบนัการเงิน โดยเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจะเพิ;มขึ Mนเมื;อกลุม่บริษัทมีการ

พฒันาโครงการและก่อสร้างบ้านในโครงการ และจะลดลงเมื;อบริษัท ชําระคืนเงินต้น ภายหลงัการโอนกรรมสิทธิÖบ้านในโครงการ

ตามเงื;อนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน ซึ;งในภาพรวมระหว่างปี 2561 ถึง 2563 กลุ่มบริษัท มีหนี Mสินที;มีภาระดอกเบี Mยดอกเบี Mยเพิ;มขึ Mน 

ตามการพฒันาโครงการของกลุม่บริษัท 

 ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2562 หนี Mสินรวมของกลุ่มบริษัทมีจํานวน 481.36 ล้านบาท ลดลงจากสิ Mนปี 2561 จํานวน 41.44 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 7.93 โดยสาเหตหุลกัมาจากการชําระเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ ยืมระยะสั Mนของกลุ่ม

บริษัท  

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 หนี Mสินรวมของกลุม่บริษัท มีจํานวน 522.02 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากสิ Mนปี 2562 จํานวน 40.66 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 8.45 โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ;มขึ Mนเงินกู้ ยืมระยะสั Mนจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนี M

การค้า และหุ้นกู้  

 ณ วนัที; 30 มิถนุายน 2564 หนี Mสินรวมของกลุม่บริษัทมีจํานวน 676.88 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนจากสิ Mนปี 2563 จํานวน 522.02 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ;มขึ Mนร้อยละ 29.67 เนื;องจากบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในไตรมาส 2 ปี 2564 เพื;อใช้ในการ

ลงทนุสาํหรับโครงการในอนาคต  

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 19 

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสั 3นจากสถาบนัการเงนิ 

 เงินกู้ ยืมระยะสั Mนจากสถาบนัการเงิน เป็นเงินกู้ ยืมเพื;อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกลุ่มบริษัทเป็นหลกั โดย ณ วนัที; 30 

มิถนุายน 2564 กลุม่บริษัท มีเงินกู้ ยืมระยะสั Mนจากสถาบนัการเงิน 40.00  ล้านบาท ซึ;งเพิ;มขึ Mนจํานวน 10.00  ล้านบาท จาก 30.00 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 เมื;อเทียบกบัณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 สว่นในปี 2562 กลุม่บริษัท ไม่มีเงินกู้ ยืมระยะสั Mนจาก

สถาบนัการเงินคงค้างอยู ่ 

 เจ้าหนี 3การค้าและเจ้าหนี 3อื'น 

 เจ้าหนี Mการค้าและเจ้าหนี Mอื;นของกลุม่บริษัท ได้แก่ เจ้าหนี Mการค้า - บคุคลและกิจการอื;น เจ้าหนี Mการค้า - บคุคลและกิจการ

ที;เกี;ยวข้องกนั เจ้าหนี Mอื;นจากบคุคลและกิจการอื;น เจ้าหนี Mอื;นจากกิจการที;เกี;ยวข้องกนั เงินมดัจําและเงินรับลว่งหน้า คา่ใช้จ่ายค้าง

จ่าย เงินประกันผลงาน เป็นต้น โดย ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2561 – ณ วนัที; 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหนี Mการค้าและเจ้าหนี Mอื;นของ

บริษัท มีจํานวนเท่ากับ 134.94 ล้านบาท 130.10 ล้านบาท 143.48 ล้านบาท และ 146.30 ล้านบาท คิดเป็นเป็นร้อยละ 16.49 

ร้อยละ 13.83 ร้อยละ 13.87 และร้อยละ 11.81 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั 

เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เป็นเงินกู้ ยืมเพื;อใช้ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท เป็นหลกั ทั Mงนี M กลุม่

บริษัท จะสามารถเบิกใช้เงินกู้สําหรับค่าที;ดินและค่าก่อสร้างสาธารณปูโภคตามที;ผู้ ให้สินเชื;อกําหนด และสําหรับค่าก่อสร้างบ้าน

จะสามารถเบิกได้ตามมูลค่าของผลงานการก่อสร้าง หรือตามงวดก่อสร้าง หรือจํานวนเงินที;ต้องชําระตามใบตรวจงาน ตาม

ความเห็นของผู้ประเมินราคาของผู้ ให้สินเชื;อ หรือนิติบคุคลอื;นที;ผู้ ให้สินเชื;อเห็นสมควรให้เป็นผู้ประเมินราคาแทนผู้ ให้สินเชื;อ หรือ

วิศวกรตรวจสอบ ซึ;งปริมาณเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินจะผันแปรสอดคล้องกับปริมาณการก่อสร้างบ้านของโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ที;มีการพฒันาอยูใ่นชว่งเวลานั Mน ๆ  

 

ณ สิ Mนปี 2561 – ณ 30 มิถนุายน 2564 กลุม่บริษัท มีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวนรวมเทา่กบั จํานวน 245.41 ล้าน

บาท จํานวน 313.16 ล้านบาท จํานวน 223.69 ล้านบาท และจํานวน 209.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ร้อยละ 33.30 

ร้อยละ 21.61 และร้อยละ 16.91 ของสนิทรัพย์รวม ตามลําดบั 

ณ สิ Mนปี 2562 กลุม่บริษัท มีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวนเท่ากบั 313.16 ล้านบาท หรือเพิ;มขึ Mนร้อยละ 27.61 จาก

สิ Mนปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเบิกวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจากโครงการที;พฒันาเพิ;มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ;ง

โครงการคณุาลยั จอย ออน 314 เพื;อใช้ในการก่อสร้างบ้านและงานสาธารณปูโภคของโครงการ และการเบิกวงเงินกู้ ยืมระยะยาว

