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บริษัท Pinjam เตรียมพร้อมสำหรับกำรเติบโตในปีนี้
Gadai Pinjam Indonesia บริ ษั ท Fintech เตรี ย มพร้อ มส าหรั บ การเติ บ โตในปี นี้ โดยขยายการ
บริการทางการเงินให้กับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งบริษัทยังให้บริการรับจานา และสินเชื่อขนาดเล็ก
ผ่านรูปแบบออนไลน์ Pinjam.co.id โดยในปีนี้จะขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มอีก 100 – 200 พันล้านรูเปียห์ หรือ
เพิ่มการให้สินเชื่ออีก 10 เท่า
ลู กค้าของ Pinjam ที่ส มัครขอสิ น เชื่อและวางจาน าของมีค่า เช่น โทรศัพ ท์มือ ถือ แล็ ปท็ อป และ
ยานพาหนะ เพื่อเป็นหลักประกันและการประเมินมูลค่าของสินค้าบนเว็บไซด์ของบริษัท หรือแอพพลิเคชั่นบน
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น แล้ ว
สามารถน าหลั ก ประกั น ไปที่ ร้ า น Pinjam หรื อ ผู้
ประเมินราคาของบริษัทมาถึงที่ หากได้รับการอนุมัติ
จะทาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าภายใน
ไม่กี่ชั่วโมง
Pinjam จะร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ไปรษ ณี ย์
รัฐ วิส าหกิจ Pos Indonesia และร้านขายทองบาง
ร้ า นเพื่ อ เพิ่ ม จ านวนสาขาให้ ลู ก ค้ า สามารถจ าน า
สิ น ค้ า และมี แ ผนจะท าการขยายสาขากว่ า 100
สาขาในกรุงจาการ์ตาภายในสิ้นปีนี้ Teguh B. Ariwibowo ผู้อานวยการและผู้ก่อตั้ง Pinjam กล่าวว่า มีความ
มั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมาย เพราะเมื่อปีที่แล้วเรามีเพียงแห่งเดียว ปัจจุบันมีประมาณ 40 แห่งในกรุงจาการ์ตา
และบริษัทมีวัตถุประสงค์การทาธุรกรรมสินเชื่อ 50,000 รายการในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,500 รายการ ณ
วันนี้ Pinjam มีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วประมาณ 30,000 ราย
Pinjam แข่งขันในตลาดกับบริษัท Fintech อื่น ๆ ที่พยายามใช้อุบายเพื่อเอาชนะระบบธนาคารแบบ
ดั้งเดิม จากข้อมูลของธนาคารอินโดนีเซียธนาคารกลางของประเทศระบุว่าร้อยละ 80 ของธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางของประเทศจานวน 59 ล้านราย ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคาร ซึ่ง Teguh ก็เคยถูกปฏิเสธ
การให้สินเชื่อจากธนาคร ทาให้เห็นโอกาสในการเติบโตสาหรับบริษัท Pinjam และคู่แข่ง ได้แก่ Investree,
Modalku, Amartha และ Koinworks แม้ว่าจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน โดยบริษัทมีใบอนุญาตโรงรับจานา
จากสถาบันบริการทางการเงิน (OJK) ภายใต้การดาเนินงานดังกล่าวสามารถให้สิ นเชื่อโดยมีหลักประกันได้
สูงสุด 100 ล้านรูเปียห์ โดยสินเชื่อ Pinjam มาจากเงินทุนของบริษัท ส่วนบริษัท Fintech อื่น ๆ อย่างเช่น
Investree ใช้รูปแบบ peer-to-peer ทาหน้าที่คล้ายกับคนกลางระหว่างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้ยืม
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เมื่อเดือนที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการในตลาด โดย Pinjam เปิดตัวการให้บริการการรับ
จานาแบบเร่งด่วนซึ่งจะทาการประเมินราคาสินทรัพย์เพื่อให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่บ้านของลูกค้า ซึ่งลูกค้าของ
Pinjam ร้อยละ 70 อายุระหว่าง 25 – 35 ปี และคุ้นเคยกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตบนมือถือ
บริการ Fintech ยังมีแนวโน้มสดใส การขยายการบริการให้สะดวก และรวดเร็ว ผ่านเครือข่ายต่างๆ
เป็ น ปั จจัย สาคัญ สาหรับผู้ ป ระกอบการไทยที่ส นใจเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียควรศึกษาระเบียบเกี่ยวกับ
สัดส่วนการลงทุน และศึกษาตลาดให้ถ่องแท้
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