ประว ัติความเป็นมาและการประกอบธุรกิจ
นมาและการประกอบธุรกิจ
่
ชือ

บริษัท เดวิส โคปาคาบาน่า จากัด
(“บริษัท”)

ทีอ
่ ยู่

55 ซอยอินทามระ ดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เว็บไซด์

-

วันจดทะเบียน

1 มิถน
ุ ายน 2543

่
ชือ

ลาด ับที่

นายเสรี พฤกสวัสดิน
์ นท์

กรรมการ

2

นางนภาพร ธีระตระกูลวัฒนา

กรรมการ

ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ื่ ผูถ
รายชอ
้ อ
ื หุน
้ หล ัก
จานวนหุน
้

ร้อยละ

นายเสรี พฤกสวัสดิน
์ นท์

150,000

50.00

นางนภาพร ธีระตระกูลวัฒนา

144,000

48.00

6,000

2.00

กระทรวงการคล ัง

-

ตาแหน่ง

1

่
ชือ

ตัง้ บริษัท
โทรศัพท์

คณะกรรมการบริษ ัท

ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โทรสาร

-

บริษั ทก่ อ ตั ง้ ขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2543

โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ

โครงสร้างเงินทุน

การเช่าและการดาเนินการเกีย
่ วกับอสังหาริมทรัพย์ท เี่ ป็ นของ

ทุนจดทะเบียน

30,000,000 บาท

ตนเองหรือเช่าจากผู ้อืน
่ ทีไ่ ม่ใช่เพือ
่ เป็ นทีพ
่ ักอาศัย

ทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว

30,000,000 บาท

ปั จจุบันการให ้บริการของบริษัท แบ่งเป็ น 2 ประเภทได ้แก่

ราคาพาร์

 การเช่าอาคาร
 การบริการน้ า ไฟฟ้ า โทรศัพท์

จานวนหุ ้นทีอ
่ อกและชาระแล ้ว
มูลค่าตามบัญชีตอ
่ หุ ้น

100 บาท
300,000 หุ ้น
-65.97 บาท/หุ ้น

ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อบ ังค ับของบริษ ัทเกีย
่ วก ับการโอนหุน
้


สามารถโอนกั น ได โ้ ดยไม่ ต อ
้ งได ร้ ั บ ความยิน ยอมของ
บริษัท



่ ผู ้โอนและ
การโอนหุ ้นจะต ้องท าเป็ นหนั งสือ ลงลายมือ ชือ
่ รับรองและจะนามาใช ้
ผู ้รับโอน โดยมีพยานสองคนลงชือ
แก่ บ ริษั ทหรือ บุ ค คลภายนอกได ้ ต่ อ เมื่อ บริษั ทจดแจ ง้
การโอนนัน
้ ลงในทะเบียนผู ้ถือหุ ้นแล ้ว

ข ้อมูลทีป
่ รากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นข ้อมูลทีจ
่ ัดทาขึน
้ จากข ้อมูลทีป
่ รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
(“BOL”) ซึง่ ทาสัญ ญากับกรมพัฒนาธุร กิจการค ้า กระทรวงพาณิช ย์ เพือ
่ เปิ ดบริก ารข ้อมูลบริษั ทจดทะเบีย นออนไลน์ และข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ น
การทัว่ ไปต่อสาธารณชน โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ ให ้ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นต่อผู ้ทีส
่ นใจในการลงทุนในบริษัท ทัง้ นี้ กระทรวงการคลังไม่มห
ี น ้าที่ต ้องรับผิดชอบ
ต่อความถูกต ้องของข ้อมูลแต่อย่างใด

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย:ล ้านบาท)

รายการ

2557

2558

2559

สินทรัพย์รวม

21.49

18.13

14.63

ิ รวม
หนีส
้ น

40.61

37.92

34.42

(-19.12)

(-19.79)

(-19.79)

รายได ้รวม

12.81

12.44

12.88

ต ้นทุนขายและบริการ

13.83

13.10

12.88

กาไรสุทธิ

(-1.03)

(-0.66)

(-1.67)

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น (%)

0.00

0.00

0.00

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

33.10

35.26

99.75

อัตรากาไรสุทธิ (%)

33.10

35.26

99.75

ิ ต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น (D/E Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหนีส
้ น

(-2.12)

(-1.92)

(-1.74)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)

(-4.42)

(-3.35)

(-0.01)

5.51

3.41

0.01

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (ROE) (%)
ทีม
่ า: BOL โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทยังไม่ได ้ส่งงบการเงินปี 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