สําหรับการพฒันาโครงการคณุาลยั บีกินส์ 2 จํานวน 70.16 ล้านบาท และโครงการคณุาลยั พรีม จํานวน 120.00 ล้านบาท สง่ผล

ให้ภาพรวมเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัท เพิ;มขึ Mน 

ณ สิ Mนปี 2563 กลุ่มบริษัท มีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวนเท่ากบั 223.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.57 จาก

สิ Mนปี 2562 โดยกลุ่มบริษัทได้ออกหุ้นกู้ ฉบบัที; 1/2563 จํานวนเงิน 90.00 ล้านบาท เพื;อนํามาใช้ในการซื Mอที;ดินสําหรับโครงการ

อนาคตและนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกลุ่มบริษัท ดงันั Mนเพื;อการบริหารต้นทนุทางการเงิน กลุ่มบริษัทจึงลดการเบิกใช้เงิน

กู้ ยืมสถาบนัการเงินลง  

ณ 30 มิถนุายน 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวนเท่ากบั 209.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.35 

จากสิ Mนปี 2563 โดยกลุม่บริษัทได้มีการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 318.79 ล้านบาท และมีการกู้ ยืมเพิ;ม

ระหวา่งงวด 304.36 ล้านบาทใช้เป็นเงินหมนุเวียนในกลุม่บริษัท 

เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 30 ม.ิย. 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีUถงึ

กําหนดชําระภายในหนึUงปี 
245.41 100.00 194.65 62.16 183.18 81.88 147.20 70.27 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -     -    118.51  37.84  40.51 18.12 62.28 29.73 

รวมเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ 245.41 100.00 313.16 100.00 223.69 100.00 209.48 100.00 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 20 

หุ้นกู้ 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้ จํานวน 90.00 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท ออกหุ้นกู้ ดังกล่าวเพื;อวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัท และเพื;อซื Mอที;ดนิเพิ;มเตมิสาํหรับพฒันาโครงการในอนาคต 

ไตรมาส 2 ปี 2564 กลุม่บริษัทมีออกหุ้นกู้ มีประกนัของบริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) ครั Mงที; 1/2564 ครบกําหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จํานวนเงิน Ñvó ล้านบาท ดงันั Mน ณ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีการเปลี;ยนแปลงของหุ้นกู้  เป็นจํานวน 

233.36 ล้านบาท  

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 

ส่วนผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที; 31 ธันวาคม 2561 – ณ 30 มิถุนายน 2564 มีจํานวน 295.29 ล้านบาท จํานวน 

459.05 ล้านบาท จํานวน 512.96 ล้านบาทและ 561.75 ล้านบาทตามลําดบั ซึ;งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.09 ร้อยละ 48.81 ร้อย

ละ 49.56 และร้อยละ 45.35 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  

สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 มีจํานวน 459.05 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนเมื;อเทียบกบัสว่นผู้ ถือหุ้น 

ณ สิ Mนปี 2561 ที;มีอยู่จํานวน 295.29 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากการรับรู้กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานในปี 2562 มาบนัทึก

เป็นกําไรสะสมรวมจํานวน 55.93 ล้านบาท และบริษัทได้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั Mงแรก (IPO) จํานวน 150 ล้านหุ้น อตัรา

หุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมลูคา่ 165.00 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในเดือนพฤษภาคม และเดือนตลุาคม 2562 บริษัทได้มีการจ่ายเงิน

ปันผลจํานวน 22.50 ล้านบาท และ 27.00 ล้านบาทตามลาํดบั   

สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 มีจํานวน 512.96 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนเมื;อเทียบกบัสว่นผู้ ถือหุ้น 

ณ สิ Mนปี 2562 ที;มีอยู่จํานวน 459.05 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากการรับรู้กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานในปี 2563 มาบนัทึก

เป็นกําไรสะสมรวมจํานวน 84.64 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปเป็นจํานวน 30.72 ล้าน

บาท 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 30 มิถนุายน 2564 มีจํานวน 561.75 ล้านบาท เพิ;มขึ Mนเมื;อเทียบกบัส่วนผู้ ถือหุ้น ณ 

สิ Mนปี 2563 ที;มีอยูจํ่านวน 512.96 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากการรับรู้กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน ณ 30 มิถนุายน 2564 มา

บนัทกึเป็นกําไรสะสมรวมจํานวน 107.46 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียน 225.00 300.00 312.00 423.20 

ทนุทีUออกและชําระแล้ว 225.00 300.00 312.00 343.20 

กําไรสะสม 41.48 47.90 89.84 107.46 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 41.25 123.55 123.55 123.55 

องค์ประกอบอืUนของสว่นผู้ ถือหุ้น (13.67) (13.67) (13.67) (13.67) 

สว่นได้เสยีทีUไมมี่อํานาจควบคมุ 1.23 1.27 1.27 1.22 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 295.29 459.05 512.96 561.75 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 21 

9.    ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทย 

เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2563 ยงัทยอยฟืMนตวัได้แต่การฟืMนตวัยงัไม่ทั;วถึง และเริ;มเห็น ผลกระทบของการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมใ่นชว่งปลายเดือนตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ บางภาคสว่น โดยเครื;องชี Mวดัการบริโภคภาคเอกชน

แม้ยงัขยายตวั แต่การระบาดระลอกใหม่เริ;มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเดินทางและความเชื;อมั;นของผู้บริโภค ด้านการส่งออก

สินค้า กลับมาขยายตัวได้ตามอุปสงค์ประเทศ คู่ค้าที;ดีขึ Mน เครื;องชี Mการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ Mนตามการลงทุนด้าน

