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วันที่ 5 เมษายน 2564

NCAP ปั กธงรายได้ โตไม่ น้อยกว่ า 15% - ส่ งสัญญาณ Q1/64 ผลงานฉลุย
NCAP รุ กสินเชื่อเช่ าซือ้ รถมอเตอร์ ไซค์ ต่อเนื่องในปี 64 รั บภาพรวมตลาดฟื ้ นตัว ปั กธงราย
ได้ โตไม่ น้อยกว่ า 15% จากการขยายฐานลูกค้ าเดิมที่ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ ไปยังเมืองรองเพื่อให้
ลูกค้ าได้ เข้ าถึงบริการได้ มากขึน้ ตัง้ เป้ าพืน้ ที่ให้ บริการเพิ่มขึน้ ถึง 19 จังหวัด แต่ ยังคงสาขา 24 สาขา
เท่ าเดิม พร้ อมนำเทคโนโลยีเข้ ามาบริหารจัดการสาขา และด้ านการตลาด ในขณะที่ต้นทุนทางการ
เงินในปี นีค้ าดลดลง เสริมแกร่ งความสามารถการทำกำไรที่ดี แย้ มยังมีโอกาสในการขยายผลิตภัณฑ์
การให้ บริการอื่นๆ ในอนาคต
นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน)
(NCAP) หนึง่ ในผู้นำธุรกิจให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ เปิ ดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการปี 2564
ตังเป้
้ ารายได้ เติบโตประมาณ 15% จากปี ก่อนรายได้ รวมอยูท่ ี่ 1,141.40 ล้ านบาท ชูกลยุทธ์ การขยายฐาน
ลูกค้ าทังจากตั
้
วแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่เป็ นพันธมิตรในปั จจุบนั เพิ่มตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์
รายใหม่ และขยายไปยังพื ้นที่ใหม่ ๆ เพื่อให้ บริ การครอบคลุมทุกพื ้นที่ พร้ อมสนับสนุนการเพิ่มขึ ้นของจำนวน
สัญญาใหม่อย่างรัดกุมและมีคณ
ุ ภาพ ด้ วยแผนการรุกตลาดโดยการนำเทคโนโลยีเข้ ามาสนับสนุน ทังการนำ
้
ระบบ Mobile Application ระบบ Credit Scoring และพัฒนา ERP อำนวยความสะดวกในการทำงาน รองรับ
การขยายสินเชื่อให้ มีความรวดเร็วและแม่นยำ พร้ อมจุดเด่นในการติดตามและทวงถามหนี ้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และคาดต้ นทุนทางการเงินที่ลดลงหลังเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 ที่ผา่ นมา เป็ นปั จจัยสนับสนุนรายได้
และกำไรในปี นี ้ให้ มีการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
ทังนี
้ ้ NCAP ประกอบธุรกิจให้ บริการสินเชื่อเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ใหม่ คิดเป็ นราว 99% ของพอร์ ตลูก
หนี ้รวม เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ยังดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์มือสอง และสินค้ าอื่นที่มีโอกาส
ทางการตลาด โดย ณ สิ ้นปี 2563 NCAP มีมลู ค่าพอร์ ตสินเชื่อรวมอยูท่ ี่ 3,814 ล้ านบาท มีสาขากระจายอยูท่ วั่
ประเทศรวม 24 สาขา อีกทัง้ มีดีลเลอร์ ตวั แทนจำหน่ายรถเป็ นพันธมิตรของบริ ษัทฯ ในพื ้นที่ตา่ งๆ ประมาณ
600 ราย ซึง่ บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเป็ นผู้นำในพื ้นที่ภาคใต้ ในปี นี ้ไม่มีแผนขยายสาขาเพิ่มเติม แต่เน้ น
ขยายพื ้นที่ใหม่ ๆ จาก 43 จังหวัด ในปี 2563 เป็ น 62 จังหวัดในปี 2564 เพื่อรองรับการเติบโตของพอร์ ตสินเชื่อ
ในปี นี ้
“ในปี นี ้ เราพร้ อมขยายผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การให้ ครอบคลุมยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะธุรกิจหลักในการให้
บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ครอบคลุมรถจักรยานยนต์ขนาดรถเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่คาดจะมี
การเติบโตขึ ้นจากปี 2563 ที่ผา่ นมา ซึง่ เป็ นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
หลายรายต้ องหยุดผลิต และเกิดอุปสงค์สว่ นเกินในตลาด ในปี นี ้สถานการณ์ผอ่ นคลายในทางที่ดีขึ ้น แม้ ในช่วง
ไตรมาสแรกของปี นี ้จะมีโควิดระลอกใหม่ แต่ก็ไม่กระทบธุรกิจ และ NCAP มีความพร้ อมในการขยายตลาด
ด้ วยพอร์ ตที่มีคณ
ุ ภาพ เห็นได้ จาก NPL ของบริ ษัทฯ อยูใ่ นระดับต่ำมาก หรื อเพียงไม่ถึง 2% อีกทัง้ การมีฐาน
เงินทุนที่แข็งแกร่งขึ ้น และมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ COM7 ซึง่ เป็ นผู้ประกอบธุรกิจค้ าปลีกรายใหญ่ ที่มีเครื อข่าย
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และ SYNEX ผู้นำทางด้ านสินค้ าและเทคโนโลยี เข้ ามาสนับสนุนโอกาสการขยายธุรกิจ
ในอนาคต” นายสมชัย กล่าวทิ ้งท้ าย
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