ั ส่วนคิดเป็ นถึงกว่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ ซงึ่ มีสด
ร ้อยละ 99.90 เมือ
่ เทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 สินทรัพย์รวม
ของบริษัทเท่ากับ 21.49 ล ้านบาท 18.13 และ 14.63 ตามลาดับ โดยในปี 2558 สินทรั พย์รวมลดลงในอัตราร ้อยละ
15.64 และในปี 2559 สินทรั พย์รวมลดลงร ้อยละ 19.31 โดยสาเหตุห ลัก ทีท
่ าให ้สินทรั พย์ร วมของบริษั ทมีจ านวน
ลดลงในปี 2559 เนือ
่ งจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ ส ิน รวมของบริ ษั ท มี อ งค์ป ระกอบหลั ก คื อ หนี้ ส ิน ไม่ ห มุ น เวีย นประเภทเงิน กู ย้ ื ม และเงิน ลงทุ น ระยะยาว
ิ รวมของบริษัทเท่ากับ 40.61 ล ้านบาท 37.92 ล ้านบาท และ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 หนี้สน
34.42 ล ้านบาท ตามล าดั บ หรือ คิด เป็ น ร อ้ ยละ 188.97 ร อ้ ยละ 209.16 และร อ้ ยละ 235.27 ของสิน ทรั พ ย์ร วม
ิ ทีม
ิ
ตามลาดับ ทัง้ นี้ ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ ่านมาบริษัทไม่มห
ี นี้สน
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ แต่อย่างใด โดยการเปลีย
่ นแปลงของหนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนเป็ นหลัก
รวมของบริษัทเกิดจากการลดลงของหนี้สน
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นในช่วง 3 ปี นม
ี้ จ
ี านวนค่อนข ้างคงที่ โดยในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จานวน 0.67 ล ้านบาท และ
ในปี 2559 เท่ากับปี 2558 โดยการลดลงของส่วนของผู ้ถือหุ ้นเป็ นผลมาจากการทีก
่ าไรสุทธิลดลง
งบกาไรขาดทุน

ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 11.12 ล ้านบาท
รายได ้หลักของบริษัท สาหรับงวดปี บัญชีสน
10.76 ล ้านบาท และ 11.20 ล ้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 86.81 ร ้อยละ 86.50 และร ้อยละ 86.96
ของรายได ้รวม ตามลาดับ
สาหรับ ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ต ้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 13.83 ล ้านบาท 13.10 ล ้านบาท และ 12.88
ล ้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 107.96 ร ้อยละ 105.31 และร ้อยละ 100.00 ของรายได ้รวม ตามลาดับ ต ้นทุนขาย
และบริการสาหรับปี 2558 บริษัทมีต ้นทุนขายและบริการลดลงเท่ากับ 0.73 ล ้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 5.28
เมือ
่ เทียบกับปี ก่อน ขณะทีป
่ ี 2559 บริษัทมีต ้นทุนขายและบริการลดลง เท่ากับ 0.22 ล ้านบาท หรือลดลงคิดเป็ น
ร ้อยละ 1.68
ในปี 2557-2559 บริษัทมีกาไรและขาดทุนสุทธิจานวน (-1.03) ล ้านบาท (-0.66) ล ้านบาท และ (-1.67) ล ้านบาท
ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นร ้อยละ (-8.04) ร ้อยละ (-5.31) และร ้อยละ (-12.97) ของรายได ้รวมตามลาดับ ในส่วนของ
ปี 2558 บริษัทขาดทุนสุทธิลดลง 0.37 ล ้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 35.92 จากปี 2557 สาหรับปี 2559 บริษัท
มีกาไรสุทธิลดลง 1.01 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 153.03 จากปี 2558

ข ้อมูลทีป
่ รากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นข ้อมูลทีจ
่ ัดทาขึน
้ จากข ้อมูลทีป
่ รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
(“BOL”) ซึง่ ทาสัญ ญากับกรมพัฒนาธุร กิจการค ้า กระทรวงพาณิช ย์ เพือ
่ เปิ ดบริก ารข ้อมูลบริษั ทจดทะเบีย นออนไลน์ และข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ น
การทัว่ ไปต่อสาธารณชน โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ ให ้ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นต่อผู ้ทีส
่ นใจในการลงทุนในบริษัท ทัง้ นี้ กระทรวงการคลังไม่มห
ี น ้าที่ต ้องรับผิดชอบ
ต่อความถูกต ้องของข ้อมูลแต่อย่างใด