เครื;องจกัรและอุปกรณ์สําหรับ การใช้จ่ายภาครัฐยงัขยายตวัตามรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที;ยวยงัหดตวัสงูจาก

มาตรการจํากดั การเดนิทางระหวา่งประเทศที;ยงัมีอยู ่

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที; 4/2563 ลดลงร้อยละ (4.2) ปรับตวัดีขึ Mนจากที;ลดลงร้อยละ (6.4) ในไตรมาสที; 

3/2563 โดยการใช้จ่ายเพื;อการอุปโภคบริโภคของเอกชนฟืMนตวัดีขึ Mนและรัฐบาลขยายตวั การลงทุนในประเทศ และการส่งออก

สินค้าปรับตวัดีขึ Mน ขณะที;รายรับจากบริการต่างประเทศยงัคงหดตวัต่อเนื;อง ด้านการผลิต ภาคเกษตร ขยายตวัร้อยละ 0.9 ตาม

ผลผลิตพืชสําคญั เช่น ข้าวเปลือก มนัสําปะหลงั และข้าวโพดเลี Mยงสตัว์ ภาคนอกเกษตร ลดลงร้อยละ (4.7) ปรับตวัดีขึ Mนจากที;

ลดลงร้อยละ (6.7) ในไตรมาสที; 3/2563 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที;เริ;มฟืMนตวั และการใช้จ่ายในประเทศที;เริ;มปรับตวัดีขึ Mนใน

ภาพรวม รวมทั Mงมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลให้ภาคการผลิต ทั Mงภาคอุตสาหกรรมและบริการ เริ;มกลับมา

ดําเนินการผลิตตอ่เนื;องจากไตรมาสที; 3/2563 โดยการผลิตสินค้าอตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ (0.7) ปรับตวัดีขึ Mนจากที;ลดลงร้อยละ 

(5.3) ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคบริการลดลงร้อยละ (5.9) เทียบกับที;ลดลงร้อยละ (7.2) ในไตรมาสก่อนหน้า โดยกิจกรรมหลกั

ทางด้านบริการเริ;มมีการฟืMนตวั เช่น สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ สาขาการขนส่งและสถานที;เก็บสินค้า ปรับตวัดีขึ Mน ส่วน

สาขาข้อมูล ข่าวสารและการสื;อสาร สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม

สงเคราะห์ และสาขาการศึกษา ยงัคงขยายตวัต่อเนื;อง ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื;อการอปุโภคบริโภคขั Mนสดุท้ายของเอกชน 

ขยายตวัร้อยละ 0.9 ขณะที;การใช้จ่ายเพื;อการอปุโภค ขั Mนสดุท้ายของรัฐบาล ขยายตวัร้อยละ 1.9 การลงทนุ การสง่ออกและนําเข้า

สินค้าและบริการลดลงร้อยละ (2.5) ร้อยละ (21.4) และร้อยละ (7.0) ตามลําดบั จึงทําให้ภาพรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ปี 2563 ลดลงร้อยละ (6.1) เมื;อเทียบกับปี 2562 ที;เท่ากับร้อยละ 2.3 (ที;มา : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาต)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อทั;วไปติดลบน้อยลงตามอตัราเงินเฟ้อหมวดพลงังานด้านตลาดแรงงาน อตัราการ

ว่างงานปรับลดลงเล็กน้อยตามจํานวนผู้ มีงานทําที;เพิ;มขึ Mน แต่รายได้นอกภาคเกษตรปรับลดลง สําหรับดลุบญัชีเดินสะพดัขาดดลุ

ลดลงจากดลุการค้าที;เกินดลุมากขึ Mน ขณะที;ดลุบริการรายได้ และเงินโอนขาดดลุใกล้กบัเดือนก่อน 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 22 

ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รายงานดชันีความเชื;อมั;นของผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาที;อยู่

อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล โดยพบว่า ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 Current Situation Index ผู้ ประกอบการฯ มีภาวะความ

เชื;อมั;นดีขึ Mน โดยมีดชันีเท่ากบัร้อยละ 46.3 เพิ;มขึ Mนจากไตรมาสก่อนหน้า (ที;มีค่าดชันีอยู่ที;ร้อยละ 42.8) แต่ยงัคงตํ;ากว่าค่ากลางที;

ระดบัตํ;ากวา่ ร้อยละ 50 ติดตอ่กนั 7 ไตรมาส ตั Mงแตไ่ตรมาส 2 ปี 2562 ซึ;งเป็นผลสืบเนื;องมาจากการประกาศใช้มาตรการ LTV ได้

สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจบุนัผู้ประกอบการฯ ยงัคงขาดความเชื;อมั;นในการประกอบธุรกิจพฒันาที;อยู่อาศยันอกจากนี Mผลการสํารวจ

ดชันีความเชื;อมั;นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ผู้ประกอบการฯ ที;ดําเนินการสํารวจในช่วงปลายปี 2563 ซึ;งยงัไม่

มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ มีค่าเท่ากบัร้อยละ 54.4 ที;เพิ;มขึ Mนจากไตรมาสก่อนหน้าที; (ที;มีค่าดชันีอยู่ที;ร้อยละ 

52.9) สงูกว่าค่ากลางที;ระดบัร้อยละ 50.0 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการฯ ขณะนั Mนเริ;มมีความหวงัต่อการฟืMนตวัของตลาดที;อยู่

อาศยัในปี2564 เนื;องจาก ภาวะเศรษฐกิจมีการฟืMนตวัจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื;องแต่อย่างไรก็ตาม 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ นี M คาดว่าจะส่งผลให้ความเชื;อมั;นของผู้ประกอบการฯ ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 

