
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์        วนัที ่ 6 กนัยายน 2564 

NCAP ปรบัทัพองค์กรขยายสู่ฟินเทค ปักธงปี 65 รกุธุรกิจจ าน าทะเบียน 
มัน่ใจรายได้ปี 64 โต 15% ตามเป้า ลุยมารเ์กต็แชรลี์สซ่ิงมอเตอรไ์ซค์เพ่ิม 

ก้าวใหม่ NCAP หลงัเปิดตวั CEO ใหม่ “ปุณณมาศ วิจิตรกลุวงศา” ชูวิสยัทศัน์ NCAP จะไม่ได้ท า

แค่ลีสซ่ิงมอเตอรไ์ซค์ พร้อมขยายผลิตภณัฑ์ทางการเงินไปยงักลุ่มลูกค้าใหม่ และก าลงัขยายไป

ยังตลาดท่ีใหญ่มากข้ึน โดยเตรียมเข้าสู่ธุรกิจจ าน าทะเบียนรถ และให้บริการสินเ ช่ือใน

ผลิตภัณฑ์อ่ืนเพ่ิมเติม คาดเร่ิมเห็นความชัดเจนปี 65 มัน่ใจจะสร้างการเติบโตได้อย่าง มี
นัยส าคญัด้วยการขับเคล่ือนธุรกิจสู่ฟินเทค เจาะฐานลูกค้ากลุ่ม Underbanked ส่วนผลงานปี 64 

มัน่ใจรายได้ตามเป้า โตไม่ต า่กว่า 15% และพอรต์สินเช่ือมอเตอรไ์ซค์โตไม่ต า่กว่า 20% 

นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรษิัท เน็คซ์ แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) (NCAP) หนึ่งในผู้น าธรุกจิใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซื้อรถจกัรยานยนต์ เปิดเผยถงึ ภาพรวมธรุกจิปี 
2564 ประเมนิมแีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ี และมัน่ใจจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รายได้เตบิโตไม่น้อย
กว่า 15% จากปีก่อนมรีายได้รวมอยู่ที่ 1,141.40 ล้านบาท โดยมธีุรกจิหลักให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 NCAP มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างรัดกุม 
รถจกัรยานยนต์ยังถือเป็นพาหนะหลักในการด ารงชีวติและประกอบอาชีพ ส่งผลให้ภาพรวมพอร์ต
สนิเชื่องวดล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีนี้  มมีูลค่าพอร์ตรวมอยู่ที่ 4,296.80 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรก 
NCAP มมีลูคา่สญัญาใหมเ่พิม่ข ึน้ 1,670 ล้านบาท หรอืเพิม่เข ึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 78% ขณะที่
ปีทีแ่ล้วสญัญาใหมร่วมทัง้ปีอยู่ที ่ 2,302 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นรถจกัรยานยนต์ขนาดเล็ก (Small Bike) 
สดัสว่นประมาณ 54% สะทอ้นดมีานด์ยงัอยู่ในระดบัสูง และตัง้เป้าสิน้ปีนี้ NCAP จะมพีอรต์สนิเชื่อรวม
โตไมต่ ่ากวา่ 20%  

กลยุทธ์ในช่วงต่อจากนี้ NCAP จะยังคงมุ่งมัน่ขยายตลาดสนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ จาก
ผลงานในไตรมาส 2 ทีผ่่านมามมีารเ์กต็แชรเ์พิ่มขึน้ต่อเนื่อง ด้วยการสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนั 
มเีครอืขา่ยสาขา 24 สาขา สามารถเขา้ถงึลูกคา้ครอบคลุม 51 จงัหวดั หรอืคดิเป็นการเขา้ถึงประชาชน
ทัว่ประเทศประมาณ 95% แล้ว มพีนัธมติรดลีเลอร์ราว 602 ดลีเลอร ์ และพนักงานภาคสนาม 352 คน 
แผนการโตในช่วงต่อจากนี้ จะไม่เน้นการขยายสาขาหลัก บรษิัทฯ จะใช้เทคโนโลยีในการขบัเคลื่อน 
โดยเฉพาะ การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้ประชาชน
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปสู่รูปแบบดิจทิลั ผนวกกบัประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บรหิาร จะ
สามารถสร้างความแตกต่าง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ ด้วยต้นทุนในการขยายธุรกจิใน
ระดบัทีต่ ่าลง  

