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เรื่อง ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบังวดสำมและเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 
 
เรยีน กรรมกำรผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

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

- พอรต์สนิเชื่อ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 จ ำนวน 11,271.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 2,091.4 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.8 จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

- ก ำไรสุทธ ิส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 เท่ำกบั 253.5 ลำ้นบำท หรอืคดิ
เป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัรอ้ยละ 16.8 

- อตัรำส่วนผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นต่อสนิเชื่อรวม ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 
เป็นรอ้ยละ 3.1 (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 รอ้ยละ 1.9 )  

- อตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ คดิเป็นจ ำนวน 1.3 เท่ำ (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
คดิเป็นจ ำนวน 1.0 เท่ำ)  

 
ผลการด าเนินงานบริษทัฯ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธิ 

รวมจ ำนวน 97.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 15.6 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
13.8 

 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธิ 

รวมจ ำนวน 253.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 31.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
14.2 
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                     หน่วย : ลำ้นบำท 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

2565 
 

2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
     
รายได้     
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อ 238.1   213.3   24.8  11.7 
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเงนิใหกู้ย้มื 245.8   173.1   72.7  42.0 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 63.5   26.6   36.9  138.5 
รำยไดอ้ื่น 14.3   13.1   1.2  9.4 
รายได้รวม 561.7  426.1   135.6  31.8 
     
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร  264.9   202.4   62.5  30.9 
ก าไรจากการด าเนินงาน  296.8   223.7   73.1  32.7 
     
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  90.0   17.7   72.3  408.1 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์  26.9   16.3   10.6  64.9 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  179.9   189.7   (9.8) (5.2) 
     
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 58.2   48.6   9.6  19.7 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  121.7   141.1   (19.4) (13.7) 
     
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้  24.3   28.1   (3.8) (13.7) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด  97.4   113.0   (15.6) (13.8) 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.03 0.04   

 
1. รำยได้รวม ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565 จ ำนวน 561.7 ล้ำนบำท 

เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 135.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.8 
2. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 จ ำนวน 

264.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 62.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30.9 โดยมี
ค่ำใชจ่้ำยหลกัทีเ่พิม่ขึน้จำกเงนิเดอืนพนกังำนจำกกำรขยำยสำขำและบุคลำกรประจ ำสำขำ  

3. ผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้น ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 
จ ำนวน 90.0 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 72.3 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
408.1  

4. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
2565 จ ำนวน 26.9 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 10.6 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 
64.9 
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5. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 จ ำนวน 58.2 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 9.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.7 

6. ก ำไรสุทธิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 จ ำนวน 97.4 ล้ำนบำท ลดลง
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 15.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.8 
 

                     หน่วย : ลำ้นบำท 
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

2565 
 

2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
     
รายได้     
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซื้อ 668.2  618.4  49.8  8.0 
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเงนิใหกู้ย้มื 664.4  454.0  210.4  46.3 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 142.3  69.7  72.6  104.2 
รำยไดอ้ื่น 38.4  49.2   (10.8) (22.0) 
รายได้รวม 1,513.3  1,191.3  322.0  27.0 
     
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร 731.2 578.7  152.5 26.4 
ก าไรจากการด าเนินงาน 782.1  612.6  169.5  27.7 
     
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 264.4 161.5  102.9 63.7 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 51.1 37.3  13.8 37.1 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 466.6  413.9  52.7  12.8 
     
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 149.8 136.8  13.0 9.5 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 316.8  277.0  39.8  14.4 
     
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 63.3 55.0  8.3 15.0 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด 253.5  222.0  31.5  14.2 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.07 0.07   

 
1. รำยได้รวม ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565 จ ำนวน 1,513.3 ล้ำนบำท 

เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 322.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.0 
2. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรกิำรและบรหิำร ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 จ ำนวน 

731.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 152.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.4 โดย
มคี่ำใชจ่้ำยหลกัทีเ่พิม่ขึน้จำกเงนิเดอืนพนกังำนจำกกำรขยำยสำขำและบุคลำกรประจ ำสำขำ  
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3. ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 
จ ำนวน 264.4 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 102.9 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
63.7  

4. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
2565 จ ำนวน 51.1 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 13.8 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 
37.1 

5. ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงนิ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 จ ำนวน 149.8 ลำ้น
บำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ ำนวน 13.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.5 

6. ก ำไรสุทธ ิส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 จ ำนวน 253.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 31.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.2 
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ฐานะการเงินของบริษทัฯ 

                     หน่วย : ลำ้นบำท 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี   

30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
     
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,571.4  3,486.0  85.4  2.5 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 7,805.4  6,215.9  1,589.5  25.6 
สินทรพัยร์วม 11,376.8  9,701.9  1,674.9  17.3 
หนี้สนิหมุนเวยีน 3,086.7  3,420.4  (333.7) (9.8) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 3,259.2  1,466.0  1,793.2  122.3 
หน้ีสินรวม 6,345.9  4,886.4  1,459.5  29.9 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,030.9  4,815.5  215.4  4.5 
รวมหน้ีสินของส่วนผู้ถือหุ้น 11,376.8  9,701.9  1,674.9  17.3 

 
1. สนิทรพัยร์วม  

- ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเป็น 11,376.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกสิ้น
ปี 2564 จ ำนวน 1,674.9 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 17.3 สำเหตุหลกัจำกจ ำนวนยอดลูกหนี้สนิเชื่อที่
เพิม่ขึน้  

2. หนี้สนิรวม  
- ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม 6,345.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกสิ้นปี 2564 

จ ำนวน 1,459.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.9 สำเหตุหลกัจำกเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้  
3. สว่นของผูถ้อืหุน้ 

- ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 มจี ำนวน 5,030.9 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกสิ้นปี 
2564 จ ำนวน 215.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ปัจจยัหลกัเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรส ำหรบังวด  
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การด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บรษิทัฯด ำเนินธุรกจิบนพื้นฐำนของควำมยัง่ยนืทีส่ร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรเตบิโตของธุรกจิควบคู่
กบัควำมเป็นอยู่ที่ดขีองสงัคม และสิง่แวดล้อม รวมไปถงึกำรให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี
(Environment – Social – Governance: ESG) โดยบริษัทฯได้มีกำรจัดตัง้  คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กจิกำรและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื เพื่อแสดงถงึควำมมุ่งมัน่ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญั ต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี
อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส บรษิทัฯจงึไดเ้พิม่หวัขอ้กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดย
เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนค ำอธบิำยและวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 
โดยในไตรมำสที ่3/65 บรษิทัฯมคีวำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั ดงันี้ 

ด้านส่ิงแวดล้อม (E:Environment) 

บรษิัทฯมุ่งเน้นกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธิภำพ และ กำรจดักำรของเสยีอย่ำงเป็นระบบ 
โดยมกีำรรณรงค์กำรลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ กำรรณรงค์ลดกำรใช้น ้ำและร่วมมอืกนัตรวจสอบอุปกรณ์
ประปำทีช่ ำรุด กำรรณรงคใ์หใ้ชล้ดมลพษิจำกกำรใชร้ถยนต์ รวมไปถงึกำรแยกขยะเพือ่ใหเ้กดิกำรจดักำรที่
มปีระสทิธภิำพ 

ด้านสงัคม (S:Social) 
บรษิทัฯได้มกีำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงนิกบัคนในชุมชนผ่ำนโครงกำรส่งเสรมิควำมรู้ด้ำนกำรเงนิ  

และมกีำรใหค้วำมรูผ้่ำนช่องทำง ออนไลน์ ในรำยกำร “เฮง รวย ปัง” ผ่ำนทำง YouTube และ Facebook 
ของบรษิทั 

ด้านการก ากบักิจการ (G:Governance) 
บรษิทัฯมุ่งเน้นกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี โดยทำงบรษิทัไดม้กีำรด ำเนินงำน

ให้สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้มกีำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบญัญตัิ 
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยและกำรแพร่ขยำยอำวุธทีม่อีนุภำพท ำลำยลำ้งสงู พ.ศ. 2559 โดยไดป้รบัปรุง
นโยบำย และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ควำมรู้กับพนักงำนเพื่อให้พนักงำนใช้เป็น
แนวทำงในกำรท ำงำนและกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม 
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