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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เฮงลิ สซิ่ ง แอนด์ แคปปิ ตอล (HENG) เริ่ มซื้อขาย 19 ต.ค. นี้
บมจ. เฮงลิ ส ซิ่ ง แอนด์ แคปปิ ตอล ผู้น าการให้ บ ริ ก ารสิ นเชื่ อ เช่ า ซื้ อ ในภาคเหนื อ พร้ อ มซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท โดยใช้
ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “HENG”
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เฮงลิสซิง่ แอนด์ แคปปิ ตอล เข้าจดทะเบียนและเริม่ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ช่อื ย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์วา่ “HENG” ใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
HENG เป็ นผูใ้ ห้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นหลักประกัน (สินเชื่อจานาทะเบียน) และนายหน้าประกันภัยและประกันชีวติ ภายใต้
ชื่อ “เฮงลิสซิง่ ” ซึ่งเกิดขึน้ จากการร่ วมกันของผู้ให้บริการสินเชื่อ 4 รายใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์
มากกว่ า 20 ปี มีผ ลิต ภัณฑ์สิน เชื่อ และบริก ารที่หลากหลาย ครบวงจร และการมุ่ งขยายสาขาให้ค รอบคลุมพื้นที่
ศักยภาพทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
(ณ มิ.ย. 2564 มี 451 สาขา ใน 52 จังหวัด) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อ
ของลูกค้าทุกกลุ่ม ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดารงชีพ
HENG มีทุนชาระแล้ว 3,810 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก 800.84 ล้านหุน้ โดยเสนอขายต่อบุคคลทัวไปวั
่ นที่ 6 - 8 ตุลาคม 2564 ในราคาหุน้ ละ 1.95 บาท คิดเป็ นมูลค่า
เสนอขายและมูลค่าระดมทุน 1,561.63 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท มีบริษัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัด
จ าหน่ า ยหุ้ น สามัญ โดยมี บ ริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ อี ก 4 ราย ได้ แ ก่ บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากัด
(มหาชน), บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด, บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) และ บริษทั
หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
นางสุ ธ ารทิพ ย์ พิสิฐ บัณ ฑู ร ย์ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร บมจ. เฮงลิส ซิ่ง แอนด์ แ คปปิ ต อล เปิ ด เผยว่ า HENG
เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่อ เสริม ความแข็ง แกร่ ง และศัก ยภาพการเติบ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยัง่ ยืน
ในอนาคต โดยมีแ ผนจะน าเงิน ที่ไ ด้จ ากการระดมทุ น ในครัง้ นี้ ไปขยายธุ ร กิจ การให้บ ริก ารสิน เชื่อ รวมถึง ธุ ร กิจ
ทีเ่ กีย่ วเนื่อง และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ชาระคืนเงินกูบ้ างส่วนให้กบั สถาบันการเงิน และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย HENG มุ่งมันที
่ จ่ ะก้าวสู่การเป็ นผูใ้ ห้บริการสินเชื่อชัน้ นา ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์สนิ เชื่ออย่าง
ครบวงจร เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ในทุกระดับ ด้วยความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะให้บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็ นธรรม
HENG มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ 3 ลาดับ แรกหลัง IPO ได้แ ก่ 1) กลุ่ ม ทวีเ ฮง ถือ หุ้น 36.70% 2) ธนาคารกสิก รไทย จ ากัด
(มหาชน) ถือหุน้ 10.00% และ 3) กลุ่มพัฒนสิน ถือหุน้ 9.98% การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ IPO มาจากวิธกี ารสารวจ
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ปริมาณความต้องการซือ้ หุน้ สามัญของผูล้ งทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อ
ก าไรสุท ธิต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Raito) ที่ 29.00 เท่ า โดยค านวนจากก าไรสุท ธิในช่วง 12 เดือ น
ย้อนหลัง (ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2/2563 ถึงไตรมาสที่ 2/2564) ซึง่ เท่ากับ 256.1 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมด
ภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้ (Fully Diluted) คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.07 บาท/หุน้ ทัง้ นี้ HENG มีนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ หลังจากการหัก
ภาษีและจัดสรรทุนสารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ฯ กาหนด
ผูล้ งทุนและผูส้ นใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนของบริษทั ทีเ่ ว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
และข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ที่ www.hengleasing.com และที่ www.set.or.th
“SET…Make it Work for Everyone”
สือมวลชนสอบถามข้
่
อมูลได้ทฝี ่ ่ ายสือสารองค์
่
กร อรสิริ บุญแต้ม 0 2009 9487 / ณัฐยา เมืองแมน 0 2009 9488 /
กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2009 9478
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