
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็น   
การทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัไมม่หีนา้ที่ตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

  ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

นมาและการประกอบธุรกจิ 

ชือ่ บรษัิท เดวสิ โคปาคาบาน่า จ ากัด 

(“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 55 ซอยอนิทามระ ดนิแดง 

เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ - 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

1 มถินุายน 2543 

โทรศัพท ์ - 

โทรสาร - 

บรษัิทก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

การเชา่และการด าเนนิการเกีย่วกับอสังหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นของ

ตนเองหรอืเชา่จากผูอ้ ืน่ทีไ่มใ่ชเ่พือ่เป็นทีพั่กอาศัย 

ปัจจุบันการใหบ้รกิารของบรษัิท แบง่เป็น 2 ประเภทไดแ้ก ่

 การเชา่อาคาร  

 การบรกิารน ้า ไฟฟ้า โทรศัพท ์

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

 สามารถโอนกันไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้ับความยินยอมของ

บรษัิท 

 การโอนหุน้จะตอ้งท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ผูโ้อนและ

ผูรั้บโอน โดยมพียานสองคนลงชือ่รับรองและจะน ามาใช ้

แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกได ้ต่อเมื่อบริษัทจดแจง้ 

การโอนนัน้ลงในทะเบยีนผูถ้อืหุน้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 
 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นายเสร ีพฤกสวสัดิน์นท ์ กรรมการ 

2 นางนภาพร ธรีะตระกลูวฒันา กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

นายเสร ีพฤกสวสัดิน์นท ์ 150,000 50.00 

นางนภาพร ธรีะตระกลูวฒันา 144,000 48.00 

กระทรวงการคลงั 6,000 2.00 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 30,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 30,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 100 บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 300,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ -65.97 บาท/หุน้ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็น   
การทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัไมม่หีนา้ที่ตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

                                                                                                                                       ณ วนัที ่31 ธนัวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2557 2558 2559 

สนิทรัพยร์วม 21.49 18.13 14.63 

หนีส้นิรวม 40.61 37.92 34.42 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (-19.12) (-19.79) (-19.79) 

รายไดร้วม 12.81 12.44 12.88 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 13.83 13.10 12.88 

ก าไรสทุธ ิ (-1.03) (-0.66) (-1.67) 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 0.00 0.00 0.00 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 33.10 35.26 99.75 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 33.10 35.26 99.75 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) (-2.12) (-1.92) (-1.74) 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) (-4.42) (-3.35) (-0.01) 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 5.51 3.41 0.01 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 และบรษัิทยังไมไ่ดส้ง่งบการเงนิปี 2560 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
        

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทสว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนและทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ซึง่มสีดัสว่นคดิเป็นถงึกวา่

รอ้ยละ 99.90 เมือ่เทยีบกับสนิทรัพยร์วมของบรษัิท โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 สนิทรัพยร์วม

ของบรษัิทเทา่กับ 21.49 ลา้นบาท 18.13 และ 14.63 ตามล าดับ โดยในปี 2558 สนิทรัพยร์วมลดลงในอัตรารอ้ยละ 
15.64 และในปี 2559 สนิทรัพย์รวมลดลงรอ้ยละ 19.31 โดยสาเหตุหลักทีท่ าใหส้นิทรัพย์รวมของบริษัทมีจ านวน 

ลดลงในปี 2559 เนือ่งจากการลดลงของสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 

หนี้ส ินรวมของบริษัท มีองค์ประกอบหลักคือหนี้ส ินไม่หมุนเวียนประเภทเงินกูย้ืมและเงินลงทุนระยะยาว  

โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 หนี้สนิรวมของบรษัิทเทา่กับ 40.61 ลา้นบาท 37.92 ลา้นบาท และ 

34.42 ลา้นบาท ตามล าดับหรือคดิเป็น รอ้ยละ 188.97 รอ้ยละ 209.16 และรอ้ยละ 235.27 ของสนิทรัพย์รวม
ตามล าดับ ทัง้นี้ ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมาบรษัิทไม่มหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้แต่อย่างใด โดยการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิ

รวมของบรษัิทเกดิจากการลดลงของหนี้สนิไมห่มนุเวยีนเป็นหลัก 
 สว่นของผูถ้อืหุน้ในชว่ง 3 ปีนีม้จี านวนคอ่นขา้งคงที ่โดยในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จ านวน 0.67 ลา้นบาท และ

ในปี 2559 เทา่กบัปี 2558 โดยการลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้เป็นผลมาจากการทีก่ าไรสทุธลิดลง 
 

งบก าไรขาดทนุ 
         

รายไดห้ลักของบรษัิท ส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทา่กับ 11.12 ลา้นบาท 

10.76 ลา้นบาท และ 11.20 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 86.81 รอ้ยละ 86.50 และรอ้ยละ 86.96  
ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

ส าหรับ ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตน้ทนุขายและบรกิาร เทา่กับ 13.83 ลา้นบาท 13.10 ลา้นบาท และ 12.88 
ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 107.96 รอ้ยละ 105.31 และรอ้ยละ 100.00 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ตน้ทนุขาย

และบรกิารส าหรับปี 2558 บรษัิทมตีน้ทนุขายและบรกิารลดลงเทา่กับ 0.73 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 5.28 

เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ขณะทีปี่ 2559 บรษัิทมตีน้ทนุขายและบรกิารลดลง เทา่กับ 0.22 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็น 
รอ้ยละ 1.68  

ในปี 2557-2559 บรษัิทมกี าไรและขาดทนุสทุธจิ านวน (-1.03) ลา้นบาท (-0.66) ลา้นบาท และ (-1.67) ลา้นบาท 
ตามล าดับ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ (-8.04) รอ้ยละ (-5.31) และรอ้ยละ (-12.97) ของรายไดร้วมตามล าดับ ในสว่นของ 

ปี 2558 บรษัิทขาดทนุสทุธลิดลง 0.37 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 35.92 จากปี 2557 ส าหรับปี 2559 บรษัิท

มกี าไรสทุธลิดลง 1.01 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 153.03 จากปี 2558  


