ESSO เน้้น Business Resilience

ปรัับตััวเพื่่�อพลิิกฟื้้�นสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจทั่่ว� โลก การดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ ได้้รับั ผลกระทบกัันทั่่วหน้
� า้ บางธุุรกิจิ
ถึึ ง ขั้้� นปิ ิ ดกิ ิ จ การ แต่่ เ มื่่� อ เกิิ ด
วิิกฤตแล้้ว ก็็ย่อ่ มมีีโอกาสเสมอ
หลายบริิษัทั สามารถปรัับตััวและ
หาวิิธีีรัับมืือได้้อย่่างรวดเร็็ว
บริิษัทั เอสโซ่่ (ประเทศไทย)
จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ ESSO
ก็็ เ ช่่ น เดีียวกัั นที่ ่ � ไ ด้้ รั ั บ
ผลกระทบแต่่ก็็สามารถหา
วิิธีีมารัับมืือกัับวิิกฤตนี้้�ได้้
นางจุุฑารััตน์์ วารีีชื่่นสุ
� ขุ
ผู้้�จััดการนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
นางจุุฑารััตน์์ วารีีชื่่�นสุุข และวางแผน ESSO กล่่าวว่่า
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด – 19 ส่่งผลกระทบในวงกว้้างทั่่ว� โลก
โดยเอสโซ่่ได้้รับั ผลกระทบทั้้�งในด้้านธุุรกิจิ การขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
โรงกลั่่นน้ำ
� �มั
�ำ นั รููปแบบการให้้บริิการลููกค้้า รวมทั้้ง� การทำำ�งานของ
พนัักงาน ในช่่วงที่่ภ� าครััฐมีีมาตรการล็็อคดาวน์์ประเทศ มีีเคอร์์ฟิวิ
ส่่งผลให้้ความต้้องการการใช้้น้ำ�มั
�ำ นั เชื้้อ� เพลิิงและน้ำำ�มั
� นหล่
ั อ่ ลื่่น�
เครื่่�องยนต์์ลดลง โดยโรงกลั่่�นจำำ�เป็็นต้้องปรัับการผลิิตเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกััน
ในส่่วนของพนัักงานบริิษััทเอสโซ่่ และ เอ็็กซอนโมบิิล
ในประเทศไทย ประมาณ 90% ของจำำ�นวนทั้้ง� หมดกว่่า 3000 คน
ทำำ�งานที่่บ้� า้ นเป็็นระยะเวลาประมาณ 2 เดืือน การติิดต่อ่ สื่่อ� สาร
การประชุุม ก็็ทำ�ำ ทางอิิเลคทรอนิิค อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� คลายล็็อคดาวน์์

บริิษััทได้้เริ่่�มทยอยให้้พนัักงานกลัับมาทำำ�งานในออฟฟิิศ
กลางเดืือนพฤกษาคม และกลัับมาทั้้ง� หมดในต้้นเดืือนกรกฎาคม
ที่่�ผ่่านมา โดยยัังรัักษากฏ กติิกา ของการเว้้นระยะห่่าง และ
สวมหน้้ากากอนามััย อย่่างเคร่่งครััด เราจััดตั้้�ง Emergency
Support Group ในปลายเดืือนมกราคม เพื่่�อดููแลภาพรวม
ในการรัับมืือ การป้้องกัันและแก้้ปัญ
ั หา ขณะเดีียวกััน บริิษัทั
ได้้ใช้้ Business Continuity Plan (BCP) เพื่่�อให้้การทำำ�งาน
ในทุุกภาคส่่วนดำำ�เนิินได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในสถานการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิ
นอกจากนี้้� ในสถานีีบริิการน้ำำ�มั
� นั เอสโซ่่ได้้จัดทำ
ั �ำ โครงการ
“ห่่ า ง. . .แต่่ห่ว่ ง” โดยได้้ทำ�ำ การสื่่�อสารให้้กับั ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ที่่ส� ถานีีบริิการน้ำำ�มั
� นั เอสโซ่่ทั่่ว� ประเทศ ให้้เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ
ในการดููแลสุุขอนามััยและความสะอาดภายในสถานีีบริิการ
น้ำำ�มั
� นั เอสโซ่่ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้อ� โรค
และสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการ
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การปรัับตััวยุุค New Normal
บริิษัทั ติิดตามความต้้องการและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
ที่่จ� ะปรัับเปลี่่ย� นไปในยุุค New Normal และจะปรัับแผนการตลาด
ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการดัังกล่่าว สร้้างมููลค่า่ สููงสุุด และประสบการณ์์
ที่่ดีีที่
� สุ�่ ดุ ให้้กับั ลููกค้้า ซึ่่ง� จะมีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ เช่่น การจ่่ายเงิิน
การสะสมแต้้ม การแลกส่่วนลด โดยไม่่ต้อ้ งสััมผััส (contactless)
เราจะเพิ่่�มช่่องทางการชำำ�ระเงิินผ่่าน QR Payment ที่่�สถานีี
บริิการเอสโซ่่พร้้อมกัันทั่่�วประเทศเพื่่�อลดการสััมผััสเงิินสด
บริิษััทมีีการพััฒนา LINE official account ชื่่�อ LINE
@EssoThailand เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้าได้้มากขึ้้�น เช่่น การค้้นหา
ที่่ตั้้� ง� สถานีีบริิการเอสโซ่่ตามพื้้�นที่ต่�่ า่ งๆ การให้้ความช่่วยเหลืือ
กรณีีรถเสีียฉุุกเฉิินบนท้้องถนน เอสโซ่่มีีระบบ Customer
Experience Digital Platform ใช้้เทคโนโลยีีประมวลข้้อมููล
ช่่วยในการทำำ�งานและการวิิเคราะห์์ลูกู ค้้า เพื่่อ� ให้้คู่่�ค้า้ ธุุรกิจกั
ิ บั เรา
ทราบถึึงไลฟ์์สไตล์์ และ สามารถให้้บริิการที่่เ� ข้้าถึึงลููกค้้าได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น�
ด้้านธุุรกิิจน้ำำ��มัันเครื่่�องในแบรนด์์โมบิิล (Mobil) ก็็ได้้มีี
การเพิ่่�มมาตรฐานความปลอดภััยด้้วยอุุปกรณ์์ฆ่่าเชื้้�อ ทั้้�งที่่�
ศููนย์์โมบิิล 1 เซ็็นเตอร์์ และ โมบิิลเอ็็กซ์์เพรส
ทรััพยากรบุุคคลเป็็นทรััพย์์สิินที่่�มีีค่่ามากที่่�สุุดของ
บริิษััท โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาบุุคลากร มีีทั้้�งด้้าน
การฝึึกอบรมและโอกาสในการทำำ�งานที่่�หลากหลายเพื่่�อ
เสริิมสร้้างประสบการณ์์และแสดงศัักยภาพสููงสุุดให้้สามารถ
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ ต้้องมีี reskill และ/หรืือ
upskill ตลอดเวลา
นอกจากนี้้� ยัังได้้นำ�ร
ำ ะบบการทำำ�งานแบบ Agile เข้้ามาใช้้
เพื่่�อรองรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็ว สิ่่�งสำำ�คััญคืือทุุกคน
ในองค์์กรเข้้าใจลำำ�ดัับความสำำ�คััญของงาน มีีความยืืดหยุ่่�น
ในการปรัับเปลี่่ย� นเพื่่�อตอบสนองกัับความต้้องการของลููกค้้า
และตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

