
	วัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่ง
เติบโตด้วย

นับเป็นเวลากว่า 125 ปี 
ที่เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
ในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการเติบโตทางธุรกิจ 
และสังคมเคียงคู่ประเทศไทย ผ่านวิกฤตมา
นับครั้งไม่ถ้วน แต่สิ่งที่ท�าให้ยังคงแข็งแกร่ง
และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คือการเป็นองค์กร
ซึ่งมีวัฒนธรรมแข็งแกร่งในเรื่องของ
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งถอดรหัส
บทเรียนต่างๆ แล้วน�ามาปรับใช้กับกระบวนการ
ท�างานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

“เราไม่ได้เพิ่งเจอวิกฤตแบบนี้ครั้งแรก มีวิกฤตเกิดขึ้น 
หลายคร้ังแล้วตั้งแต่ที่เราด�าเนินกิจการมา แต่ครั้งนี้น่าจะ
เป็นครั้งที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบมาก แต่เรามีจุดแข็ง
เรือ่งการจดัการบรหิารความเสีย่ง หรอื Risk Management 
เราจงึสามารถเปลีย่นความกังวลต่างๆ ให้กลายเป็นแผนงาน 
ที่น�ามาปฏิบัติได้ ซ่ึงความกังวลเหล่านั้นเราวางไว้ให้เป็น 
Worst Case Scenario คือคิดว่าทุกเรื่องท่ีจะเกิดขึ้น 
หากอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดจะเป็นอย่างไร เรามีการ 
คิดล่วงหน้า และวางแผน Business Continuity Plan 
หรือ BCP มารองรับ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง 
และเราฝึกซ้อมกันเป็นประจ�าแม้ในช่วงที่ไม่มีวิกฤต เราจึง 
มีความพร้อมพอสมควรที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น” ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) และ Thailand Lead Country Manager บริษัท
ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นคนไทย 
คนแรกที่ได ้ด�ำรงต�ำแหน่งนี้กล ่ำวถึงกำรท�ำงำนด้วย
กระบวนกำรที่พร ้อมรองรับทุกวิกฤตที่จะผ่ำนเข้ำมำ 
รวมถึงวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

เอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ ถอืเป็นบรษิทัด้ำนพลงังำน
ชั้นน�ำระดับโลก ซึ่งมีบริษัทในเครือหลักๆ ในประเทศไทย 
คือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) ซึง่ด�ำเนนิ
ธุรกิจกำรกลั่นน�้ำมัน และจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น�้ำมัน 
ผ่ำนสถำนีบริกำรเอสโซ่  น�้ำมันเครื่องโมบิล และเคมีภัณฑ์ 
บรษิทั เอก็ซอนโมบิล จ�ำกดั ด�ำเนนิงำนศูนย์ธรุกจิระดับโลก 
Global Business Center อยูใ่นกรงุเทพฯ และให้บรกิำรทำง 
ธรุกจิแก่บรษิทัในเครือเอก็ซอนโมบิลท่ัวโลกกว่ำ 60 ประเทศ 
และบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น 
โครำช อิงค์ ซึ่งขุดเจำะและผลิตก๊ำซธรรมชำติที่ อ.น�้ำพอง 
จ.ขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตก๊ำซธรรมชำติท่ี 
อ.ภูฮ่อม จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งส�ำหรับเอ็กซอนโมบิลใน
ประเทศไทย มีพนักงำนรวมกันกว่ำ 3,000 คน และมีกำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
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แม้ ดร.อดิศกัด์ิ จะเพิง่เข้ำมำรบัต�ำแหน่งในช่วงต้นเดอืนกมุภำพันธ์ ซึง่เป็นช่วงทีเ่ร่ิมเกดิวกิฤตคร้ังนีแ้ต่ด้วย 
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนตลอดระยะเวลำ 28 ปีที่ผ่ำนมำในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 
ท�ำให้สำมำรถเตรยีมแผนรบัมอืกบัวกิฤตได้เป็นล�ำดบัและมปีระสทิธภิำพ โดยมองเหตกุำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ เมือ่เร่ิมมี 
สญัญำณจงึไม่รอให้เกิดวิกฤตร้ำยแรง  เอสโซ่มคีวำมพร้อมในด้ำนระบบกำรท�ำงำนทีบ้่ำนเตรียมไว้รองรับอยู่แล้ว 
เมื่อวิกฤตกำรณ์มำถึง กำรท�ำงำนที่บ้ำนจึงเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและไม่ท�ำให้ Productivity ลดลง

ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท�ำให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ดร.อดิศักดิ์ เสริมว่ำ ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรสื่อสำรที่ดี 
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนที่ต้องท�ำงำนที่บ้ำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

“สิง่ส�าคญัคอืเรือ่งของการสือ่สาร ซ่ึงเรามองว่าเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากในสถานการณ์เช่นนี ้เรามกีารสือ่สารกนั 
อย่างต่อเน่ืองกับพนักงานทั้งกลุ่มที่ท�างานที่บ้านและที่ท�างาน เพื่อให้พนักงานได้รับรู ้สถานการณ์และข้อ 
ควรปฏิบัติในการท�างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พนักงานของเราจึงรู้ข้อมูลทุก 
ขั้นทุกตอนอย่างชัดเจนและโปร่งใสท�าให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น 

The New Normal เป็นเรื่องที่หลายธุรกิจพูดถึงในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ทางเอสโซ่ได้มีการปรับตัว 
เพื่อรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal ไว้เช่นเดียวกัน 

ด้ำนกำรให้บริกำรทำงธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่วนของธุรกิจขำยปลีก เอสโซ่ยังคงมุ่งด�ำเนินแผนกลยุทธ์ 
ในกำรขยำยเครือข่ำยสถำนีบริกำรน�้ำมันเอสโซ่อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมกำรตลำดเพื่อดึงลูกคำ้ผ่ำนบัตร 
เอสโซ่สไมล์ส เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดจำกกำรเติมน�้ำมัน  

“เราเฝ้าตดิตามความต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีจ่ะปรบัเปลีย่นไปในยคุ New Normal และพร้อม 
ปรับแผนการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว สร้างมูลค่าสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ของเรา โดยเราจะมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การจ่ายเงิน การสะสมแต้ม การแลกส่วนลด โดยไม่ต้องสัมผัส 
หรือ Contactless และส�าหรับส่วนของน�้ามันเครื่องในแบรนด์โมบิล เราตระหนักดีว่าลูกค้าให้ความส�าคัญเรื่อง 
สุขอนามัยและปลอดเชื้อโควิด-19 เราจึงได้มีการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ทั้งที่ศูนย์ 
โมบิล 1 เซ็นเตอร์ และโมบิลเอ็กซ์เพรส ” 

ด้ำนกำรบรหิำรบคุคล เอสโซ่พฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่ ดร.อดศิกัดิ ์มองว่ำในวกิฤตแบบนีก้ำร Reskill 
และ Upskill เป็นเรื่องส�ำคัญ เอสโซ่ต้องกำรให้พนักงำนมีควำมสุขในกำรท�ำงำนและพร้อมช่วยให้ทุกคนเติบโต
โดยเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมน�ำเสนอกำรพัฒนำงำนให้ดีขึ้น ในหลำยๆ ครั้ง กิจกรรมเหล่ำนั้นมำจำกกำรริเริ่ม
ของพนักงำนเอง

นอกจำกนี ้เอสโซ่ ยงัน�ำระบบกำรท�ำงำนแบบ Agile เข้ำมำใช้ เพือ่รองรับกบักำรเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ด้วย 
เช่นเดียวกัน

“เราอยู่ในโลกของ VUCA คือมีความผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) 
และคลุมเครือ (Ambiguity) ดังนั้นสิ่งส�าคัญคือทุกคนในองค์กรเข้าใจล�าดับความส�าคัญของงาน ปรับเปลี่ยน 
ล�าดับความส�าคัญ เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป คนของเราพร้อมที่จะเปิดใจและปรับตัว 
อยู่ตลอดเวลา” 

ในฐำนะที่เป็นบริษัทพลังงำนชั้นน�ำระดับโลก กำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำรองรับพฤติกรรมผู ้บริโภค 
ที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องส�ำคัญเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดี ให้ควำมปลอดภัย และสะดวกสบำยส�ำหรับผู้บริโภค