นอกจากนี้ ยงัมุง่เน้นน า AI มาชว่ยสนับสนุนการอนุมตักิารปล่อยสนิเชื่อได้รวดเรว็กวา่ปกต ิ เพิม่
โอกาสในการเขา้ถงึลูกคา้ทีด่ ี และเพิม่ประสทิธภิาพในการตดิตาม สะทอ้นจากภาพรวม NPL ในไตรมาส 
2 ปีนี้ อยู่ในระดบัต ่า  



 

อย่างไรกด็ ีภาพรวมธรุกจิในอนาคต NCAP จะปรบัเขา้สุธ่รุกจิฟินเทคอย่างเตม็ตัวมากขึน้ เจาะ
ฐานลูกคา้กลุ่มทีใ่ชบ้รกิารสนิเชื่อเชา่ซื้อรถจกัรยานยนต์ ซึ่งเป็นฐานลูกคา้กลุ่มหลกัในปัจจบุนั และมแีผน
ขยายไปยงัธรุกจิสนิเชื่อจ าน าทะเบียนรถ ซึ่งเป็นตลาดทีใ่หญ่กวา่ตลาดสนิเชื่อเชา่ซื้อรถจกัรยานยนต์ถึง 
7 เทา่ มุง่เน้นสนิคา้อืน่ๆ เพิม่เตมิทีน่อกเหนือจากสนิชื่อรถจกัรยานยนต์ คาดได้เหน็ความชดัเจนภายใน
ปี 2565  

“ภาพรวมตลาดสนิเชื่อเชา่ซื้อรถมอเตอรไ์ซค ์ มขีนาดประมาณ 75,000 - 80,000 ล้านบาท ซึ่ง
ถอืเป็นตลาดใหญ่ทีเ่ราให้ความส าคญั และมโีอกาสเตบิโตสูงในอนาคต อกีทัง้ เราก าลงัเดนิหน้าต่อยอด
ไปยงัธรุกจิใหม่ๆ  เพิม่เตมิ จากปัจจบุนัเรามฐีานลูกคา้เดมิประวตัดิที ีผ่่อนจบกบัเราแล้ว และลูกคา้ที่ยังมี
ความเคลื่อนไหวรวมประมาณ 2 แสนราย ทีจ่ะสามารถเริม่ต้นในการขยายไปยังธุรกจิจ าน าทะเบียนรถ
ได้ทนัท ีนอกจากนี้ แผนขยายไปยงัธรุกจิไฟแนนซ์อืน่ๆ เจาะฐานะลูกคา้กลุ่มใหม ่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
ทีม่อีาชพีอสิระ ไมส่ามารถเขา้ถงึแหล่งสนิเชือ่ในระบบจากธนาคารได้ (Underbanked) ซึ่งตวัเลขกลุ่มนี้ม ี
จ านวนสงูถงึประมาณ 15 ล้านคน มแีนวโน้มเพิม่ข ึน้ด้วยเศรษฐกจิดิจทิลั และไลฟ์สไตล์ทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไป NCAP จงึรกุไปขา้งหน้า ไปยงัตลาดทีใ่หญ่กวา่เดมิ ด้วยจดุดมุง่หมายในการเป็นทีพ่ึ่งทางการเงนิให้
กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวได”้ นายปุณณมาศ กล่าวทิง้ทา้ย 

กอ่นหน้านี้ NCAP ประกาศผลประกอบการงวดครึง่ปีแรกปี 2564 มกี าไรสทุธอิยู่ที ่ 149.43 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 112% รายได้รวมอยู่ที่ 636.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีกอ่น จากการเพิม่ข ึน้ของรายได้ดอกเบี้ยจากจ านวนสญัญาเชา่ซื้อใหม่ทีเ่พิ่มขึ้น ขณะทีอ่ตัราก าไร
สทุธอิยู่ที ่23.5% แขง็แกรง่ต่อเนื่อง 
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