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ซินเน็คฯ ชูกลยุทธ์ “SYNNEX as a Service”
รุ กออนไลน์ ควบคู่บริการครบวงจร เพิ่มความอุ่นใจให้ ลูกค้ ารั บมือโควิด-19
ซินเน็คฯ ดิสทริ บิวเตอร์ ไอทีอันดับหนึ่งของประเทศ ส่ งสินค้ าไอทีโซลูชัน และแกดเจ็ตรุ กตลาดผ่ าน
แพลตฟอร์ มใหญ่ “SYNNEX as a Service” ตอบโจทย์ ลู ก ค้ าด้ ว ยบริ ก ารสุ ด พรี เมี ย ม เพิ่ ม โอกาสในการ
จาหน่ ายสินค้ ากลุ่มที่มีความต้ องการมากขึน้ จากวิกฤติโควิด-19 ในครั ง้ นี ้ พร้ อมยกระดับการดูแลคู่ค้าที่ได้ รับ
ผลกระทบทัง้ ด้ านการบริ การ การขนส่ ง และการเงิน เสริ มความเชื่ อมั่นภายใต้ ตราสั ญ ลั กษณ์ Trusted by
Synnex
นางสาวสุ ธิ ด า มงคลสุ ธี ประธานเจ้ า หน้ าที่บ ริ หาร บริ ษั ท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อ
SYNEX ผู้นาเข้ าและจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีชั ้นนาระดับโลกหลากหลายประเภท เปิ ดเผยว่า ซินเน็คฯ มีความพร้ อมใน
การรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั ้งในด้ านกลยุทธ์ การดาเนิน
ธุรกิจ ควบคู่กับมาตรการความปลอดภัยที่เข้ มข้ นด้ านบุคลากร สอดรับกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
มาตรการของภาครั ฐ ด้ วยการจัดให้ มี ระบบคัดกรองพนักงานและผู้ที่มาติดต่อทุกรายก่อนเข้ าอาคารสานัก งานและ
คลังสินค้ า รวมถึงการบริ หารรู ปแบบการทางานของพนักงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการเว้ นระยะห่างทางสังคม หรื อ
Social Distancing อย่างเคร่ งครัด และยังนาเอาเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงทั ้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงอุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ สาหรับการประชุมทางไกลต่างๆ เข้ ามาสนับสนุนการทางานของพนักงานอย่างเต็มประสิทธิ ภาพ เพื่อให้
ความมัน่ ใจกับคู่ค้าว่าซินเน็คฯ จะสามารถดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง
ซินเน็คฯ ในฐานะผู้นาธุรกิ จดิสทริ บิวเตอร์ สินค้ าในกลุ่มไอทีและโทรศัพท์ เคลื่อนที่ รายใหญ่ ของประเทศไทย
มีแบรนด์ที่จัดจาหน่ายครอบคลุมกว่า 60 แบรนด์ ชัน้ นาทัว่ โลก และมี ฐานลูกค้ าซึ่งเป็ นดีลเลอร์ กว่า 6,000 ราย และ
ศูนย์บริการกว่า 60 แห่งทัว่ ประเทศ โดยกลุม่ สินค้ าของซินเน็คฯ แบ่งออกเป็ น 7 กลุม่ หลัก คือ Mobile Phone & Tablet,
Personal Computer, PC Component, Peripheral & Accessory, Commercial & Cloud Service, Smart Device
& IoT และ Service & Maintenance ด้ วยความได้ เปรี ย บจากการมี แ บรนด์ ที่ห ลากหลาย ท าให้ ซิน เน็ ค ฯ สามารถ
กระจายความเสี่ยงในเรื่ อง Product mix ได้ ดี นอกจากนี ้ ยังมองหาแบรนด์ ใหม่เข้ ามาเสริ มพอร์ ต อย่างต่อเนื่อง ควบคู่
กับการสร้ างแพลตฟอร์ มใหม่ๆ เพื่ อให้ ซินเน็ค ฯ ครบวงจร ตอบโจทย์ ลูกค้ าได้ ม ากขึ น้ และไม่หยุดนิ่งในการมองหา
โอกาสใหม่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ งในอนาคต
ในปี นี ้ ซินเน็คฯ เน้ นการดาเนินงานภายใต้ กลยุทธ์ “SYNNEX as a service” ผ่าน 3 แพลตฟอร์ มหลัก ได้ แก่
“SYNNEX Services plus” การบริ ก ารทัง้ ก่ อ นและหลัง การขายที่ ดูแ ลสิ ทธิ ป ระโยชน์ เพิ่ ม เติ ม พิ เศษให้ กับ ผู้บ ริ โภค
“SYNNEX Logistic plus” ดูแลด้ านการบริ หารคลังสินค้ า การจัดส่งสินค้ า และการขนส่ง และ “SYNNEX Financial
plus” การบริการด้ านวงเงิน เครดิตเทอม รวมถึงบริ การสินเชื่อโปรเจ็กต์ใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ดีที่สดุ
ให้ กับลูกค้ า ซึ่งเป็ นจุดแข็งสาคัญ ในการต่ อยอดแผนการตลาดกั บ คู่ค้ าให้ เติบ โตไปพร้ อมกับ เรา ทัง้ หมดนี เ้ ป็ นการ