ปรับตวัลดลงกวา่ผลที;สาํรวจข้างต้นได้ 

ภาวะอัตราดอกเบี 3ย 

ระดบัอตัราดอกเบี Mยถือเป็นอีกหนึ;งปัจจยัหลกั ทั Mงทางด้านอปุสงค์และอปุทานของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะใน

การตดัสนิใจลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เนื;องจากอตัราดอกเบี Mยจะเป็นปัจจยัที;กําหนดระดบัหนี Mสนิของผู้ประกอบการ นอกจากนี Mยงัมี

สว่นสาํคญัตอ่การกําหนดความสามารถในการชําระหนี Mและการจบัจา่ยใช้สอยของผู้บริโภค  

ในการประชุมวันที; 23 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี Mย

นโยบายไว้ที;ร้อยละ 0.50 ตอ่ปี โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมินวา่เศรษฐกิจไทยฟืMนตวัตอ่เนื;อง แตย่งัมีความเสี;ยงด้าน

ตํ;าและความไม่แน่นอนสงูในระยะข้างหน้า จึงยงัต้องการแรงสนบัสนนุจากอตัราดอกเบี Mยนโยบายที;อยู่ในระดบัตํ;าอย่างต่อเนื;อง 

คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ 6.6 ในปี 2563 ดีกว่าที;ประเมินไว้เดิมจากการบริโภค

ภาคเอกชนและการสง่ออกสินค้าที;ฟืMนตวัดีขึ Mน และกลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.2 และ 4.8 ในปี 2564 และ 2565 ตามลําดบั อย่างไร

ก็ดี ทั Mงนี MการฟืMนตวัของเศรษฐกิจยงัมีความไมแ่นน่อนสงู โดยในระยะสั Mนขึ Mนอยูก่บัสถานการณ์และมาตรการควบคมุการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ระลอกใหม ่ขณะที;ในระยะถดัไปขึ Mนอยูก่บัการกลบัมาของนกัทอ่งเที;ยวตา่งชาต ิประสทิธิผลและการกระจายวคัซีน

ปอ้งกนั COVID-19 และพฒันาการของตลาดแรงงานซึ;งยงัมีจํานวนผู้วา่งงานและเสมือนวา่งงานอยูใ่นระดบัสงู นอกจากนี M การฟืMน

ตวัที;แตกต่างกันของแต่ละภาคเศรษฐกิจจะส่งผลต่อความยั;งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป สําหรับด้านระบบ

การเงินมีเสถียรภาพ แต่ยงัคงมีความเปราะบางในภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs สําหรับอตัราเงินเฟ้อทั;วไปจะกลบัเข้าสู่กรอบ

เปา้หมายในชว่งกลางปี 2564  

จากการที;คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอตัราดอกเบี Mยนโยบายไว้ที;ร้อยละ 0.50 ต่อปี ถือเป็นอตัรา

ดอกเบี Mยนโยบายที;ตํ;าที;สดุนบัตั Mงปี 2553 เป็นต้นมา ส่งผลให้อตัราดอกเบี Mยที;ให้สินเชื;อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอยู่ใน

อตัราที;ตํ;าสดุเชน่เดียวกนั 

 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 23 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทีUมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

ภาพรวมตลาดที;อยู่อาศยั ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงครึ;งแรกของปีได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ทําให้โครงการเปิดขายใหม่มีจํานวนทั Mงสิ Mน 27,307 ยนิูต ลดลงมากถึง 49.3% YoY เนื;องจากผู้ประกอบการชะลอการ

เปิดโครงการใหม่และเร่งระบายสต๊อกคงค้างผ่านกลยทุธ์การขายหลายรูปแบบ เช่น การให้ส่วนลดมากกว่าปกติ การปล่อยเช่า 

และการให้อยู่ฟรี 1 - 2 ปี เป็นต้น สอดคล้องกบัยอดขาย (Pre-sale) ที;อยู่อาศยัที;หดตวัต่อเนื;องจากปี 2562 อยู่ที; 25,629 ยนิูต (-

46.2% YoY)  

 

!!!!!!!New Property     !!!!Total Supply 

    



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 24 

การแข่งขันด้านธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ 

 การแข่งขนัในตลาดที;อยู่อาศยัประเภทแนวราบนั Mนมีคู่แข่งหลายราย โดยบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที;เป็นคู่แข่งส่วน

ใหญ่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบที;มีทําเลใกล้เคียงกลุ่มบริษัท ซึ;งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที;จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เนื;องจากโดยทั;วไปแล้วการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต้องใช้เงิน

ลงทนุสงู และใช้ระยะเวลาในการพฒันา อีกทั Mงผู้ประกอบการต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายที;ชดัเจน 

เพื;อทําให้โครงการประสบความสาํเร็จในการขาย 

 หากพิจารณาสภาพการแขง่ขนัในตลาดแล้วกลุม่บริษัท เชื;อวา่ทําเลที;ตั Mงโครงการของกลุม่บริษัท นั Mนอยูใ่นทําเลที;ตั Mงที;ดี มี

ศกัยภาพ และมีแนวโน้มการเตบิโตสงู เชน่ พื Mนที;สว่นตอ่ขยายรถไฟฟา้ หรือพื Mนที;สว่นตอ่ขยายจดุขึ Mน-ลงทางดว่น เป็นต้น นอกจากนี M

ทกุโครงการของกลุม่บริษัท จะเน้นการออกแบบโครงการที;มีเอกลกัษณ์เฉพาะ และสามารถใช้ประโยชน์ของพื Mนที;ใช้สอยได้สงูสดุ 

