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เรื่อง ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบังวดสำมและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 
 
เรยีน กรรมกำรผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 โดยสรุปดงันี้ 

- จ ำนวนสำขำ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2565 มจี ำนวน 638 สำขำ เพิม่ขึน้ 109 สำขำ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 20.6 จำกวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

- พอรต์สนิเชื่อ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 10,527.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 1,346.7 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.7 จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

- ก ำไรสุทธ ิส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 เท่ำกบั 156.1 ลำ้นบำท หรอืคดิ
เป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัรอ้ยละ 16.4 

- อตัรำส่วนผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นต่อสนิเชื่อรวม ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2565 
เป็นรอ้ยละ 3.3 (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 รอ้ยละ 1.9 )  

- อตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ คดิเป็นจ ำนวน 1.1 เท่ำ (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
คดิเป็นจ ำนวน 1.0 เท่ำ)  

 
ผลการด าเนินงานบริษทัฯ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 2565 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธิ 

รวมจ ำนวน 89.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 41.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
85.7 

 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 2565 บรษิัทฯ มกี ำไรสุทธิ 

รวมจ ำนวน 156.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 47.1 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
43.2 
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                     หน่วย : ลำ้นบำท 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบังวดสามเดือนปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  

 

2565 
 

2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
     
รายได้     
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อ 219.2  209.6  9.6  4.6 
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเงนิใหกู้ย้มื 217.6  148.5  69.1  46.5 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 42.9  22.9  20.0  87.3 
รำยไดอ้ื่น 11.0  23.7  (12.7)  (53.6) 
รวมรายได้ 490.7  404.7  86.0  21.3 
     
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร 237.4 193.3  44.1 22.8 
ก าไรจากการด าเนินงาน 253.3  211.4  41.9  19.8 
     
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 78.2 97.5  (19.3) (19.8) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 15.4 9.6 5.8  60.4 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 159.7  104.3  55.4 53.1 
     
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 47.8 44.5  3.3 7.4 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 111.9  59.8  52.1  87.1 
     
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 22.4 11.6  10.8 93.1 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด 89.5  48.2  41.3  85.7 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.02 0.02   

 
1. รำยไดร้วม ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 490.7 ลำ้นบำท เพิม่

จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 86.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.3 
2. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 

237.4 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 44.1 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 22.8 โดย
ค่ำใชจ่้ำยหลกัทีเ่พิม่ขึน้จำกเงนิเดอืนพนกังำน จำกกำรขยำยสำขำและบุคลำกรประจ ำสำขำ  

3. ผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้น ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 
จ ำนวน 78.2 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 19.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.8  

4. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 
2565 จ ำนวน 15.4 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 5.8 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 
60.4 
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5. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 47.8 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 3.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.4 

6. ก ำไรสุทธ ิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 89.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 41.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 85.7 
 

                     หน่วย : ลำ้นบำท 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบังวดหกเดือนปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  

 

2565 
 

2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
     
รายได้     
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อ 430.1  405.1  25.0  6.2 
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเงนิใหกู้ย้มื 418.7  280.9  137.8  49.1 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 78.9  43.1  35.8  83.1 
รำยไดอ้ื่น 24.0  36.1   (12.1) (33.5) 
รวมรายได้ 951.7  765.2  186.5  24.4 
     
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร 466.4 376.3  90.1 23.9 
ก าไรจากการด าเนินงาน 485.3  388.9  96.4  24.8 
     
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 174.3 143.8  30.5 21.2 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 24.3 21.0  3.3 15.7 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 286.7  224.1  62.6  27.9 
     
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 91.6 88.2  3.4 3.9 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 195.1  135.9  59.2  43.6 
     
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 39.0 26.9  12.1 45.0 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด 156.1  109.0  47.1  43.2 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.04 0.04   

 
1. รำยได้รวม ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 951.7 ล้ำนบำท เพิม่

จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 186.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.4 
2. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 

466.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 90.1 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.9 โดยมี
ค่ำใชจ่้ำยหลกัทีเ่พิม่ขึน้จำกเงนิเดอืนพนกังำน จำกกำรขยำยสำขำและบุคลำกรประจ ำสำขำ  
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3. ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 2565 
จ ำนวน 174.3 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 30.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
21.2  

4. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 
2565 จ ำนวน 24.3 ลำ้นบำท เพิม่งจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 3.3 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 15.7 

5. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 91.6 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 3.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.9 

6. ก ำไรสุทธ ิส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2565 จ ำนวน 156.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 47.1 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43.2 
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ฐานะการเงินของบริษทัฯ 
                     หน่วย : ลำ้นบำท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี   

30 มิถนุายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
     
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,430.7  3,486.0  (55.3) (1.6) 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 7,121.2  6,215.9  905.3  14.6 
สินทรพัยร์วม 10,551.9  9,701.9  850.0  8.8 
หนี้สนิหมุนเวยีน 2,777.5  3,420.4  (643.0) (18.8) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 2,840.9  1,466.0  1,374.9  93.8 
หน้ีสินรวม 5,618.4  4,886.4  732.0  15.0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,933.5  4,815.5  118.0  2.5 
รวมหน้ีสินของส่วนผู้ถือหุ้น 10,551.9  9,701.9  850.0  8.8 

 
1. สนิทรพัยร์วม  

- ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2565 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเป็น 10,551.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกสิ้น
ปี 2564 จ ำนวน 850.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 สำเหตุหลักจำกจ ำนวนยอดลูกหนี้สินเชื่อที่
เพิม่ขึน้  

2. หนี้สนิรวม  
- ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2565 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 5,618.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกสิ้นปี 2564 

จ ำนวน 732.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.0 สำเหตุหลกัจำกเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้  
3. สว่นของผูถ้อืหุน้ 

- ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2565 มจี ำนวน 4,933.5 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกสิ้นปี 
2564 จ ำนวน 118.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ปัจจยัหลกัเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรส ำหรบังวด  
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