ยกระดับ เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่น ภายใต้ ต ราสัญ ลัก ษณ์ Trusted by SYNNEX อย่ า งครอบคลุม รอบด้ า นให้ มี ค วาม
พรี เมียมมากขึ ้น

อีกทั ้ง มาตรการของรัฐบาลในการปิ ดห้ างสรรพสินค้ า และลดการรวมกลุม่ ที่อาจทาให้ เกิดการแพร่ กระจายของ
โรคระบาด ซินเน็คฯ ได้ ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ด้ วยการส่งแคมเปญใหญ่ในคอนเซ็ปท์ “WORK & LIFE
From Home Solution” รวมผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชัน และแกดเจ็ตสาหรับ Work from Home ออกสู่ตลาด เพื่อตอบโจทย์
ลูกค้ าให้ สอดรับกับไลฟ์ สไตล์การทางานและอยู่บ้านให้ เป็ นเรื่ องง่าย ผ่อนคลายขึ ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ ในครัง้ นี ้
โดยเฉพาะ เปิ ดตัวเป็ นครั ง้ แรกเมื่อวันจันทร์ ที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากเล็งเห็นว่า มีความต้ องการใช้ สินค้ าไอที
เพื่อรองรับมาตรการ Work from Home จานวนมาก
โดยสิน ค้ า ที่ ซิน เน็ ค ฯ จัด จ าหน่ า ย ได้ แ ก่ ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ตรวจวัด อุณ หภู มิ ร่า งกาย ชุด อุป กรณ์ และ
ซอฟท์แวร์ สาหรับวิดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์ ชุดคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค อุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณอินเทอร์ เน็ต ไปจนถึง
โซลูชนั ในกลุ่มผู้รักสุขภาพการออกกาลังกาย และเกมมิ่ง เป็ นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้ าที่มีความต้ องการเพิ่มขึ ้นอย่างมากบน
แพลตฟอร์ มออนไลน์ ผู้บริ โภคสามารถเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้ องการได้ ผ่านตัวแทนจาหน่ายซินเน็คฯ ทัว่
ประเทศ
นอกจากนี ้ ซินเน็คฯ เพิ่มมาตรฐานการให้ บริ การ มองเป็ นหัวใจของธุรกิจ เพื่อให้ ลูกค้ าอุ่นใจแม้ ใน
สถานการณ์ โควิด -19 สำหรั บ ลู ก ค้ ำที่ ซือ้ สิ น ค้ ำไอทีภ ำยใต้ ต รำสั ญ ลั ก ษณ์ Trusted by Synnex สามารถใช้
บริการที่ศูนย์ บริ การลูกค้ าซินเน็คฯ ในสาขาที่เปิ ดให้ บริการ ได้ แก่ ฟรี บริ การผู้เชี่ยวชาญคอยช่ วยเหลือจาก
ระยะไกล (Synnex Remote Service) ฟรี บริ การตรวจสอบสถานะงานซ่ อม และรั บประกันสินค้ าได้ ตลอด 24
ชั่วโมง รวมทัง้ บริ การเปลี่ยน หรื อ รั บ -ส่ ง สินค้ าถึงบ้ าน และสามารถส่ งสินค้ าซ่ อมทางไปรษณี ย์ ตอกยำ้
บริกำรที่ครบวงจรที่สุดที่ซนิ เน็คฯ มอบให้ และพร้ อมเคียงข้ ำงคุณในทุกสถำนกำรณ์
“ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซินเน็คฯ ไม่ได้ นิ่งนอนใจ
เราทางานร่ วมกับลูกค้ าของเราอย่างใกล้ ชิด และเตรี ยมพร้ อมสาหรั บการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องเพื่ อให้ บริ การกับ
ลูกค้ าของเรา แม้ ในช่วงไตรมาสแรกซินเน็คฯ ได้ รับผลกระทบในแง่ของอุปทานของสินค้ าบางแบรนด์ในวงจากัด และมี
การบริหารจัดการสต๊ อกสินค้ าเพื่อให้ มีสินค้ าจาหน่ายอย่างเพียงพอ จึงมองว่าภายหลังสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย
จะมีความต้ องการด้ านสินค้ าไอทีเพิ่มมากขึ ้นจากทั ้งภาครัฐบาลและเอกชน เร่ งลงทุนนาไอทีเข้ ามาเสริ มธุรกิจ รวมถึงรับ
โอกาสจากการเข้ าสู่ยุค 5G โดยซินเน็คฯ เป็ นผู้นาสินค้ าไอทีที่มีความหลากหลายที่สดุ และแข็งแกร่ งในประเทศ โดย
บริ ษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ ดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด เพื่อปรั บวิกฤตเป็ นโอกาส และสร้ างผลประกอบการที่เติบโตใน
ระยะยาว” นางสาวสุธิดา กล่าวทิ ้งท้ าย
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