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ประธานกรรมการ-กรรมการผู้จัดการ

เรื่อง : กัลยา แก้วอัศดร

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 
เพราะเพียง 1 เดือนให้หลังจากนั้นก็เกิดการ
ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่ต้องบอกหลายคน
ก็คงจะรู้กันเป็นอย่างดี ว่าธุรกิจอย่าง ‘น�้ามัน’ 
นั้นได้รับผลกระทบมากแค่ไหน ทั้งธุรกิจขาย
ผลิตภัณฑ์ โรงกลั่นน�้ามัน รวมทั้งการท�างานของ
พนักงาน แต่สิ่งที่ท�าให้ Esso ก้าวผ่านวิกฤต 
ครั้งนี้ได้คือการมีทีมบริหารกรณีฉุกเฉินและแผน
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อการด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ีมีประสิทธิภาพ เริ่มจาก
การปรับโครงสร้างการท�างานให้มีความคล่อง

ทิศทางของ Esso
ในมือ ดร.อดิศักดิ์

เตมิเตม็พลงัชวีติ ด้วยประสบการณ์ 
พลงังานทีเ่หนอืกว่า

 
     กว่า 125 ปีของ ‘เอสโซ่’ นับเป็นครั้งแรกที่
ได้คนไทยมานั่งในต�าแหน่งผู้น�าองค์กร ซึ่งคนท่ี
เราพูดถึงอยู่น้ีก็คือ ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย 
เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
นอกจากน้ี ยังด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล 
จ�ากัด และ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิลในประเทศไทยอีกด้วย

โดยก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่  
ดร.อดิศักดิ์ คลุกคลีอยู่กับเอสโซ่และบริษัทใน
เครือเอ็กซอนโมบิลมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีทั้ง

ในประเทศไทย เอเชีย อเมริกา และ ยุโรป แม้
จะส่ังสมประสบการณ์มานาน แต่การเข้ามารับ
ต�าแหน่งประธานกรรมการ-กรรมการผู้จัดการ 

‘คนไทยคนแรก’ ขององค์กร
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ประธานกรรมการ-กรรมการผู้จัดการ

เรื่อง : กัลยา แก้วอัศดร

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 
เพราะเพียง 1 เดือนให้หลังจากน้ันก็เกิดการ
ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่ต้องบอกหลายคน
ก็คงจะรู้กันเป็นอย่างดี ว่าธุรกิจอย่าง ‘น�้ามัน’ 
นั้นได้รับผลกระทบมากแค่ไหน ทั้งธุรกิจขาย
ผลิตภัณฑ์ โรงกลั่นน�้ามัน รวมทั้งการท�างานของ
พนักงาน แต่สิ่งที่ท�าให้ Esso ก้าวผ่านวิกฤต 
ครั้งนี้ได้คือการมีทีมบริหารกรณีฉุกเฉินและแผน
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อการด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองท่ีมีประสิทธิภาพ เริ่มจาก
การปรับโครงสร้างการท�างานให้มีความคล่อง

ทิศทางของ Esso
ในมือ ดร.อดิศักดิ์

เติมเต็มพลงัชวิีต ด้วยประสบการณ์ 
พลงังานทีเ่หนือกว่า

 
     กว่า 125 ปีของ ‘เอสโซ่’ นับเป็นครั้งแรกที่
ได้คนไทยมานั่งในต�าแหน่งผู้น�าองค์กร ซึ่งคนที่
เราพูดถึงอยู่น้ีก็คือ ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย 
เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
นอกจากนี้ ยังด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล 
จ�ากัด และ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิลในประเทศไทยอีกด้วย

โดยก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่  
ดร.อดิศักด์ิ คลุกคลีอยู่กับเอสโซ่และบริษัทใน
เครือเอ็กซอนโมบิลมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีทั้ง

ในประเทศไทย เอเชีย อเมริกา และ ยุโรป แม้
จะสั่งสมประสบการณ์มานาน แต่การเข้ามารับ
ต�าแหน่งประธานกรรมการ-กรรมการผู้จัดการ 

