
 

อินเวน้ท ์ลงทุนรอบ Series D ในนินจาแวน ผูใ้ห้บริการ
ดา้นโลจสติกิสใ์น เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้รับกระแสการ

เติบโตของธุรกิจ e-commerce  

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2563 – อินเวน้ท์ (InVent) โครงการธุรกิจร่วมลงทุนภายใต้       
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับ นินจาแวน (Ninja Van) ผูใ้ห้          
บริการดา้นโลจิสติกสใ์นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังระดม ทุนรอบ Series D ได้     
เงนิลงทุนกวา่ 279 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคดิเป็นเงนิไทยประมาณ 8,370 ลา้นบาท การ      
ระดมทุนใน ครัง้น้ีนอกจาก InVent ยังมีนักลงทุนชัน้น าอ่ืนๆ ร่วมทุนดว้ย เชน่ GeoPost        
SA และ Grab  

ดร.ณรงคพ์ นธบุ์ญทรงไพศาล หัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนอินเวน้ทบ์ริษัท อินทัช โฮลดิงส้์    
จา กัด (มหาชน) กลา่ววา่ “นับเป็นกา้วส าคัญของอินเวน้ทใ์นการลงทุนดา้นโลจิสติกส์ สอด      
รับกับการขยายตัวอยา่งรวดเร็วของธุรกิจ e commerce ทัง้ในไทย และตา่งประเทศ ซ่ึง     
นินจาแวนเป็นผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกสท่ี์เน้นการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นทุก ขัน้ตอนของการ  
ขนสง่ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และชว่ยในการขับเคล่ือนทางธุรกิจ จากรายงานของ    
e-Conomy SEA 2019 พบวา่จากปี 2558 ถึงปี 2562 ยอดขายของตลาด        
e-commerce เติบโตข้ึน 62% สว่นยอดขายในไทยเติบโตข้ึน 54% ปัจจัยส าคัญมาจาก      
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหันมาซ้ือของผา่นออนไลน์มากข้ึน สง่ผลให้ยอดจัดสง่พัสดุโดยรวมมี  
แนวโน้มสูงข้ึนเป็นกวา่ 4 ลา้นช้ินตอ่วัน ท าให้ธุรกิจขนสง่พัสดุของไทยมีแนวโน้มเติบโต
อยา่งตอ่เน่ืองราว 6.6 หม่ืนลา้น บาท ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนสูร่ะบบเศรษฐกิจดิจิทัลอยา่งเตม็
รูปแบบ”  

“อินเวน้ท ์คาดหวังวา่การร่วมทุนในครัง้น้ีจะชว่ยสนับสนุนการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็และขนาดกลาง  (SMEs) ให้สามารถขนสง่สนิคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และชว่ย
เพิม่ยอดขายไดม้ากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งท่ีมี การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึง
เป็นจุดเปล่ียนครัง้ส าคัญท่ีท าให้ผูบ้ริโภคปรับพฤติกรรมมาซ้ือของผา่นออนไลน์กันมาก ข้ึน 
ซ่ึงเป็น new normal ท่ีจะชว่ยขับเคล่ือนให้เกิดการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส ์และ 
e-commerce ทัง้ในไทยและ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”้  

นินจาแวน กอ่ตัง้ข้ึนท่ีประเทศสงิคโปร์ ในปี 2557โดย Lai Chang Wen ปัจจุบันให้       
บริการครอบคลุมใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ สงิคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิ ลิปปินส์          
และไทย ในปี 2559 นินจาแวน เร่ิมให้บริการในประเทศไทย เพราะ เลง็เหน็ถึงศักยภาพการ      
เติบโตของธุรกิจโลจิสติกสส์บืเน่ืองมาจากความตอ้งการในการใชง้านดา้น e-commerce ท่ี  



