
 ข่าวประชาสมัพนัธ ์

 นินจาแวน เดินเกมรกุรบัปีเสือทองให้บริการ 365  วนั ไม่มี  วนัหยดุ 

 กรงุเทพฯ  ประเทศไทย  –  17  มกราคม  2565  นินจา  แวน  ประเทศไทย  ผู ้ นํา  บรกิาร  โล  จ ิ สต ิ กส ์ ใน  ภมูภิาค 

 เอเชยี  ตะวนั  ออก  เฉยีง  ใต ้  เดนิ  เกม  รกุ  ตลาด  เดล ิ เว  อรี�  เซอรว์สิ  ใน  ไทย  ตอ้นรบั  ปี  เสอื  ทอง  รกุ  ให ้ บรกิาร  แบบ 

 ไมม่ ี วนั  หยดุ  พรอ้ม  เรง่  หา  พาร ์ ท  เนอ  ร ์ หน้า  รา้น  เพิ�ม  จดุ  รบั  สง่  พสัด ุ ทั �ว  ไทย  ให ้ ได ้  2,000  แหง่  ภายใน  สิ�น  ปี  นี�  เพิ�ม 

 กาํลงั  ทพั  ฝ่าย  ปฏบิตั ิ การ  ทั �ง  ระบบ  ไม ่ วา่  จะ  เป็น  เจา้  หน้าที�  ประจาํ  คลงั  สนิคา้  คอล  เซน็เตอร ์  เจา้  หน้าที�  ดแูล  ลกูคา้ 

 ไรเดอร ์พนกังานขนสง่ เตรยีมรองรบัยอดจดัสง่พสัดทุี�เพิ�มขึ�น หวงัดนัยอดจดัสง่โตไดต้ามเป้าที�วางไว ้

 มร  .  เพียซ  เอิง  กรรมการ  บริหาร  ฝ่าย  ปฏิบติั  การ  บริษทั  นินจา  แวน  ประเทศไทย  กลา่ว  วา่  “  เพื�อ  เป็นการ 

 รองรบั  การ  เตบิโต  ของ  อุตสาหกรรม  อคีอมเมริซ์  อนั  เนื�อง  มา  จาก  พฤตกิรรม  ของ  ผู ้ บรโิภค  ที�  เปลี�ยน  ไป  โดย  หนั  มา 

 ซื�อ  ของ  ผา่น  ชอ่ง  ทาง  ออนไลน์  มาก  ขึ�น  ทาง  นินจา  แวน  ประเทศไทย  จงึ  ได ้ เปิด  ให ้ บรกิาร  365  วนั  ไมม่ ี วนั  หยดุ 

 เพื�อพรอ้มใหบ้รกิารจดัสง่รายวนัแก่ลกูคา้ของเรา 

 เรา  ยงั  คง  มอง  หา  พาร ์ ท  เนอ  ร ์ ทาง  ธรุกจิ  อยา่ง  ต่อ  เนื�อง  เพื�อ  รองรบั  กบั  จาํนวน  ลกูคา้  ที�  เพิ�ม  มาก  ขึ�น  ซึ�ง  ใน  ปัจจบุนั 

 นินจา  แวน  ม ี จดุ  รบั  สง่  พสัด ุ กระจาย  อยู ่ ใน  พื�นที�  กรงุเทพฯ  ปรมิณฑล  ภาค  กลาง  ภาค  ตะวนั  ตก  และ  ภาค  ตะวนั 



 ออก  จาํนวน  300  แหง่  รวม  ถงึ  ศนูย ์ กระจาย  สนิคา้  จาํนวน  250  แหง่  โดย  ม ี แผนที�  จะ  ขยาย  จดุ  รบั  สง่  พสัด ุ 200 

 แหง่  และ  ศนูย ์ กระจาย  สนิ  คา้ใ  450  แหง่  ทั �ว  ประเทศ  ภายใน  สิ�น  ปี  2565  ดว้ย  ประสบการณ์  และ  ความ 

 เชี�ยวชาญของเรา ผมมั �นใจวา่เราจะสามารถบรรลุไดต้ามเป้าที�วางไวไ้ด”้ 

 นอก  เหนือ  จาก  การ  เปิด  ให ้ บรกิาร  365  วนั  ไมม่ ี วนั  หยดุ  นินจา  แวน  ยงั  ได ้ เตรยีม  ความ  พรอ้ม  เรื�อง  การ  ปฏบิตั ิ งาน 

 ดว้ยการเพิ�มทมีงานฝ่ายปฏบิตักิารถงึ 120% ดงันี� 

 - เพิ�มจาํนวนเจา้หน้าที�ฝ่ายคอลเซน็เตอร ์40% 

 - เพิ�มจาํนวนเจา้หน้าที�ดแูลคลงัสนิคา้ 35% 

 -เพิ�มจาํนวนเจา้หน้าที�ฝ่ายบรกิารลกูคา้ซึ�งดแูลผูจ้ดัสง่เฉพาะรายใหก้บัธรุกจิทั �งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

 40% 

 - เพิ�มจาํนวนไรเดอรแ์ละพนกังานขบัรถ 150% 

 “  การ  เปิด  ให ้ บรกิาร  365  วนั  ไมม่ ี วนั  หยดุ  การ  เพิ�ม  จาํนวน  ทมี  งาน  ฝ่าย  ปฏบิตั ิ การ  การ  เพิ�ม  จดุ  รบั  สง่  พสัด ุ และ 

 ศนูย ์ กระจาย  สนิคา้  ทั �ว  ประเทศ  เป็น  สว่น  หนึ�ง  ของ  แนวทาง  การ  ดาํเนิน  งาน  ของ  นินจา  แวน  ประเทศไทย  ในปี 

 2565  ดว้ย  ประสบการณ์  และ  ความ  เชี�ยวชาญ  ของ  เรา  ใน  ฐานะ  บรษิทั  โล  จ ิ สต ิ กส ์ ที�  ให ้ บรกิาร  จดั  สง่  พสัด ุ ไม ่ เพยีง 

 แต่  ใน  ประเทศไทย  แต่  ยงั  ครอบคลุม  ภมูภิาค  เอเชยี  ตะวนั  ออก  เฉยีง  ใต ้  นินจา  แวน  พรอ้ม  ที�  จะ  ให ้ ความ  ชว่ย  เหลอื 

 ลกูคา้  ของ  เรา  ไร ้ ความ  กงัวล  ใน  การ  จดั  สง่  พสัด ุ  และ  สามารถ  ตอบ  สนอง  ความ  ตอ้งการ  ดา้น  การ  ขนสง่  ของ  ลกูคา้ 

 ได ้ อยา่ง  ตรง  จดุ  ซึ�ง  ทั �งหมด  นี�  จะ  เป็น  แรง  ขบั  เคลื�อน  สาํคญั  ที�  ชว่ย  ผลกั  ดนั  ให ้ เรา  ประสบ  ความ  สาํเรจ็  ”  มร  .  เพยีซ 

 กลา่วสรปุ 