ซึ;งสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า และทําให้มีการแนะนําแบบบอกต่อ อีกทั Mงกลุ่มบริษัท ยงัให้ความสําคญักบับริการลกูค้า เช่น 

การอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าในการขอสนิเชื;อ เป็นต้น 

โดยปัจจยัที;ลกูค้าใช้เพื;อตดัสินใจเพื;อเลือกซื Mอที;พกัอาศยั โดยหลกัแล้วมาจากทําเลที;ตั Mง ความปลอดภยั ราคาต่อตาราง

เมตร สิ;งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณปูโภค ซึ;งพื Mนที;เขตนนทบรีุ เป็นทําเลที;อยูอ่าศยัที;ที;มีคนค้นหาในกรุงเทพฯ ปริมาณ

มากที;สดุ โดยมีระบบสาธารณปูโภคที;ดีมีระบบขนส่งมวลชนและอยู่ใกล้กบักรุงเทพฯ ซึ;งเอื Mออํานวยแก่ผู้ ที;ทํางานอยู่ในกรุงเทพฯ 

และบริเวณข้างเคียงนนทบรีุ นอกจากนี M ราคาที;อยู่อาศยัยงัมีมลูคา่เฉลี;ย 2 – 6 ล้านบาท ซึ;งเป็นราคาที;เหมาะสมแก่ผู้ ที;มีเงินเดือน

เฉลี;ยขั Mนตํ;า 30,000 บาทขึ Mนไป ซึ;งสอดคล้องกบัข้อมลูรายได้โดยเฉลี;ยต่อเดือนต่อครัวเรือน เป็นรายภาค และจงัหวดั พ.ศ. 2545- 

2562 พบว่าในบริเวณจงัหวดักรุงเทพมหานครมีรายได้เฉลี;ยต่อครัวเรือน ประมาณ 39,459 บาท ในปี 2562 และจงัหวดันนทบรีุมี

รายได้เฉลี;ยตอ่ครัวเรือน ประมาณ 37,502 บาท ในปี 2562 (ที;มา : สาํนกังานสถิตแิหง่ชาต)ิ 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 สภาพการแข่งขนัในบริเวณพื Mนที;ใกล้เคียงกบัโครงการของกลุม่บริษัท บนถนนบ้านกล้วย-ไทร

น้อยอําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ แบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ของแต่ละโครงการที;อยู่ในระหว่างดําเนินการ มีรายละเอียด

สรุปได้ดงันี M  

ลักษณะผลติภณัฑ์ โครงการของบริษัท โครงการของผู้ประกอบการรายอื<น 

บ้านเดีUยว 

(บางบวัทอง) 

โครงการคณุาลยั คอร์ทยาร์ด (ราคา

เริUมต้น 2.98 ล้านบาท) 

โครงการคณุาลยั ซมิโฟนีU (ราคา

เริUมต้น 3.98 ล้านบาท) 

โครงการคณุาลยั พอลเลน (ราคา

เริUมต้น 3.79 ล้านบาท) 

โครงการคณุาลยั จอย (ราคาเริUมต้น 

3.29 ล้านบาท 

โครงการบ้านวิวสวน โดยบริษัท บ้านวิวสวน จํากดั (ราคาเริUมต้น 3.99 ล้าน

บาท) 

โครงการคณุาภทัร พาร์ค โดยบริษัท คณุาภทัร จํากดั (ราคาเริUมต้น 3.58 

ล้านบาท) 

โครงการ บ้านธงสริิ 3 กาญจนาภิเษก-บางบวัทอง โดยบริษัท ธงสริิ กรุ๊ป 

จํากดั (ราคาเริUม 3.59 ล้านบาท) บ้านเดีUยว 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 25 

ลักษณะผลติภณัฑ์ โครงการของบริษัท โครงการของผู้ประกอบการรายอื<น 

บ้านเดีUยว 

(ฉะเชิงเทรา) 

โครงการคณุาลยั จอย ออน 314 

(ราคาเริUมต้น 3.99 ล้านบาท) 

โครงการมารวย โสธร 4 โดยบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จํากดั (ราคาเริUมต้น 

3.3-4.2 ล้านบาท) บ้านเดีUยว (หมดแล้ว) 

โครงการเพฟ มอเตอร์เวย์ โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัUน จํากดั 

(มหาชน) (ราคาเริUมต้น 3.49 ล้านบาท) บ้านเดีUยว 

โครงการเพฟ บ้านโพธิÖ โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัUน จํากดั 

(มหาชน) (ราคาเริUมต้น 4.99 ล้านบาท) บ้านเดีUยว 

โครงการ บ้านโพธิÖ วิลล์ โดยบริษัท สนิษร จํากดั (ราคาเริUมต้น 3.69 ล้าน

บาท) บ้านเดีUยว 

โครงการเดอะทรัสต์ บ้านโพธิÖ โดยบริษัท ควอลตีิ x เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  

(ราคาเริUมต้น 3.49 ล้านบาท) บ้านเดีUยว (หมดแล้ว) 

โครงการแลนซโิอ โสธร โดยบริษัท ลลลิ พร็อพเพอร์ตี x จํากดั (มหาชน)  

(ราคาเริUมต้น 3.49 ล้านบาท) บ้านเดีUยว 

โครงการเจ วิลลา่ บางปะกง - บ้านโพธิÖโดยบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี x 

จากดั (มหาชน)   (ราคาเริUมต้น 3.49 ล้านบาท) บ้านเดีUย 

โครงการเดอะแพลนท์ สริิโสธร โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 

(มหาชน) (ราคาเริUมต้น 3.69 ล้านบาท) บ้านเดีUยว 

โครงการมารวย ริเวอร์ไซด์ โดยบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จํากดั (ราคา