เพิม่ สูงข้ึนอยา่งตอ่เน่ีอง  

นินจาแวน ประเทศไทย เน้นการให้บริการท่ีใชโ้ซลูช่ันโลจิสติกสท่ี์ทันสมัยเขา้มาขับเคล่ือน  
ธุรกิจ โดยมีบริการเรียกเขา้รับ พัสดุแบบ smart pickup ผา่นทางแอปพลิเคชัน Lineman       
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับร้านคา้ โดยนินจาแวนใชร้ะบบ การเช่ือมตอ่ระบบการจัดการ   
โลจิสติกสกั์บธุรกิจ e-commerce เพ่ือจัดรถเขา้รับพัสดุให้ทันภายใน 90 นาที ท าให้การ       
ขนสง่ล่ืนไหลและท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในดา้นของการคัดแยกและการสง่พัสดุถึงปลายทาง ขัน้   
ตอนน้ี พนักงานสามารถท า การสแกนและคัดแยกไดอ้ยา่งงา่ยดายแคย่ิง่บาร์โคด้บนตัวกลอ่ง   
พัสดุกจ็ะแสดงปลายทางจัดสง่ เพียงเทา่น้ีกส็ามารถลด เวลาการคัดแยกได้ และน า Big      
Data มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลท าให้พนักงานจัดสง่สามารถรับมือกับปริมาณพัสดุท่ี เพิม่   
สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และไมมี่ขอ้ผิดพลาดในการจัดสง่  

 

ในสว่นของปลายทาง ผูส้ง่สามารถเชค็การจัดสง่สนิคา้ไดโ้ดยใชโ้ซลูช่ันท่ีพัฒนาข้ึนโดยนินจา 
แวนในการติดตามและวาง แผนการจัดสง่พัสดุแบบ real time ท าให้ทัง้ผูรั้บและผูส้ง่     
สามารถทราบไดทั้นทีวา่พัสดุของคุณก าลังอยูใ่นขัน้ตอนไหนและ บริการเกบ็เงนิปลายทาง  
เพ่ือชว่ยเพิม่ยอดขายให้กับร้านคา้ ทัง้หมดน้ีคือเทคโนโลยีหลักท่ีนินจาแวนใชใ้นหว่งโซข่อง 
การ ขนสง่สนิคา้ เพ่ือความสะดวกของทัง้ลูกคา้และพนักงาน และในอนาคตนินจาแวนกยั็งมุง่   
หน้าพัฒนาเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีจะ ท าให้ระบบขนสง่สะดวกสบายและงา่ยตอ่การใชง้านมากข้ึน  

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ มีมาตรการรัดกุมในการรับ-สง่   
พัสดุ เพ่ือความปลอดภัยของ ทุกฝ่ าย เชน่ การจัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาดให้ทุกศูนย์      
กระจายสนิคา้และหน้ากากผา้ให้พนักงานสวมใสข่ณะ ปฏิบัติงาน รวมไปถึงพนักงานขนสง่  
ทุกคนตอ้งวัดอุณหภูมิทุกเชา้กอ่นออกสง่และกอ่นเลิกงานทุกวัน และยังตอ้งลา้งมือ ดว้ยเจล  
แอลกอฮอลทุ์กครัง้หลังการสง่พัสดุ และการสง่พัสดุให้ลูกคา้จะตอ้งเวน้ระยะหา่งอยา่งน้อย  
1เมตรเพ่ือลดความ เสี่ยงตา่งๆ นอกจากน้ี นินจาแวนยังไดใ้ชเ้ครือขา่ยการขนสง่ชว่ยจัดสง่   
กลอ่งยังชีพท่ีบรรจุขา้วสาร อาหารแห้งท่ีจ าเป็น มากกวา่ 10,000 กลอ่งไปยังผูท่ี้ไดรั้บผลก     
ระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ผา่นการร่วมมือกับมูลนิธิหลายแหง่  

นายวีรชัย ชูสกุลพร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย กลา่ววา่ “        
นินจาแวนยนิดีอยา่งยิง่ท่ี ไดท้างอินเวน้ทม์าเป็นหน่ึงในนักลงทุนครัง้น้ี ทางนินจาแวน ใน   
ฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกสท่ี์มุง่เน้นการน า เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคล่ือนนัน้ เรา   
หวังวา่การร่วมมือกันครัง้น้ีจะชว่ยให้เราสามารถเตรียมและพัฒนาบุคลากรของเรา เพ่ือรองรับ 
ตลาด e-commerce ท่ีโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว รวมทัง้น าเสนอบริการขนสง่ท่ีสะดวกสบายและ    
เขา้ถึงงา่ยของเรา ให้กับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เชน่ SMEs ขนาดยอ่มไปจนถึงองคก์รขนาดใหญ่    
ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เพราะเราเช่ือวา่ตลาดโลจิสติกสยั์งมี  
อีกหลายจุดท่ีสามารถใชร้ะบบเทคโนโลยีมาชว่ยในการขนสง่เพ่ือให้การ ท างานนัน้งา่ยและ  



สะดวกมากยิง่ข้ึน นินจาแวนจะขอเป็นขนสง่และตัวชว่ยท่ีสง่เสริมให้ธุรกิจเติบโตไดอ้ยา่งตอ่ 
เน่ือง”  

