
  
นินจา แวน     เดิน หน้า สนับสนุน ผู ้ส่ง สินค้า   

เปิด ตวั บริการ ใหม่   เคลม พสัด ุไว ใน วนั เดียว   
   

    

     
    

กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  –  26  ตุลาคม  2564:   นินจา แวน  ประเทศไทย  ผูน้าํ ดา้น กา รบ ริ การ โล จิ สติ กส์ ของ เอเชีย ตะวนั ออก         

เฉียง ใต ้   เดิน หนา้ สนบัสนุน ผู ้ส่ง สินคา้ หลาย ลา้น ราย ทั�ว ประเทศไทย  ดว้ย การ เปิด ตวั บริการ   เคลม พสัดุ ไว ใน วนั เดยีว      

(Same  Day  Claim)  เพื�อ อาํนวย ความ สะดวก ให ้ผู ้คา้ อีคอมเมิร์ซ ได ้รับ การ ชดเชย ค่า เสีย หาย ของ สินคา้ ที� ได ้รับ ความ เสีย    

หาย และ สินคา้ ที� สูญหาย ระหวา่ง การ จดั ส่ง ได ้ง่าย และ รวดเร็ว ยิ�ง ขึ�น  โดย จะ ได ้รับ การ จ่าย ชดเชย ภายใน วนั เดียวกนั    

บริษทัฯ มี เป้า หมาย เพื�อ เร่ง กระบวนการ เคลม สาํหรับ ผู ้ขนส่ง สินคา้  เพื�อ ให ้ลูกคา้ ของ เรา มั�นใจ ได ้วา่การ ส่ง พสัดุ กบั นินจา  

แวน สามารถ ช่วย รักษา สภาพ คล่อง ดา้น การ เงิน   ซึ� ง เป็น ส่วน สาํคญั ใน การ ขยาย ธุรกิจ ขนาด เลก็   

    
    

เคลม พสัดุ ไว ใน วนั เดยีว  (Same  Day  Claim) เป็น หนึ�ง ใน เป้า หมาย หลกั ของ นินจา แวน  เพื�อ เพิ�ม การ สนบัสนุน ธุรกิจ เอ ส      

เอ ็มอี  โดย ดาํเนิน การ ควบคู่ ไป กบั บริการ ดา้น อื�นๆ  ที� มี อยู ่แลว้  เช่น  เจา้ หนา้ที� ดูแล ลูกคา้ เฉพาะ ราย ทั�ง ลูกคา้ ราย ใหญ่ และ     

ราย ยอ่ย  ใน กรณี ที� พสัดุ สูญหาย หรือ เสีย หาย ระหวา่ง การ จดั ส่ง  ลูกคา้ สามารถ ติดต่อ เจา้ หนา้ที� ดูแล เฉพาะ ราย ได ้โดยตรง     

เพื�อ ช่วย ดาํเนิน การ ตาม ขั�น ตอน การ เคลม ให ้เสร็จ สิ�น  เมื�อ ผู ้จดั ส่ง และ นินจา แวน เห็น ชอบ ตาม ขอ้ ตกลง  ลูกคา้ จะ ได ้รับ เงิน   

คืน ใน วนั เดียวกนั กบั วนั ที� ส่ง แบบ ฟอร์ม การ เคลม   
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มร .  เพยีซ  เองิ  กรรมการ ผู้ อาํนวย การ ฝ่าย ปฏบิัต ิการ  กล่าว วา่   “ ใน ธุรกิจ ที� ดาํเนิน ไป อยา่ง รวดเร็ว และ มี ปริมาณ มาก  ผู ้      

ขนส่ง สินคา้ มกั จะ ทาํงาน ดว้ย งบ ประมาณ ที� จาํกดั  ซึ� ง เป็น ขอ้ เทจ็ จริง ที� เรา ตระหนกั ดี  โดย เฉพาะ อยา่ง ยิ�ง กบั ผู ้ประกอบ การ   

ขาย สินคา้ ออนไลน ์ที� มี จาํนวน เพิ�ม ขึ�น อยา่ง มาก ใน ปี ที� ผา่น มา  เรา เชื�อ วา่การ เปิด ตวั บริการ   เคลม พสัดุ ไว ใน วนั   

เดียว  (Same  Day  Claim)  จะ ช่วย ให ้ผู ้ส่ง สินคา้ มั�นใจ ได ้วา่ เรา กาํลงั ดูแล ลูกคา้ ของ เรา ทุก ขั�น ตอน  ตั�งแต่ การ เขา้ รับ พสัดุ จน      

ส่ง ถึง มือ ลูกคา้ อยา่ง ปลอดภยั  นอก เหนือ จาก บริการ เจา้ หนา้ที� ดูแล ลูกคา้ เฉพาะ ราย ที� เรา ได ้ดาํเนิน การ ไป แลว้ ก่อน หนา้ นี�     

เรา เชื�อ มั�น วา่ บริการ   เคลม พสัดุ ไว ใน วนั เดียว   เป็น บริการ ใหม่ ที� จะ มา ช่วย ยก ระดบั ประสบการณ์ ให ้กบั ผู ้จดั ส่ง สินคา้ ทั�ว   

ประเทศ ”   

    

ผู ้จดั ส่ง พสัดุ กบั นินจา แวน สามารถ ติดต่อ เจา้ หนา้ที� บริการ ลูกคา้ เฉพาะ ราย   หรือ ศูนย ์บริการ ลูกคา้   เพื�อ เคลม สินคา้ ก่อน 

เวลา   12.00   น .   เพื�อ ให ้แน่ใจ วา่ จะ มี การ ชาํระ เงิน คืน ใน วนั เดียวกนั   

  

    

    
  


