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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

Customer Relations Center 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

สภาวะตลาดในปัจจุบัน ศักยภาพการแข่งขันในด้านเทคโนโลยี 

การผลิต รวมถึงนวัตกรรมการผลิตของแต่ละองค์กรเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้าง 

ให้ทัดเทียมกันได้ ดังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ 

ในท้องตลาดอยู่ตลอดเวลา ทำให้แต่ละธุรกิจต้องแข่งขันทางการตลาด 

มากข้ึน นอกจากแข่งขันในเร่ืองคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ 

ทำกิจกรรมการตลาดแล้ว การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ากลายเป็นหัวใจ

สำคัญ ในการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ดังน้ัน แต่ละองค์กรจึงต้องพัฒนาช่องทางการส่ือสารระหว่างบริษัทกับ 

ลูกค้า ให้สามารถเป็นส่ือกลางในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี การประชาสัมพันธ์ 

ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีถูกต้องแก่ลูกค้า รวมถึงการ 

นำข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากลูกค้า ท้ังคำชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 

เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ 

และการให้บริการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ลูกค้าได้ ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า   

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดตั้ง  

“ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ด้วยทีมงาน

ที่ได้รับการอบรมให้เน้นการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าและสร้าง 

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้า 

สัมพันธ์ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2294-4999 หรือจดหมายธุรกิจ 

ตอบรับ ที่บริษัทฯ จัดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าของบริษัท 

ทั่วประเทศ และนำส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือติดต่อทาง 

อีเมล์ services@icc.co.th

นอกจากนี้ “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน หรือข้อข้องใจต่างๆ รวมถึง 

ข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทด้วย โทรศัพท์หมายเลข 0-2294-4999 หรือ 

อีเมล์ services@icc.co.th

ความพึงพอใจของท่าน คือเป้าหมายของเรา

In the current market situation, each organization usually 

competes with one another through continuous improvement 

in production technology and innovation, as evidenced from 

the continual changes and development of the products in the 

market. Each of them has to find proper marketing campaigns to 

maintain viability in the market. In addition to quality, innovative 

products and marketing activities, customer satisfaction is seen 

as another key engine of future growth for each business.

Hence, each organization has to develop another communication 

channel as a medium between them and customers which can 

help create good image, publicize products and activities as 

well as providing accurate information for all customers. In the 

meantime, this channel will carry customers’ feedback, such as 

complements, suggestions as well as complaints to the company. 

The obtained feedback should be analyzed carefully and applied 

as guidelines for product and service quality improvement. This 

will enable the company to better respond customers’ needs 

together with maximizing their satisfactions.

I.C.C. International Public Co., Ltd. (ICC), therefore, established 

the ‘‘Customer Relations Center” in order to serve as a new 

communication channel equipped with well-trained staff who 

are ready to assist customers and mainly heighten customer 

satisfaction. The customers can contact ‘‘Customer Relations 

Center” at Tel. 0-2294-4999 or via business reply service by 

filling in the feedback form available at any ICC sales counter 

nationwide and post it without a stamp or e-mail to services@

icc.co.th

Besides, the “Customer Relations Center” will be a service 

channel that all shareowners can make inquiries relating to 

investment or other topics as well as giving suggestions to 

the company. Interested shareowners can contact the center at 

Tel. 0-2294-4999 or e-mail to services@icc.co.th

Your Satisfaction is Our Goal
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