ส าหรับแผนพัฒนาธุรกิจตอ่จากน้ี นอกเหนือจากการพัฒนาประสทิธิภาพการขนสง่ให้ดียิง่ข้ึน 
เพ่ือรองรับการขยายตัวอยา่ง รวดเร็วของธุรกิจ e-commerce นินจาแวนทัง้ 6 ประเทศ ยัง
มุง่สร้างระบบนิเวศ ดว้ยบริการใหม ่Ninja Direct ท่ีเป็น one  stop service ส าหรับ 
SMEs ทัง้การขนสง่ในประเทศ การสัง่ซ้ือสนิคา้ รวมถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจสูอ่าเซียน 
ตาม วสัิยทัศน์ของการเช่ือมตอ่ทุกธุรกิจสูโ่อกาสการเติบโตท่ีไร้ขอบเขต นอกเหนือจากน้ี
นินจาแวนจะขยายโซลูช่ันการขนสง่ให้ ครอบคลุมธุรกิจแบบ B2B และองคก์รอ่ืนๆ เพ่ือ
กระตุน้การเปล่ียนผา่นสูก่ารใชเ้ทคโนโลยีเขา้ชว่ยอ านวยความสะดวกของ ทุกขัน้ตอนในการ
ขนสง่  

  
------------------------------------------------------- 

 

เก่ียวกับ Ninja Van  
บริษัทสตาร์ทอัพผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกสท่ี์ขับเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผูป้ระกอบการและ ธุรกิจทุกขนาด ปัจจุบันให้บริการใน 6 ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้นินจาแวนมุง่ม่ันพัฒนาการบริการให้ ตอบสนองกับความตอ้งการของผู้
บริโภคโดยเน้นการเขา้ถึงท่ีงา่ยและสะดวกในทุกขัน้ตอน พร้อมกับสนับสนุนการเติบโต ของ
ธุรกิจ SMEs ในดา้นโลจิสติกสใ์ห้เติบโตสูร่ะดับสากล  

ส าหรับขอ้มูลเพิม่เติมสามารถดูไดท่ี้  www.ninjavan.co/th-th  

เก่ียวกับ InVent  

อินเวน้ท์ (InVent) เป็ นโครงการธุรกิจร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital) ภาย       
ใตบ้ริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทบริหารสนิทรัพยท่ี์ลงทุนในธุรกิจ      
โทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล อินเวน้ท์ เป็นผูบุ้กเบกิใน กลุม่นักลงทุนคอร์ปอเรท       
เพ่ือสร้างระบบนิเวศให้กับเทคสตาร์ทอัพในประเทศไทย ปัจจุบัน อินเวน้ท์ ร่วมลงทุนใน   
สตาร์ท อัพดาวเดน่ในทุก ๆ ระดับทัง้ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภา     
คอ่ืนๆ เพ่ือชว่ยบริษัทในการสร้าง นวัตกรรม ขยายการเติบโตโดยอาศัยประสบการณ์และเครือ   
ขา่ยในอุตสาหกรรม กลุม่อุตสาหกรรมท่ีบริษัทมุง่เน้นมี  
หลากหลายกลุม่ ประกอบดว้ย โทรคมนาคมและการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกิจไอที ดิจิทัล    
ไลฟ์ สไตล์ คลาวดค์อมพิวต้ิง ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 5 จี ไอโอที ไซเบอร์ซิเคียวริต้ี         
สมาร์ทซิต้ี และโซลูช่ันสมาร์ทอ่ืน ๆ นับตัง้แตปี่ 2555 อินเวน้ท์ ลงทุนในสตาร์ทอัพมากกวา่       
20 ราย ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  



ส าหรับขอ้มูลเพิม่เติมสามารถดูไดท่ี้  www.inventvc.com  

สอบถามเพิม่เติมสา หรับสอ่ื มวลชน  
ส านักประชาสัมพันธ ์บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส ์จ ากัด (มหาชน)  
ลัดดา โปษยะพิสษิฐ์ โทร. 08 9814 6084 อีเมล ์ladda@intouchcompany.com  
นันทน์ภัส การะโชติ โทร. 09 8246 5194 อีเมล ์
nannaphas@intouchcompany.com  

โครงการอนิเวน้ ทโ์ดยบริษัท อินทัช โฮลดิงส้จ์า กดั (มหาชน)  
อภิวรรณ ธรรมสามิสร  
Venture Builder and Partnerships Manager  
โทร: 091-193-3636 อีเมล ์ invent@intouchcompany.com  
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ญาธิป สุขสุเมฆด ารง  
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