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เรื่อง ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบังวดสำม และเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 
 
เรยีน กรรมกำรผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำเนินงำน
รวมส ำหรบัเกำ้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 โดยสรุปดงันี้ 

- จ ำนวนสำขำ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 มจี ำนวน 489 สำขำ เพิม่ขึน้ 87 สำขำ จำกวนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 

- พอร์ตสนิเชื่อสุทธ ิณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 8,128 ล้ำนบำท พอร์ตสนิเชื่อสุทธ ิณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้จ ำนวน 395 ลำ้นบำท 

- ก ำไรสุทธริวม ส ำหรบังวดเก้ำเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 เท่ำกบั 222 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัรอ้ยละ 18.64 

- อตัรำส่วนผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นต่อสนิเชื่อรวม ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 
เป็นรอ้ยละ 1.99 (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รอ้ยละ 2.20 )  

- อตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นเป็น 1.73 เท่ำ (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ร้อยละ 
1.37 )  

 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนบรษิทัฯ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรบังวดสำมเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธ ิ

รวม จ ำนวน 113 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 71 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
167.44  
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1. รำยไดร้วม ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 426 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้

จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวนกว่ำ 57 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.58 
2. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 

202 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 22 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 11.98 โดย
ค่ำใชจ่้ำยหลกัที ่เพิม่ขึน้จำกเงนิเดอืนพนกังำน จำกกำรขยำยสำขำและบุคลำกรประจ ำสำขำ  

3. ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 
จ ำนวน 18 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 56 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.89  

4. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
2564 จ ำนวน 16 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 5 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 45.23 

5. ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงนิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 49 ลำ้นบำท 
ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 2 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 3.46  

6. ก ำไรสุทธิรวมส ำหรบังวดสำมเดือนปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 113 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 71 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 167.44 
 

 
 

งบก ำไรขำดทนุ ไตรมำส 3/64 ไตรมำส 3/63
ส ำหรบังวด 3 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี
หน่วย : ล้ำนบำท 30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 63 จ ำนวน %

รำยได้
รายไดด้อกเบี้ยจากสญัญาเช่าซือ้ 213 232 (19) (8.01%)
รายไดด้อกเบี้ยจากสญัญาเงนิให้กูย้มื 173 107 66 62.32%
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 27 19 8 40.15%
รายไดอ้ืน่ 13 11 2 17.17%
รวมรำยได้ 426 369 57 15.58%

ค่าใชจ่้ายในการบรกิารและบรหิาร 202 181 22 11.98%
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 224 188 36 19.04%

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 18 74 (56) (75.89%)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัย์ 16 11 5 45.23%
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 190 103 87 83.82%

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (49) (50) (2) (3.46%)
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 141 53 88 166.93%

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (28) (11) 18 164.90%
ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบังวด 113 42 71 167.44%
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.04 0.01 0.03 300.00%

เปล่ียนแปลง
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ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรบังวดเก้ำเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธ ิ
รวม จ ำนวน 222 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 9 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
4.11  

 
 

1. รำยไดร้วม ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 1,191 ลำ้นบำท ลดลง
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 17 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.38 

2. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 
579 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 31 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.74 โดย
ค่ำใชจ่้ำยหลกัที ่เพิม่ขึน้จำกเงนิเดอืนพนกังำน จำกกำรขยำยสำขำและบุคลำกรประจ ำสำขำ  

3. ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 
จ ำนวน 161 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 10 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.27  

4. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
2564 จ ำนวน 37 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 40 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 51.63 

5. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 137 ล้ำน
บำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 28 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 17.00  

6. ก ำไรสุทธิรวมส ำหรบังวดเก้ำเดือนปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 222 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.11 
 

งบก ำไรขำดทนุ ไตรมำส 3/64 ไตรมำส 3/63
ส ำหรบังวด 9 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี
หน่วย : ล้ำนบำท 30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 63 จ ำนวน %

รำยได้
รายไดด้อกเบี้ยจากสญัญาเช่าซือ้ 618.42 804.05 (186) (23.09%)
รายไดด้อกเบี้ยจากสญัญาเงนิให้กูย้มื 454 292 162 55.36%
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 70 82 (12) (14.93%)
รายไดอ้ืน่ 49 30 19 65.12%
รวมรำยได้ 1,191 1,208 (17) (1.38%)

ค่าใชจ่้ายในการบรกิารและบรหิาร 579 547 31 (5.74%)
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 613 661 (48) (7.27%)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 161 152 10 6.27%
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัย์ 37 77 (40) (51.63%)
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 414 432 (18) (4.12%)

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (137) (165) (28) (17.00%)
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 277 267 10 3.84%

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (55) (54) 1 2.75%
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส ำหรบังวด 222 213 9 4.11%
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.07 0.07 -  0.00%

เปล่ียนแปลง
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ฐานะการเงินของบริษทัฯ 
 

 
 

1. สนิทรพัยร์วม  
- ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเป็น 8,641 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกสิ้นปี 

2563 จ ำนวน 398 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.83 สำเหตุหลกัจำกจ ำนวนยอดสนิเชื่อคงคำ้งทีเ่พิม่ขึน้  
2. หนี้สนิรวม  

- ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม 5,477 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกสิ้นปี 2563 
จ ำนวน 706 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.80 สำเหตุหลกัจำกเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้  

3. สว่นของผูถ้อืหุน้ 
- สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 มจี ำนวน 3,163 ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปี 2563 

จ ำนวน 308 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 8.56 จำกสิ้นปี 2563 ปัจจยัหลกัเกิดจำกกำรเพิม่ขึ้นของก ำไร 
ส ำหรบังวดเกำ้ เดอืนจ ำนวน 222 ลำ้นบำท และลดลงจำกกำรจ่ำยปันผลจ ำนวน 530 ลำ้นบำท 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หน่วย : ล้ำนบำท 30 ก.ย. 64 31 ธ.ค. 63 จ ำนวน %

สนิทรพัย์หมนุเวยีน 2,999 2,781 218 7.85%
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 5,642 5,461 180 3.30%
สินทรพัยร์วม 8,641 8,242 398 4.83%
หนีส้นิหมนุเวยีน 3,836 2,884 952 33.02%
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,641 1,887 (246) (13.05%)
หน้ีสินรวม 5,477 4,771 706 14.80%
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,163 3,471 (308) (8.86%)
รวมหน้ีสินของส่วนผู้ถอืหุ้น 8,641 8,242 398 4.83%

เปล่ียนแปลง


