ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ งสําคัญทีบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและตระหนักถึงเป็ นอย่างมาก บริ ษทั ได้
พัฒนาการดําเนิ นงานจนได้รับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2007 ทีให้
ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริ ษทั มุ่งมันทีจะออกแบบพัฒนา ผลิต และจัดจําหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสู บสําหรับเครื องทําความเย็นและเครื องปรับอากาศตามข้อกําหนดต่างๆ และกฎหมาย เพือให้สินค้ามีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากทีสุ ด และชดเชยต่อความเสี ยหายทีลูกค้าได้รับ
กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดบิ ทีเป็ นมิตรต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อกระบวนการผลิต รวมทัDงเทคโนโลยีทีคํานึ งถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค เริ ม
ตัDงแต่การเลือกใช้วตั ถุดิบในการผลิตและการบริ การทีมีคุณภาพโดยผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบและการให้บริ การต่างๆ ต้องผ่าน
การตรวจประเมินและได้รับการคัดเลือกตามระบบทีกําหนดในเบืD องต้นรวมถึงการตรวจติดตามและประเมินเป็ นรายปี ใน
ภายหลัง โดยในปี EFF9 ทีผ่านมาบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผูข้ าย ผูส้ ่ งมอบและผูใ้ ห้บริ การในจํานวน 190 รายของหมวดการ
ดําเนินงานส่ งมอบคุณภาพและรักษาสิ งแวดล้อมมีผลเป็ นค่าเฉลียในระดับ 95% ของเป้าหมาย
กระบวนการผลิ ตของบริ ษทั มี มาตรฐานมี ความปลอดภัยต่ อผูบ้ ริ โภค โดยมี ระบบควบคุ มคุ ณภาพตลอด
กระบวนการผลิต โดยเริ มตัDงแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐานด้วยการตรวจสอบรับเข้า (Incoming
Inspection) ก่อนนําเข้าสู่ กระบวนการผลิตแปรรู ป จนถึงการประกอบขัDนสุ ดท้ายเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป มีการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) ทุกขัDนตอนสําคัญของการผลิต และทําการตรวจสอบขัDนสุ ดท้าย (Final Inspection) ก่อนการส่ งมอบถึง
ผูบ้ ริ โภค โดยทุกขัDนตอนมีการดําเนิ นการอย่างเป็ นกระบวนการและมีความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบตามขัDนตอนในระบบ
บริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง เพือให้มนใจว่
ั าผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน ปลอดภัยสําหรับผูบ้ ริ โภค
การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ สําเร็จรู ป
บริ ษ ทั ให้ค วามสํา คัญ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที ผ่า นกระบวนการผลิ ต จนครบถ้ว นก่ อ นไปสู่ ผูบ้ ริ โ ภค ด้วยการตรวจและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค ด้วยขัDนตอนและกระบวนการทีละเอียด
ครบถ้วนครอบคลุมทุกฝ่ ายทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิต เพือให้เป็ นไปตามระบบการบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2008
การบริหารจัดการข้ อร้ องเรียนและความพึงพอใจจากผู้บริโภค
บริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐานบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค
เป็ นระบบและมีขD นั ตอนอย่างชัดเจน
ประเภทของข้อร้องเรี ยน
1. สิ นค้าไม่ได้คุณภาพ หรื อไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด (Specification) ที ลูกค้าต้องการ ได้แก่ รู ปร่ าง ลักษณะ
คุณสมบัติ เงือนไขอืนๆ
2. การส่ งมอบสิ นค้าไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของการส่ งมอบ ได้แก่ ส่ งมอบสิ นค้าไม่ตรงตามกําหนดเวลา ส่ ง
มอบสิ นค้าผิดประเภท ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่ งมอบสิ นค้าไม่ตรงตามจํานวนทีสังซืD อ สิ นค้าเกิ ด
ความเสี ยหาย เนืองจากการขนส่ ง
