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เรื่อง ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 
 
เรยีน กรรมกำรผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 โดยสรุปดงันี้ 

- จ ำนวนสำขำ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 มจี ำนวน 617 สำขำ เพิม่ขึน้ 88 สำขำ หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 16.6 จำกวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

- พอรต์สนิเชื่อ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 จ ำนวน 9,800.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 619.5 ลำ้น
บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.7 จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

- ก ำไรสุทธ ิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565 เท่ำกบั 66.6 ล้ำนบำท หรอืคดิ
เป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัรอ้ยละ 14.4 

- อตัรำส่วนผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสนิเชื่อรวม ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 
เป็นรอ้ยละ 3.9 (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 รอ้ยละ 1.9 )  

- อตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ คดิเป็นจ ำนวน 1.0 เท่ำ (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
คดิเป็นจ ำนวน 1.0 เท่ำ)  

 
ผลการด าเนินงานบริษทัฯ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธ ิรวม

จ ำนวน 66.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 5.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.3 
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                     หน่วย : ลำ้นบำท 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบังวดสามเดือนปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 

2565 
 

2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
     
รายได้     
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อ 210.9  195.5  15.4  7.9 
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเงนิใหกู้ย้มื 201.0  132.4  68.6  51.8 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 36.0  20.2  15.8  78.4 
รำยไดอ้ื่น 13.0  12.4  0.6  5.2 
รวมรายได้ 461.0  360.6  100.4  27.9 
     
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร 229.0 183.0  46.0 25.1 
ก าไรจากการด าเนินงาน 232.0  177.6  54.4  30.7 
     
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 96.1 46.2  49.9 108.0 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 8.8 11.4 (2.5)  (22.3) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 127.1  120.0  7.1  5.9 
     
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 43.8 43.8  0.0 0.0 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 83.3  76.2  7.1  9.3 
     
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 16.7 15.3  1.4 9.3 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด 66.6  60.9  5.6  9.3 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.02 0.02 0.0 0.0 

 
1. รำยได้รวม ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565 จ ำนวน 461.0 ล้ำนบำท เพิม่

จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 100.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.9 
2. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 จ ำนวน 

229.0 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 46.0 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 25.1 โดย
ค่ำใชจ่้ำยหลกัทีเ่พิม่ขึน้จำกเงนิเดอืนพนกังำน จำกกำรขยำยสำขำและบุคลำกรประจ ำสำขำ  

3. ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565 
จ ำนวน 96.1 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 49.9 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
108.0  

4. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 
2565 จ ำนวน 8.8 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท คดิ
เป็นร้อยละ 22.3 



 

 
 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) : ส  ำนกังำนใหญ่ 
69 หมู่ 7 ต.สนัทรำยนอ้ย  อ.สนัทรำย  จ.เชียงใหม่ 50210 

โทร. 02 - 153 - 9587 , 02 - 153 - 9582  FAX .(053) 350490   www.hengleasing.com 

 

5. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565 จ ำนวน 43.8 ล้ำน
บำท เท่ำกบัจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

6. ก ำไรสุทธ ิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565 จ ำนวน 66.6 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น
จำกงวดเดยีวกนัของงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 5.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.3  
 
ฐานะการเงินของบริษทัฯ 

                     หน่วย : ลำ้นบำท 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี   

31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
     
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,259.5  3,486.0  (226.5) (6.5) 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 6,565.3  6,215.9  349.4  5.6 
สินทรพัยร์วม 9,824.8  9,701.9  122.9  1.3 
หนี้สนิหมุนเวยีน 3,380.2  3,420.5  (40.3) (1.2) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 1,562.6  1,466.0  96.7  6.6 
หน้ีสินรวม 4,942.8  4,886.4  56.4  1.2 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,882.0  4,815.5  66.6  1.4 
รวมหน้ีสินของส่วนผู้ถือหุ้น 9,824.8  9,701.9  122.9  1.3 

 
1. สนิทรพัยร์วม  

- ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเป็น 9,824.8 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกสิ้นปี 
2564 จ ำนวน 122.9 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.3 สำเหตุหลกัจำกจ ำนวนยอดลูกหนี้สนิเชื่อทีเ่พิม่ขึน้  

2. หนี้สนิรวม  
- ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม 4,942.8 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกสิ้นปี 2564 

จ ำนวน 56.4 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 สำเหตุหลกัจำกเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้  
3. สว่นของผูถ้อืหุน้ 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 มจี ำนวน 4,882.0 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกสิ้นปี 
2564 จ ำนวน 66.6 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.4 จำกสิ้นปี 2564 ปัจจยัหลกัเกดิจำกกำรเพิม่ขึ้นของ
ก ำไรส ำหรบังวด  
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