พร้้อมกัันนี้้� ในช่่วงโควิิด-19 แพร่่ระบาดหนััก เอสโซ่่ยังั ได้้จัดั
กิิจกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าและประชาชน เช่่น การแจกเจล
แอลกอฮอล์์ล้้างมืือให้้กัับลููกค้้าเติิมน้ำำ��มัันเอสโซ่่ซููพรีีมพลััส
การแจกหน้้ากากผ้้า 4,000 ชิ้้น� แจก Face Shields จำำ�นวน 2,000 ชิ้้น�
ให้้กับั โรงพยาบาลในกรุุงเทพฯ และใกล้้เคีียง มอบอุุปกรณ์์ PPE
ให้้กัับโรงพยาบาลหลายแห่่ง
Business Resilience ฝ่่าวิิกฤตโควิิด
	จากนโยบายท่่านประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้้�จัั ด การ บริิ ษั ั ท เอสโซ่่ ฯ ดร.อดิิ ศั ั ก ดิ์์� แจ้้ ง กมลกุุ ลชั ั ย
ได้้ให้้แนวทางเน้้นความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งของ Business Resilience
คืือ การปรัับตััวเพื่่�อพลิิกฟื้้�นสถานการณ์์การดำำ�เนิินงาน
และในเชิิงรุุกมากขึ้้�นโดยในช่่วงโควิิด -19 ยอดขายลดลง
ค่่อนข้้างมาก จากการจำำ�กััดการเดิินทาง แต่่หลัังจากที่่�
คลายการล็็อกดาวน์์แล้้วความต้้องการผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มััน
กลัับมาค่่อนข้้างเร็็ว ซึ่่�งแผนการทางธุุรกิิจของสถานีีบริิการ
น้ำำ�มั
� นั เอสโซ่่ยังั คงดำำ�เนิินงานที่่จ� ะเพิ่่�มการขยายจำำ�นวนสถานีี
บริิการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ณ สิ้้น� เดืือนมิิถุนุ ายน มีีสถานีีบริิการเอสโซ่่
จำำ�นวน 654 แห่่ง บริิษััทตั้้�งเป้้าจะเพิ่่�มเป็็นกว่่า 670 แห่่ง
ในสิ้้�นปีีนี้้� และ ให้้ถึึง 700 สถานีีบริิการในปีีหน้้า
นอกจากนี้้� เอสโซ่่ยังั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการรัักษาฐานลููกค้้า
ผ่่านทางกิิจกรรมการตลาด และเน้้นขยายการขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
น้ำำ�มั
� นคุ
ั ณ
ุ ภาพเกรดพรีีเมี่่ย� ม ภายใต้้ชื่่อ� ซููพรีีมพลััส และมีีโปรโมชั่่น�
พิิเศษมากมายสำำ�หรับั ลููกค้้าและสมาชิิกเอสโซ่่ สไมล์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
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