3. บริ การก่อน-หลังการขาย ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เช่น การให้รายละเอียดเกียวกับผลิตภัณฑ์
การให้บริ การเอกสาร ข้อมูล ทีลูกค้าต้องการ

โดยช่องทางการร้องเรี ยนของลูกค้า มีดงั นีD
- ลูกค้าร้องเรี ยนทางวาจา/คําพูด ผ่านทางโทรศัพท์ การสนทนา
- ลูกค้าร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่านทางอีเมล์ โทรสาร
บริ ษทั กําหนดขัDนตอนการร้องเรี ยนเพือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ดังนีD
1. พนักงานขายของบริ ษทั รับเรื องข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าโดยผ่านช่องทางดังกล่าว
2. ฝ่ ายขายบันทึกข้อร้องเรี ยนในแบบบันทึก (Customer Quality Complaint) และส่ งให้ฝ่ายประกันคุณภาพเป็ นผุ ้
ประสานงานกลางส่ งข้อร้องเรี ยนให้หน่วยงานทีเกียวข้อง วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหา
ซึ งหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องส่ งกลับคืนการแก้ไขให้ฝ่ายมาตรฐานภายใน g วันทําการ (ยกเว้นกรณี เร่ งด่วน
ให้ตอบภายใน h วัน)
3. กรณี ไม่สามารถหาข้อสรุ ปของสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหาไม่ได้ ฝ่ ายประกันคุณภาพจะเป็ นผู ้
ประสานงานในการเชิญประชุมหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือหาข้อสรุ ปบันทึกในข้อร้องเรี ยน
4. หน่ วยงานที เกียวข้องพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุแนวทางการแก้ไข และป้ องกันแล้วนําส่ งข้อร้องเรี ยนให้ฝ่าย
ประกันคุณภาพเพือตรวจติดตามกําหนดแนวทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหาพร้อมทัDงแจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ฝ่ ายขายและแจ้งลูกค้าทราบ
การวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
บริ ษทั กําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Customer Satisfaction Suruey) และเก็บรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องปี ละ E ครัDง โดยมีขD นั ตอนการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าดังนีD
1. เจ้า หน้ า ที ฝ่ ายบริ การลู ก ค้า มี ห น้ า ที เก็ บ ข้อ มู ล ผลสํ า รวจที ประกอบด้ว ยคะแนนผลสํ า รวจ คํา ชมเชย
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าในแบบฟอร์ม “คะแนนการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า”
2. ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การลูกค้าเรี ยกประชุมเพือวิเคราะห์ผลคะแนนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและร่ วมทบทวนแบบ
สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพือปรับปรุ งให้ดียงขึ
ิ D น โดยมีหวั ข้อหลักทีสํารวจดังนีD
1. คุณภาพสิ นค้า
2. เงือนไขการขายและการส่ งมอบ
3. การให้บริ การและตอบสนองลูกค้า
ผลการให้คะแนนแบ่งออกเป็ น F ระดับ ดังนีD
A =
Excellent หรื อ F คะแนน
B =
Satisfied
หรื อ q คะแนน
C =
Fair
หรื อ h คะแนน
D =
Poor
หรื อ E คะแนน
E =
Dissatisfied หรื อ t คะแนน
ในปี EFF9 ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้ามีคะแนนเฉลียรวม u6% จากเป้ าหมายทีกําหนดไว้ตอ้ งมากกว่า
หรื อเท่ากับ 90%

การสื อสารทีเป็ นประโยชน์ สําหรับผู้บริโภค
บริ ษทั ได้สร้างช่ องทางสื อสารสําหรับผูบ้ ริ โภค เพือสร้ างการรั บรู ้ข่าวสารและให้ขอ้ มูลเกี ยวกับผลิตภัณฑ์ทีเป็ น
ประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภคที ควรทราบ ปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kulthorn.com) รวมทัDงการตี พิมพ์เบอร์ โทรศัพท์
{E-hE|-{uht และอีเมล์ (email : kkc@kulthorn.com) บนเอกสารสิ งพิมพ์ รวมทัDงลงสื อประชาสัมพันธ์ทางนิ ตยสารเพือการ
ติดต่อสื อสารระหว่างผูบ้ ริ โภคกับบริ ษทั ได้อย่างรวดเร็ ว และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์เรื องผลิตภัณฑ์ไปยัง
ผูบ้ ริ โภค

