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เอสโซ่

เติบโตด้วย

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

“เราไม่ได้เพิ่งเจอวิกฤตแบบนี้ครั้งแรก มีวิกฤตเกิดขึ้น
หลายครั้งแล้วตั้งแต่ที่เราด�ำเนินกิจการมา แต่ครั้งนี้น่าจะ
เป็นครั้งที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบมาก แต่เรามีจุดแข็ง
เรือ่ งการจัดการบริหารความเสีย่ ง หรือ Risk Management
เราจึงสามารถเปลีย่ นความกังวลต่างๆ ให้กลายเป็นแผนงาน
ที่น�ำมาปฏิบัติได้ ซึ่งความกังวลเหล่านั้นเราวางไว้ให้เป็น
Worst Case Scenario คือคิดว่าทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้น
หากอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดจะเป็นอย่างไร เรามีการ
คิดล่วงหน้า และวางแผน Business Continuity Plan
หรือ BCP มารองรับ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง
และเราฝึกซ้อมกันเป็นประจ�ำแม้ในช่วงที่ไม่มีวิกฤต เราจึง
มี ค วามพร้ อ มพอสมควรที่ จ ะรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ
ที่เกิดขึ้น” ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) และ Thailand Lead Country Manager บริษัท
ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นคนไทย
คนแรกที่ ไ ด้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นี้ ก ล่ า วถึ ง การท� ำ งานด้ ว ย
กระบวนการที่ พ ร้ อ มรองรั บ ทุ ก วิ ก ฤตที่ จ ะผ่ า นเข้ า มา
รวมถึงวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
และ Thailand Lead Country Manager
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

นับเป็นเวลากว่า 125 ปี
ที่เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
ในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการเติบโตทางธุรกิจ
และสังคมเคียงคู่ประเทศไทย ผ่านวิกฤตมา
นับครั้งไม่ถ้วน แต่สิ่งที่ท�ำให้ยังคงแข็งแกร่ง
และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คือการเป็นองค์กร
ซึ่งมีวัฒนธรรมแข็งแกร่งในเรื่องของ
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งถอดรหัส
บทเรียนต่างๆ แล้วน�ำมาปรับใช้กับกระบวนการ
ท�ำงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ถือเป็นบริษทั ด้านพลังงาน
ชั้นน�ำระดับโลก ซึ่งมีบริษัทในเครือหลักๆ ในประเทศไทย
คือ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ด�ำเนิน
ธุรกิจการกลั่นน�้ำมัน และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ผ่านสถานีบริการเอสโซ่ น�้ำมันเครื่องโมบิล และเคมีภัณฑ์
บริษทั เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด ด�ำเนินงานศูนย์ธรุ กิจระดับโลก
Global Business Center อยูใ่ นกรุงเทพฯ และให้บริการทาง
ธุรกิจแก่บริษทั ในเครือเอ็กซอนโมบิลทัว่ โลกกว่า 60 ประเทศ
และบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น
โคราช อิงค์ ซึ่งขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติที่ อ.น�้ำพอง
จ.ขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่
อ.ภู ฮ ่ อ ม จั ง หวั ด อุ ด รธานี ซึ่ ง ส� ำ หรั บ เอ็ ก ซอนโมบิ ล ใน
ประเทศไทย มีพนักงานรวมกันกว่า 3,000 คน และมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