เริUมต้น 3.3-4.2 ล้านบาท) บ้านเดีUยว 

บ้านแฝด 

(บางบวัทอง) 

โครงการคณุาลยั คอร์ทยาร์ด (ราคา

เริUมต้น 2.98 ล้านบาท) 

โครงการคณุาลยั จอย (ราคาเริUมต้น 

3.19 ล้านบาท) 

โครงการบ้านวิวสวน โดยบริษัท บ้านวิวสวน จํากดั (ราคาเริUมต้น 2.61 ล้าน

บาท) 

โครงการ The Essence โดยบริษัท ทีฆา เรียลเอสเตท จํากดั (ราคาเริUมต้น 

2.79 ล้านบาท) 

โครงการบ้านรตรัิตน์ โดยบริษัท รตรัิตน์ พร็อพเพอร์ตี x จํากดั (ราคาเริUมต้น 

2.79 ล้านบาท) 

โครงการ บ้านธงสริิ 3 กาญจนาภิเษก-บางบวัทอง โดยบริษัท ธงสริิ กรุ๊ป 

จํากดั (ราคาเริUม 2.99 ล้านบาท) บ้านแฝด 



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 26 

ลักษณะผลติภณัฑ์ โครงการของบริษัท โครงการของผู้ประกอบการรายอื<น 

บ้านแฝด 

(ฉะเชิงเทรา) 

โครงการคณุาลยั จอย ออน 314  

(ราคาเริUมต้น 3.19 ล้านบาท) 

โครงการมารวย โสธร 4 โดยบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จํากดั (ราคาเริUมต้น 

2.99 ล้านบาท) บ้านแฝด 

โครงการเดอะทรัสต์ บ้านโพธิÖ โดยบริษัท ควอลตีิ x เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  

(ราคาเริUมต้น 3.19 ล้านบาท) บ้านแฝด 

โครงการ บ้านโพธิÖ วิลล์ โดยบริษัท สนิษร จํากดั (ราคาเริUมต้น 2.99 ล้าน

บาท) บ้านแฝด 

โครงการมารวย ริเวอร์ไซด์ โดยบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จํากดั (ราคา

เริUมต้น 3.3 ล้านบาท) บ้านแฝด 

โครงการแลนซโิอ โสธร โดยบริษัท ลลลิ พร็อพเพอร์ตี x จํากดั (มหาชน)  

(ราคาเริUมต้น 2.79 ล้านบาท) บ้านแฝด 

โครงการเพฟ มอเตอร์เวย์ โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัUน จํากดั 

(มหาชน) (ราคาเริUมต้น 3.49 ล้านบาท) บ้านแฝด 

ทาวน์โฮม / อาคารพาณิชย์ โครงการคณุาลยั บีกินส์  

(ราคาเริUมต้น 1.98 ล้านบาท) 

โครงการไลโอ บลสิซ์ กาญจนาภิเษก โดยบริษัท ลลลิ พร็อพเพอร์ตี x จํากดั 

(มหาชน) (ราคาเริUมต้น 1.49 ล้านบาท)  ทาวน์โฮม 

โครงการศภุาลยั พรีโม ่กาญจนาภิเษก-ชยัพฤกษ์ โดย บริษัท ศภุาลยั จํากดั 

(มหาชน) (ราคาเริUมต้น 2.19 ล้านบาท) ทาวน์โฮม 

โครงการพลโีน ่เวสต์เกต โดย บริษัท เอ พี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

(ราคาเริUมต้น 2.19 ล้านบาท) ทาวน์โฮม 

โครงการ The Essence โดยโดยบริษัท ทีฆา เรียลเอสเตท จํากดั (ราคา

เริUมต้น 1.49 ล้านบาท) ทาวน์โฮม 

โครงการบ้านรตรัิตน์ โดยบริษัท รตรัิตน์ พร็อพเพอร์ตี x จํากดั (ราคาเริUมต้น 

3.99 ล้านบาท)อาคารพาณิชย์ 

โครงการ เดอะ แฮมมิลตนั  กาญจนาภิเษก-บางใหญ่ โดยบริษัท ดี-แลนด์ 

กรุ๊ป จํากดั (ราคาเริUม 1.89 ล้านบาท) ทาวน์โฮม 

โครงการ ภมิูธารา  กาญจนาภิเษก-บางบวัทอง โดยบริษัท ธงชยั เรียล

เอสเตท จํากดั (ราคาเริUม 1.79 ล้านบาท) ทาวน์โฮม 

โครงการ บ้านธงสริิ 3 กาญจนาภิเษก-บางบวัทอง โดยบริษัท ธงสริิ กรุ๊ป 

จํากดั (ราคาเริUม 1.99 ล้านบาท) ทาวน์โฮม 

 ทั Mงนี Mหากพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท พบว่าบริษัท สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์รายอื;นที;เข้ามาประกอบธรุกิจในพื Mนที;ใกล้เคียง โดยมีปัจจยัสนบัสนนุการแขง่ขนั ดงันั Mน 

 บริษัท มีประสบการณ์ และความเชี;ยวชาญในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในบริเวณเขตบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีมา

มากกวา่ 10 ปี ทําให้บริษัท มีความเข้าใจในความต้องการของผู้พกัอาศยัในบริเวณดงักลา่ว และ สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ ที;ตอบ

โจทย์ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเปา้หมายในพื Mนที;ได้อยา่งตรงจดุ 

 บริษัท มีความเชี;ยวชาญในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแนวราบ จงึมุง่เน้นออกแบบบ้านให้เหมาะสมตามความต้องการ

