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Customer Relations Center  
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์ เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น ต ิ ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยเน้นการเข้าถึง 
 ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
• ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บรรลุความต้องการของลูกค้า 
 1. รับเรื่อง 
 2. จำแนกประเภทของเรื่อง 
 3. การนำไปสู่การแก้ไข พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร เพื่อยกระดับบรรทัดฐานของกระบวนการ 
  ทำงานทั้งระบบ 
การดำเนินการในแต่ละเรื่อง
 ข้อร้องเรียน : นำข้อร้องเรียนมาวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตาม 
    ทั้งระบบ เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก ข้อร้องเรียนของลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญ 
    อันดับต้นของงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
 ข้อเสนอแนะ : นำข้อเสนอแนะมาพิจารณาร่วมกับผลการวิจัยของบริษัท เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
    การบริการ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานขายและเจ้าหน้าที่ในสายงานให้ตรงกับความ 
    ต้องการของลูกค้าและเพื่อยกระดับความพึงพอใจ  
 คำชม : คำชมของลูกค้าคือกำลังใจสู่พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสายงานของตน ที่จะเพิ่มความทุ่มเท  
    ในการรักษาระดับการบริการที่ดี และยกระดับความสามารถในการให้บริการให้สูงยิ่งขึ้น 
• ความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านมีความสำคัญสำหรับเราเป็นอย่างยิ่ง 
 “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร : 0 - 2294 - 4999 
     e-mail address : services@icc.co.th 
 หรอื ทา่นสามารถใชแ้บบแสดงความคดิเหน็ (นำสง่ทางไปรษณยีโ์ดยไมต่อ้งตดิแสตมป)์ ไดท้ีเ่คานเ์ตอร์จำหน่าย  
 สินค้าของบริษัททั่วประเทศ 

Customer Relations 
• Customer Relations is the medium for receiving feedback, criticism and suggestions from   
 customers, with the emphasis on true customer need. 
• The procedure for accomplishing customer need: 
 - Accepting feedback 
 - Categorizing issues 
 - Implementation by correcting, improving and exchanging views at the corporate level, so as to   
  upgrade the criteria of the overall system 
Execution of each complaint/feedback 
 Complaints : Analyze each complaint to find the cause of the problem and proceed to   
    correct, prevent and monitor the entire system in order to avoid a repeat of   
    the problem. Customer complaint is considered crucial priority in the work of   
    Customer Relations 
 Suggestions : Take each suggestion into consideration in conjunction with corporate   
    research findings, for product and service development and also alert the   
    sales force and officers in charge to the importance of their response to   
    customer need and the necessity of heightening customer satisfaction 
 Positive feedback : Positive feedback is a moral support for employees and officers in charge so   
    they will dedicate themselves to investing more on maintaining good service   
    and upgrading their service capacity to a higher level. 
• Feedback from every customer is of great importance to us. 
 “Customer Relations” Tel: 0-2294-4999 
     e-mail address : services@icc.co.th 
 Or, you can fill in the feedback form available at any sales counter of the company’s products   
 nationwide and post it without a stamp 

A good leader must learn to appreciate his subordinates verbally. 
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