แม้ ดร.อดิศกั ดิ์ จะเพิง่ เข้ามารับต�ำแหน่งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ ริม่ เกิดวิกฤตครัง้ นีแ้ ต่ดว้ ย
ประสบการณ์ในการท�ำงานตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมาในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ท�ำให้สามารถเตรียมแผนรับมือกับวิกฤตได้เป็นล�ำดับและมีประสิทธิภาพ โดยมองเหตุการณ์ไว้ลว่ งหน้า เมือ่ เริม่ มี
สัญญาณจึงไม่รอให้เกิดวิกฤตร้ายแรง เอสโซ่มคี วามพร้อมในด้านระบบการท�ำงานทีบ่ า้ นเตรียมไว้รองรับอยูแ่ ล้ว
เมื่อวิกฤตการณ์มาถึง การท�ำงานที่บ้านจึงเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ท�ำให้ Productivity ลดลง
ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท�ำให้การท�ำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดร.อดิศักดิ์ เสริมว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารที่ดี
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่ต้องท�ำงานที่บ้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ
“สิง่ ส�ำคัญคือเรือ่ งของการสือ่ สาร ซึง่ เรามองว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากในสถานการณ์เช่นนี้ เรามีการสือ่ สารกัน
อย่างต่อเนื่องกับพนักงานทั้งกลุ่มที่ท�ำงานที่บ้านและที่ท�ำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับรู้สถานการณ์และข้อ
ควรปฏิบัติในการท�ำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พนักงานของเราจึงรู้ข้อมูลทุก
ขั้นทุกตอนอย่างชัดเจนและโปร่งใสท�ำให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
The New Normal เป็นเรื่องที่หลายธุรกิจพูดถึงในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ทางเอสโซ่ได้มีการปรับตัว
เพื่อรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal ไว้เช่นเดียวกัน
ด้านการให้บริการทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่วนของธุรกิจขายปลีก เอสโซ่ยังคงมุ่งด�ำเนินแผนกลยุทธ์
ในการขยายเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงลูกค้าผ่านบัตร
เอสโซ่สไมล์ส เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการเติมน�้ำมัน
“เราเฝ้าติดตามความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะปรับเปลีย่ นไปในยุค New Normal และพร้อม
ปรับแผนการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว สร้างมูลค่าสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ของเรา โดยเราจะมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การจ่ายเงิน การสะสมแต้ม การแลกส่วนลด โดยไม่ต้องสัมผัส
หรือ Contactless และส�ำหรับส่วนของน�้ำมันเครื่องในแบรนด์โมบิล เราตระหนักดีว่าลูกค้าให้ความส�ำคัญเรื่อง
สุขอนามัยและปลอดเชื้อโควิด-19 เราจึงได้มีการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ทั้งที่ศูนย์
โมบิล 1 เซ็นเตอร์ และโมบิลเอ็กซ์เพรส ”
ด้านการบริหารบุคคล เอสโซ่พฒ
ั นาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ดร.อดิศกั ดิ์ มองว่าในวิกฤตแบบนีก้ าร Reskill
และ Upskill เป็นเรื่องส�ำคัญ เอสโซ่ต้องการให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานและพร้อมช่วยให้ทุกคนเติบโต
โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมน�ำเสนอการพัฒนางานให้ดีขึ้น ในหลายๆ ครั้ง กิจกรรมเหล่านั้นมาจากการริเริ่ม
ของพนักงานเอง
นอกจากนี้ เอสโซ่ ยังน�ำระบบการท�ำงานแบบ Agile เข้ามาใช้ เพือ่ รองรับกับการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วด้วย
เช่นเดียวกัน
“เราอยู่ในโลกของ VUCA คือมีความผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity)
และคลุมเครือ (Ambiguity) ดังนั้นสิ่งส�ำคัญคือทุกคนในองค์กรเข้าใจล�ำดับความส�ำคัญของงาน ปรับเปลี่ยน
ล�ำดับความส�ำคัญ เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป คนของเราพร้อมที่จะเปิดใจและปรับตัว
อยู่ตลอดเวลา”
ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท พลั ง งานชั้ น น� ำ ระดั บ โลก การน� ำ เทคโนโลยี เ ข้ า มารองรั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
ที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องส�ำคัญเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้ความปลอดภัย และสะดวกสบายส�ำหรับผู้บริโภค
เอสโซ่มกี ารลงทุนพัฒนาในโครงการด้าน Digital technology เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง เช่น ในธุรกิจขายปลีกมีการพัฒนา LINE Official Account LINE@EssoThailand ให้สามารถ
บริการลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งค้นหาที่ตั้งสถานีบริการ ขอความช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉิน สะสมคะแนนแลก
ส่วนลดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันเครือ่ ง รวมถึงการร่วมแลกคะแนนสิทธิพเิ ศษกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการเพิม่
ช่องทางการช�ำระเงินผ่าน QR Payment ที่สถานีบริการเอสโซ่ เพื่อลดการสัมผัสเงินสด

ส่วนของลูกค้า B2B เอสโซ่พฒ
ั นาระบบ Customer Experience
Digital Platform ที่ช่วยในการท�ำงานและการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อ
ทราบถึงไลฟ์สไตล์และสามารถให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ส�ำหรับ Mobil 1 Center and Mobil Express มีการพัฒนาโปรแกรม
Mobil Rewards ผ่าน LINE เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของ
เครือข่าย และท�ำกิจกรรมการตลาดให้ตอบโจทย์ลูกค้า
สุดท้ายส่วนของโรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา มีการน�ำระบบ
การท�ำงานแบบ Digital Manufacturing และน�ำเทคโนโลยีต่างๆ
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2019
เป้าหมายและแผนการท�ำงานในครึ่งปีหลัง เอสโซ่มุ่งให้ความ
ส�ำคัญในเรือ่ งของ Business Resilience หรือการปรับตัวเพือ่ พลิกฟืน้
สถานการณ์การด�ำเนินงานและในเชิงรุกมากขึ้น
“เราต้อง Aggressive มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการขยาย
ผ่านทางสถานีบริการเอสโซ่ เราน�ำเอาเรือ่ งของดิจทิ ลั เข้ามาช่วยเสริม
ให้แบรนด์เราแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขัน
ทีเ่ ข้มข้น เศรษฐกิจหดตัวลงจากโควิด-19 แต่เรายังต้องผลักดันการ
ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปข้างหน้า โดยการเข้าถึงและตอบโจทย์
ความต้องการลูกค้าเพิม่ ขึน้ ข้อดีจะตกอยูท่ ผี่ บู้ ริโภคซึง่ จะมีโปรโมชัน่
มากมายออกมาให้เลือก ปีน้ีเราตั้งเป้าขยายสถานีบริการเอสโซ่จาก
647 แห่ง เป็น 670 และเพิ่มให้ถึง 700 แห่งในปีหน้า ส่วนเรื่องการ
ใช้เงินเรามีการพิจารณาอย่างรัดกุมและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
วิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นี้ ดร.อดิศกั ดิ์ เสริมว่า การสร้าง Branding
เป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพ และความสามารถใน
การตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า เอสโซ่และบริษัทในเครือ
เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยวาง Vision ไว้โดยเน้นแนวคิดที่ว่า
เอสโซ่เป็นองค์กรที่ “เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่
เหนือกว่า หรือ Power Life with Premier Energy Experience”
ดังนั้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เราจึงให้ความส�ำคัญต่อ Core
Values ซึ่งเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ส�ำคัญและท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Integrity) ด้วยความใส่ใจสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึง
ชุมชนสังคมโดยรวม (Care) นอกจากนัน้ เรายังมีความกล้าคิดกล้าท�ำ
สร้างความแตกต่างเพือ่ สิง่ ทีด่ ขี นึ้ (Courage) ด้วยมาตรฐานระดับสูง
อย่างมีวินัย (Excellence) รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม
(Resilience) สู่การปฏิบัติงานเป็นเลิศทั้งในด้านการให้บริการ และ
ผลิตภัณฑ์
“เราเชื่อว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของเรา จะน�ำเรา
ไปสู่ความส�ำเร็จที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต”
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