เอสโซ่มกีำรลงทนุพฒันำในโครงกำรด้ำน  Digital technology เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ในธุรกิจขำยปลีกมีกำรพัฒนำ LINE Official Account LINE@EssoThailand ให้สำมำรถ 
บริกำรลูกค้ำได้มำกขึ้น ทั้งค้นหำที่ตั้งสถำนีบริกำร ขอควำมช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉิน สะสมคะแนนแลก 
ส่วนลดน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัเครือ่ง รวมถึงกำรร่วมแลกคะแนนสทิธพิเิศษกบัพนัธมติรทำงธรุกจิ และกำรเพิม่
ช่องทำงกำรช�ำระเงินผ่ำน QR Payment ที่สถำนีบริกำรเอสโซ่ เพื่อลดกำรสัมผัสเงินสด

ส่วนของลกูค้ำ B2B เอสโซ่พฒันำระบบ Customer Experience 
Digital Platform ที่ช่วยในกำรท�ำงำนและกำรวิเครำะห์ลูกค้ำเพื่อ
ทรำบถึงไลฟ์สไตล์และสำมำรถให้บริกำรที่เข้ำถึงลูกค้ำได้ดียิ่งข้ึน 
ส�ำหรับ Mobil 1 Center and Mobil Express มกีำรพฒันำโปรแกรม 
Mobil Rewards ผ่ำน LINE เพื่อให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ 
เครือข่ำย และท�ำกิจกรรมกำรตลำดให้ตอบโจทย์ลูกค้ำ

สุดท้ำยส่วนของโรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ ศรีรำชำ มีกำรน�ำระบบ
กำรท�ำงำนแบบ Digital Manufacturing และน�ำเทคโนโลยีต่ำงๆ
มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนอย่ำงจริงจังตั้งแต่ปี 2019 

เป้ำหมำยและแผนกำรท�ำงำนในครึ่งปีหลัง เอสโซ่มุ่งให้ควำม
ส�ำคญัในเร่ืองของ Business Resilience หรอืกำรปรบัตวัเพือ่พลกิฟ้ืน 
สถำนกำรณ์กำรด�ำเนินงำนและในเชิงรุกมำกขึ้น

“เราต้อง Aggressive มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการขยาย
ผ่านทางสถานบีรกิารเอสโซ่ เราน�าเอาเร่ืองของดิจิทัลเข้ามาช่วยเสรมิ
ให้แบรนด์เราแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขัน 
ทีเ่ข้มข้น  เศรษฐกจิหดตวัลงจากโควดิ-19  แต่เรายงัต้องผลกัดันการ
ด�าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปข้างหน้า โดยการเข้าถึงและตอบโจทย์
ความต้องการลกูค้าเพิม่ข้ึน  ข้อดีจะตกอยูท่ี่ผูบ้ริโภคซึง่จะมโีปรโมช่ัน 
มากมายออกมาให้เลือก ปีนี้เราตั้งเป้าขยายสถานีบริการเอสโซ่จาก 
647 แห่ง เป็น 670 และเพิ่มให้ถึง 700 แห่งในปีหน้า ส่วนเรื่องการ
ใช้เงินเรามีการพิจารณาอย่างรัดกุมและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” 

วกิฤตทีเ่กิดขึน้ในครัง้นี ้ดร.อดศิกัดิ ์เสรมิว่ำ กำรสร้ำง  Branding 
เป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภำพ และควำมสำมำรถใน
กำรตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ เอสโซ่และบริษัทในเครือ 
เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยวำง Vision ไว้โดยเน้นแนวคิดที่ว่ำ 
เอสโซ่เป็นองค์กรที่ “เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่
เหนือกว่า หรือ Power Life with Premier Energy Experience” 
ดังนั้นท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง เรำจึงให้ควำมส�ำคัญต่อ Core 
Values ซึ่งเป็นพื้นฐำนวัฒนธรรมองค์กรท่ีส�ำคัญและท�ำให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จ ประกอบด้วย กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณ 
ทำงธุรกิจ (Integrity) ด้วยควำมใส่ใจสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึง
ชมุชนสงัคมโดยรวม (Care) นอกจำกนัน้ เรำยงัมคีวำมกล้ำคดิกล้ำท�ำ 
สร้ำงควำมแตกต่ำงเพือ่สิง่ท่ีดีข้ึน (Courage) ด้วยมำตรฐำนระดับสงู 
อย่ำงมีวินัย (Excellence) รวมทั้งมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงเหมำะสม 
(Resilience) สู่กำรปฏิบัติงำนเป็นเลิศทั้งในด้ำนกำรให้บริกำร และ
ผลิตภัณฑ์

“เราเชื่อว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของเรา จะน�าเรา
ไปสู่ความส�าเร็จที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต”  

 129 