ของลกูค้าที;มองหาบ้านใหมไ่ด้อยา่งเหมาะสมกบัแตล่ะระดบัราคาของบ้าน 

 บริษัท มีศกัยภาพในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ในรูปแบบเมืองที;มีสิ;งอํานวยความสะดวกที;หลากหลายอาทิ สโมสรที;มี

ให้บริการห้องออกกําลงักายและสระวา่ยนํ Mา สวนสาธารณะ และทะเลสาบ เพื;อเป็นสถานที;พกัผอ่นให้แก่ผู้ซื Mอโครงการ 

 บริษัท มีความสมัพนัธ์อนัดีต่อสถาบนัการเงินหลายแห่ง ที;พร้อมจะสนบัสนนุลกูค้าของบริษัท ในการให้สินเชื;อบ้านเพื;อ

อยู่อาศัย อีกทั Mงยังมีความสัมพันธ์ที;ดีกับลูกค้า คู่ค้า คนในท้องที; และ ชุมชนรอบข้าง บริษัท ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจาก

มาตรการคมุเข้มสนิเชื;อบ้าน หรือการอนมุตัิสนิเชื;อตอ่มลูคา่หลกัประกนั (Loan to Value : LTV) เนื;องจากโครงการพฒันาอสงัหริม

ทรัพย์ทั Mงหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี;ยว บ้านแฝด หรือ ทาวน์โฮม จะมีราคาตํ;ากว่า 10 ล้านบาททั Mงหมด โดยกลุ่มลกูค้า



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)            

 
สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 2 ข้อมลูบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าที; 27 

เปา้หมายของบริษัท คือ กลุม่ลกูค้าชาวไทยวยัทํางานอายปุระมาณ 21 – 55 ปี ที;ต้องการมีบ้านหลงัแรก ด้วยวตัถปุระสงค์การซื Mอ

เพื;ออยูอ่าศยั ดงันั Mนจากตําแหนง่ทางการตลาดและกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทที;กลา่วข้างต้น ทําให้บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบโดยตรง

จากมาตรการดงักลา่ว



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)         

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 3 สรุปรายละเอียดเบื Gองต้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิ - หน้าที; 1 

ส่วนที' 3 สรุปรายละเอียดเบื 6องต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธิที'จะซื 6อหุ้นสามัญของ  

บริษัท วลิล่า คุณาลัย จาํกัด (มหาชน) รุ่นที' 1 (KUN-W1)  

บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที;จะซื Gอหุ้นสามญัของบริษัท วิลล่า คณุาลยั จํากดั (มหาชน) รุ่นที; 1 (“ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ รุ่นที' 1” หรือ “KUN-W1”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที;ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

(Right Offering) โดยไม่คิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) ในอตัราสว่น 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 1,000 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี G 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท วลิลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ ”KUN”) 

ชื'อของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสทิธิที;จะซื Gอหุ้นสามญัของบริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน) รุ่น

ที; 1 (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ รุ่นที' 1” หรือ “KUN-W1”) 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธิ ชนิดระบชืุ;อผู้ ถือและโอนเปลี;ยนมือได้ 

ที'อยู่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ เลขที; 819 หมูที่; 7 ตําบลพิมลราช อําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที'ออก

และเสนอขาย 
ไมเ่กิน 120,000,000 หน่วย ทั Gงนี G การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ รุ่นที; 1 

จะดําเนินการเมื;อได้รับอนมุตัจิากที;ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 แล้ว 

วธีิการเสนอขาย จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที;จองซื Gอและได้รับการจัดสรรหุ้ นกู้ แปลง

สภาพตามสดัสว่นจํานวนที;ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering)  
 

โดยบริษัทจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;จองซื Gอหุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที;

ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) ในอตัราสว่น 

1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 1,000 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิรุ่นที; 1 (KUN-W1) 
 

ทั Gงนี G ผู้ ที;จะใช้สิทธิซื Gอหุ้นของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที; 1 ไม่จําเป็นต้อง

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธิ อาย ุ2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัที;ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

อัตราการใช้สทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษัท (อาจมีการเปลี;ยนแปลงได้

ภายหลงัตามเงื;อนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 2.80 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สทิธิ 

ทั Gงนี G ในกรณีที;มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที; 1 

ต่อหน่วยภายหลงัการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ตํ;ากว่ามลูค่าที;ตรา

ไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที; 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในทกุ 6 

เดือน ภายหลงัจากวนัที;ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิรุ่นที; 1 (KUN-W1) 

วันใช้สิทธิครั6งแรก สามารถใช้สิทธิได้ภายหลงัจาก 6 เดือน นบัตั Gงแต่วนัที;ออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสทิธิ รุ่นที; 1 

วันใช้สิทธิครั6งสุดท้าย วนัที;ใบสาํคญัแสดงสทิธิ รุ่นที; 1 มีอายคุรบ 2 ปี 6 เดือน นบัตั Gงแตว่นัที;ออกและเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที; 1 ทั Gงนี G ในกรณีที;วนัใช้สิทธิครั Gงสดุท้ายตรงกบัวนัหยดุ

ทําการของบริษัทให้เลื;อนวนัใช้สิทธิครั Gงสดุท้ายดงักล่าวเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อน

หน้าวนัใช้สทิธิครั Gงสดุท้ายดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน

การใช้สทิธิ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที; 1 ที;ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื Gอหุ้นสามญัของบริษัท

จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื Gอหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00-

15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครั Gง (ระยะเวลาแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิสําหรับการใช้สิทธิ) สําหรับการใช้สิทธิครั Gงสดุท้าย กําหนดให้มี



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)         