‘คนไทยคนแรก’ ขององค์กร
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ตวัแบบ Agile และ Resilience ท่ีแม้อยูใ่นวกิฤต
แต่ก็ท�าให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปในเชิงรุกได้ 
แม้ในท่ามกลางวิกฤต Esso ยังคงเดินหน้าธุรกิจ 
ต่อไป พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เช่น  
น�า้มันเอสโซ่ซเีนอร์จี ้(Synergy) ซึง่เป็นนวัตกรรม
ใหม่ล่าสุด พัฒนาโดย ExxonMobil Research 
and Engineering Company รวมถึงการขยาย
สาขาให้เป็น 690 แห่งภายในปี 2020 นี ้และในปี 
2021 ก็ตั้งเป้าว่า Esso จะมีสถานีบริการน�้ามัน
มากกว่า 700 แห่ง และมีสถานีบริการที่เรียกว่า
เป็น flag-ship ท่ีให้บรกิารแก่ลกูค้าด้วยรปูลกัษณ์
ใหม่และทันสมยัมากขึน้อีกหลายแห่งทัว่ประเทศ 

นอกจากนี้ ได้ขยายธุรกิจด้วยการไปจับมือ
กับพันธมิตรมากมาย เพื่อขยายบริการภายใน
สถานีบริการน�้ามันให้มีความหลากหลายและ
ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ และ ล่าสดุได้เปิดร้านกาแฟ

ได้เน้นย�า้ถึงวสิยัทัศน์และกล่าวเพิม่เตมิว่า “เรายงั
ต้องผลักดันการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปข้าง
หน้า และตอบรบักบัการเปลีย่นแปลงในทางธรุกจิ
ให้ทันท่วงที ซึ่งรวมถึง การดูแลความปลอดภัย
และสขุอนามยัของพนกังาน การมแีผนการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ การมีผู้น�าที่
เก่ง การมส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนั มกีารปรบัตัวทีท่นั
ต่อสถานการณ์ และการสนบัสนุนช่วยเหลอืสงัคม  
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าว จะเสริมด้วยภารกิจ  
3 ด้าน ประกอบด้วย 

Our Growth ที่จะพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่ระดับสากลเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโต
ในอนาคต 

Our Win ต่อยอดความช�านาญเฉพาะ
ด้านที่ครอบคลุมและหลากหลาย ร่วมคิดค้น
ผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น

ใหม่ในชือ่ Coffee Journey ท่ี Esso ได้เข้าไปจบั
มือกับทาง Minor Food เป็นเหมือน Exclusive 
Brand ที่มีจ�าหน่ายในสถานีบริการน�้ามันเฉพาะ
ที่เอสโซ่เท่านั้น โดย Coffee Journey ได้เปิดตัว
สาขาแรกไปแล้วทีส่ถานบีรกิารน�า้มนั Esso สาขา
รามอินทรา กม. 6.5 และเตรียมจะขยายอย่าง 
ต่อเนื่องในอนาคต

ในส่วนของธุรกจิพาณิชยกรรม กเ็ป็นช่องทาง 
ที่สร้างรายได้ที่ดีเช่นกัน ซึ่งเป็นการขายให้แก่
ลูกค้าอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การค้าส่ง การ
เดินเรือ การบิน รวมถึงการขายไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น จีน ลาว เมียนมา และ กัมพูชา
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้เพิ่มขึ้น
จากกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 

ด้านธุรกิจน�้ามันหล่อลื่น บริษัทฯ มุ่งเน้น
ไปที่การเพ่ิมจ�านวนประเภทผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
คุณภาพสูง การขยายการตลาดอย่างครอบคลุม
ทั่วถึง และ เสริมสร้างศักยภาพช่องทางการ
จ�าหน่าย เพื่อเป็นการตอบสนองผู้ท่ีต้องการใช้
ผลติภณัฑ์หล่อล่ืนทีม่สีมรรถนะดีเยีย่ม เช่น น�า้มนั
เครื่องสังเคราะห์ พรีเมียม โมบิล 1 

ส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อจากนีไ้ป ดร. อดิศกัดิ์  

Our Pride คือส่งเสริมให้เห็นคุณค่า 
สร้างความเข้าใจในเอสโซ่และเอก็ซอนโมบลิ เพือ่
ให้เป็นบริษัทในใจของทุกคน

ซึ่งท้ัง 3 ภารกิจนี้จะผูกประสานกันน�า
สู ่วิสัยทัศน์ในการ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วย
ประสบการณ์พลงังานท่ีเหนอืกว่า Power Life 
with Premier Energy Experience ให้แก่ลูกค้า
ของเรา และสังคมไทยโดยรวม” 

เรายังต้องผลักดันการด�าเนินธุรกิจให้เติบโต
ต่อไปข้างหน้า และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในทางธุรกิจให้ทันท่วงที
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