SERVICES QUALITY
MANAGEMENT APPROACH
True Group is committed to service excellence while striving to create the highestlevel customer satisfaction in accordance with the management framework set by the
Thailand Quality Award (TQA), True Quality Excellence Framework (TQEF), and
service standards of the Customer Operation Performance Center for Customer Service
Provider (COPC CSP). Our senior management and relevant functions work together
to quickly follow up and address customer problems, making sure that our customers
receive the highest service standards that meet their needs. Our customer relationship
management approach is customer-centric, aligning services with the needs of
different customer groups to ensure inclusive access. We have also adopted a
micromanagement approach to better reach customers and offer the right products
and services to meet their needs, in addition to identifying key performance indicators
(KPIs) to evaluate customer service supervisors. Moreover, the company has set up
customer service channels such as True shops, True agents, call center services, online
sales and services, and digital self-services, which are managed by the Chief Customer
Service Officer under the Customer Service Department.
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CUSTOMER SATISFACTION ASSESSMENT
To understand the needs of customers and improve service efficiency and satisfaction,
the company conducted a customer satisfaction survey through the iCSAT system.
The results of the survey conducted in 2020 shows that customers were satisfied, up
to 91.5%. The top three areas that customers with True Shop services were most
satisfied with are 1) staff services, 2) fast and efficient counter services, and 3) waiting
times. The areas that needed improvement are 1) promotion information, 2) service
networks information and service charge shown on bills, and 3) service times to take
longer than it should be. Customer feedback is important for improving service
processes. We hold a meeting every day to address and follow up service problems.
Moreover, we have improved the queue system and set service performance
indicators, as well as monitoring customer satisfaction levels for continuous
improvement.

2

คุณภาพการให้บริการ
แนวทางการบริหารจัดการ
ึ นหนึงใน ยุทธศาสตร์หลักของกลุม
บริษัทฯ มุง่ เน ้นความเป็ นเลิศด ้านบริการ ซงเป็
่ ทรูโดยยังคง
ให ้ความสําคัญในการตอบสนองและสร ้างความพึงพอใจสูงสูดให ้แก่ลก
ู ค ้า
ตามแนวทางการ
บริหารจัดการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award : TQA) และ True Quality
้
Excellence Framework (TQEF) ทีพัฒนามาใชในองค์
กร ตลอดจนการนํ าข ้อกําหนดของ
Customer Operation Performance Center for Customer Service Provider (COPC CSP)
้ างต่อเนือง
มาประยุกต์ใชอย่
พร ้อมทังมีการติดตามและตอบสนองการแก ้ไขปั ญหาทีรวดเร็ว
ิ ธิภาพ และมาตรฐาน
ให ้แก่ลก
ู ค ้าของผู ้บริหารระดับสูงร่วมกับสว่ นงานทีเกียวข ้องเพือเพิมประสท
ในการให ้บริการทีรวดเร็วตอบสนองความต ้องการ ครอบคลุมลูกค ้าทุกกลุม
่ เป้ าหมาย โดยมีกรอบ
ั พันธ์แบบยึดลูกค
การบริหารลูกค ้าสม
ู ้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) จัดสรร การให ้บริการ
ตามกลุม
่ ลูกค ้า
เพือให ้ลูกค ้าสามารถเข ้าถึงการให ้บริการทีครอบคลุมตลอดจนแบ่งการบริหาร
ิ กับลูกค ้าสามารถนํ าเสนอ
จัดการแบบพืนทีย่อย (Micro Organization) ทําให ้เข ้าถึงและใกล ้ชด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได ้ตรงกับความต ้องการของลูกค ้ามากขึน และกําหนดตัวชวัี ด (KPI) ใน
่ งทางในการให ้บริการลูกค ้าทีหลากหลาย เชน
่
การให ้บริการในระดับ Supervisor พร ้อมชอ
้
ทรูชอป
ตัวแทนขาย ศูนย์บริการลูกค ้าทางโทรศัพท์ การขาย และให ้บริการผ่านระบบออนไลน์
่ งทางดิจท
และการบริการตัวเองผ่านชอ
ิ ัล เป็ นต ้น โดยการกํากับดูแลของ Chief Customer
Service Officer ภายใต ้หน่วยงาน Customer Service
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การประเมินความพึงพอใจของลูกค ้า

้ การของลูกค ้าผ่านระบบ iCSAT จาก
บริษัทฯ ได ้ทําการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริ
ํ
ผลการสารวจลูกค ้ามีความพึงพอใจต่อการให ้บริการสูงถึงร ้อยละ 91.5 โดยลูกค ้าสว่ นใหญ่พงึ
้ 3 ลําดับแรก ได ้แก่ 1) การให ้บริการของพนักงาน 2) ระยะเวลาใน
พอใจการให ้บริการทีทรูชอป
ิ ธิภาพ และ 3) ระยะเวลาทีรอรับบริการทีรวดเร็วและ
การให ้บริการทีเคาน์เตอร์ทรี วดเร็วมีประสท
ิ ต ้องปรับปรุงคือ 1) การให ้ข ้อมูลโปรโมชน
ั 2) การให ้ข ้อมูลเครือข่าย การให ้บริการและ
สงที
้ การของลูกค ้าทีทําให ้ระยะเวลาในการให ้บริการทีเคาน์เตอร์นานกว่า
รายละเอียดบิล 3) การใชบริ
ปกติ บริษัทฯ ได ้นํ าข ้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการให ้บริการโดยมีการประชุมทุกวันในการ
ติดตามแก ้ไขปั ญหารวมทังปรับปรุงระบบคิวให ้เหมาะสม
และกําหนดตัวชวัี ดในการให ้บริการ
พร ้อมติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค ้าเพือพัฒนาอย่างต่อเนือง
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