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 3 สรุปรายละเอียดเบื Gองต้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิ - หน้าที; 2 

ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั Gงสดุท้ายไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใช้

สทิธิครั Gงสดุท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครั Gงสดุท้าย) 

การไม่สามารถยกเลกิการแจ้งความ

จาํนงในการใช้สิทธิ 
เมื;อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื Gอหุ้นตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ รุ่นที; 1 แล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิดงักลา่วได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

บริษัท 

นายทะเบยีนใบสาํคัญแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิ บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิ รุ่นที; 1 ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที' เกิดจาก

การใช้สทิธิ 
บริษัทจะนําหุ้นสามญัที;เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที; 1 เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สทิธิและผลประโยชน์อื'น ๆ  หุ้นสามญัที;ออกตามการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ รุ่นที; 1 จะมีสทิธิและสภาพ

หุ้นเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทที;ออกไปก่อนหน้านี Gทกุประการ 

การปรับสทิธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ เมื;อเกิดเหตกุารณ์ใด

เหตกุารณ์หนึ;งดงัต่อไปนี G ทั Gงนี Gมีวตัถปุระสงค์เพื;อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรุ่นที; 1 ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดมิ 

1. เมื;อมีการเปลี;ยนแปลงมลูคา่ที;ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทอนัเป็นผลมาจาก

การรวมหุ้นหรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เมื;อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั;วไป 

และ/หรือบคุคลในวงจํากดั ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัที;ออกใหม่คํานวณได้

ตํ;ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

3. เมื;อบริษัทได้เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ

ประชาชนทั;วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยที;หลกัทรัพย์นั Gนให้สิทธิที;จะ

แปลงสภาพ/เปลี;ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื Gอหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้

แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที;จะซื Gอหุ้นสามญั) โดยที;ราคาต่อหุ้นของ

หุ้นสามญัที;ออกใหม่เพื;อรองรับสิทธิดงักลา่วตํ;ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เมื;อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั Gงหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที;ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท 

5. เมื;อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ;งเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลงั

หักภาษีเงินได้ของบริษัทสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

6. เมื;อมีกรณีอื;นใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ 1. - 5. ที;ทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด 

ๆ ที;ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะได้รับเมื;อมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

ด้อยไปกวา่เดมิ 

ทั Gงนี G คําจํากดัความ สตูรการคํานวณเพื;อการปรับสทิธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ;มเตมิ

อื;น ๆ จะเป็นไปตามที;จะได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

ทั Gงนี G บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที;บริหาร หรือบุคคลที;คณะกรรมการ  บริษัทหรือคณะ

กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที;บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากําหนด

เงื;อนไขและรายละเอียดอื;น ๆ ที;เกี;ยวข้องในการปรับหรือการเปลี;ยนแปลงอตัราการ

ใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ  



บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จํากดั (มหาชน)         

สิ;งที;สง่มาด้วยลาํดบัที; 1 - สว่นที; 3 สรุปรายละเอียดเบื Gองต้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิ - หน้าที; 3 

เ ห ตุ ใ น ก า ร ต้ อ ง อ อ ก หุ้ น ใ ห ม่

เพิ'มเตมิเพื'อรองรับการปรับสทิธิ 
เมื;อมีการดําเนินการปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเงื;อนไขการปรับสทิธิ

ตามที;จะระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที; 1 ซึ;งเป็นเหตกุารณ์

ที;กําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที; ทจ.34/2551 

เรื;อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที;จะซื Gอหุ้นที;

ออกใหมแ่ละหุ้นที;ออกใหมเ่พื;อรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ ฉบบัลงวนัที; 15 ธนัวาคม 

2551 (แก้ไขเพิ;มเตมิ) 

วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และประโยชน์ที'บริษัท

จะพึง ไ ด้ รับจากการจัดสรรหุ้ น

สามัญเพิ'มทนุในครั6งนี 6 

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท

โดยการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครั Gงนี G หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิ

ซื Gอหุ้นสามัญของบริษัททั Gงหมด บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ;มมาเป็นจํานวนทั Gงหมด 

336,000,000 บาท เพื;อให้บริษัทมีเงินสํารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและชําระคืน

หนี Gของบริษัท 

ประโยชน์ที' ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจาก

การเพิ'มทนุ 
ในกรณีที;ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื Gอหุ้นสามัญเพิ;มทุนของบริษัท ตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที; 1  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี;ยวเนื;องจาก

การที;บริษัทจะสามารถนําเงินทุนที;ได้รับไปใช้ในโครงการ ต่าง ๆ ของบริษัทใน

อนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ รุ่นที; 1  ในครั Gงนี G 

เงื'อนไขอื'นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที;

บริหาร หรือบุคคลที;คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน

เจ้าหน้าที;บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดและเปลี;ยนแปลง

หลักเกณฑ์ เงื;อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสทิธิ รุ่นที; 1 ได้ทกุประการตามที;เหน็สมควรและภายใต้ขอบอํานาจที;กฎหมาย

กําหนด อาทิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที; 1 เป็นต้น 

รวมทั Gงมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี;ยวเนื;องกับการออก

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที; 1 ได้ทกุประการ ซึ;งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการ

ติดต่อจัดทําหรือส่งมอบซึ;งเอกสารต่าง ๆ ที;จําเป็นหรือเกี;ยวข้องกับการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที; 1 และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที; 1 เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขอ

อนญุาตตอ่หนว่ยงานที;เกี;ยวข้องอื;น และการแตง่ตั Gงผู้ รับมอบอํานาจชว่ง เป็นต้น 
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