
นโอกาสนี ้เราได้พดูคุยกบั เจษฎา ชัน้เชงิกจิ กรรมการ
และผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เข้ามาดแูลรบัผดิชอบ 

และบริหารธุรกิจสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 
ทีผ่่านมา

เจษฎา เริม่ต้นการท�างานกบับรษิทัฯ ในต�าแหน่งวศิวกร สร้างและ
ปรบัปรงุสถานบีรกิารน�า้มนั ต่อมาเป็นผู้จดัการเขต ดแูลสถานบีรกิาร
น�า้มนัเอสโซ่ทีต่ัง้อยูใ่นกรงุเทพฯ และได้มโีอกาสเพิม่ประสบการณ์การ
ท�างานในต่างประเทศกับบริษัทในเครือ โดยได้รับมอบหมายงานเป็น 
นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจที่ประเทศฮ่องกง และได้ย้ายไปเป็น
หวัหน้าส่วนวเิคราะห์ และก�าหนดกลยทุธ์การตลาดทีป่ระเทศสงิคโปร์ 
จากน้ันกลบัมาเป็นกรรมการและผูจั้ดการบริษทั ไทย ซ-ีเซน็เตอร์ จ�ากดั 
และเป็นผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารทางการตลาดประจ�าภูมิภาคเอเชีย
แปซฟิิก ก่อนจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้จดัการฝ่ายการตลาด
ขายปลกีของบรษิทัฯ ในปัจจบุนั

จากความมุง่มัน่ ใส่ใจในรายละเอียด เพือ่เสริมพลงัในการขบัเคลือ่น 
สู ่ชัยชนะ เอสโซ่ได้จัดหาพลังงานท่ีได้รับการยอมรับในด้าน
คุณภาพและบริการในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นท่ี
คุ้นเคยกับคนไทยมาเป็นอย่างดี

ใ

เจษฎา ช้ันเชิงกจิ ▶
กรรมการและผูจั้ดการฝ่ายการตลาดขายปลกี  
บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

ทั้งนี้ เจษฎา ได้กล่าวถึงการท�างานเมื่อมารับต�าแหน่งนี้ว่า จากปี 2563 ต่อเนื่อง 
ถงึปี 2564 แม้จะยงัคงเป็นปีทีท้่าทายจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ซึง่ฝ่าย 
การตลาดขายปลีกได้ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกในการบริหารจัดการให้เกิดความ
ปลอดภยัในการปฏบิตังิาน จดัการความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ภายใน
สถานบีรกิารน�า้มันเอสโซ่ ด้วยมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เกดิความปลอดภยัสงูสดุกบัลกูค้า 
ทีเ่ข้ามาใช้การบรกิารรวมถงึพนักงานหน้าลาน

นอกจากนี ้ ได้ด�าเนนิการผ่านทาง Esso LINE Official Account ผ่าน Esso Smiles 
Connect ร่วมพลงักนักบัลกูค้าเพือ่ทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืองค์กรการกศุลในช่วงโควดิ-19 
โดยแลกคะแนนสะสมเพือ่บรจิาคจัดซือ้เครือ่งช่วยหายใจให้กบัสภากาชาดไทย และล่าสดุ 
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เราได้เพิม่มลูค่าคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส x2 ให้สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเปลีย่นเป็น
เงนิบรจิาคเพือ่น�าไปจดัซือ้บตัรเติมน�า้มนั เพือ่น�าไปมอบให้กบัสถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิ
แห่งชาตใินการขนส่งผูป่้วยอกีด้วย

พร้อมได้มีการเปิดสถานบีรกิารน�า้มนัใหม่เพิม่ขึน้ ซึง่บริษัทฯ มสีถานบีรกิารน�า้มนัภายใต้ 
แบรนด์ “เอสโซ่” โดยรวมถึง 702 สถานีในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการขยายเครือข่าย
สถานบีรกิารน�า้มนัทีม่ากทีส่ดุนบัตัง้แต่เราเป็นบรษิทัมหาชนเมือ่ 13 ปีทีแ่ล้ว นอกจากนี ้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์น�้ามัน บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขายน�้ามัน 
ไบโอดเีซล B10 ควบคูไ่ปกบัการท�ากจิกรรมการตลาดทีต่รงใจลกูค้า พร้อมออกโฆษณาใน
แคมเปญ Esso Synergy ดเีซล สะอาด ใส ไม่มตีะกอน ซึง่สะท้อนถงึการพฒันาคณุภาพ
ของน�า้มนัทีส่ะอาด มปีระสทิธภิาพสงู เพิม่อตัราเร่ง ปกป้องหวัฉดีและเครือ่งยนต์

นอกจากนี ้อีกความภาคภมูใิจของเราคอืน�า้มนัเกรดพรเีมยีม เอสโซ่ ซเีนอร์จี ้ซพูรมีพลสั 
แก๊สโซฮอล์ 95 และ ดเีซล (B7) ทีพ่ฒันาด้วยชลีด์เทคโนโลย ีทีมี่สารเพ่ิมคณุภาพถงึ 7 ชนดิ 
เพื่อการท�าความสะอาดอย่างเหนือช้ัน ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ถึง 2 เท่า และท�าให้
เครือ่งยนต์สะอาดขึน้ 30% เมือ่เทียบกบัน�า้มนัเอสโซ่สตูรธรรมดา โดยน�า้มันของเอสโซ่ 
ผลิตด้วยนวัตกรรมระดับโลกที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจากห้องทดลอง 
เดียวกับรถฟอร์มูล่า 1 ผ่านการกลั่นจากโรงกลั่นของเอสโซ่ประเทศไทย พร้อมควบคุม
คณุภาพตามมาตรฐานในทุกขัน้ตอนการผลติก่อนไปถงึผูใ้ช้

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารปรบัปรงุสถานบีรกิารสูร่ปูลกัษณ์ใหม่และทนัสมยัมากขึน้ในหลาย
แห่งทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้ภาพรวมของยอดขายเราดีขึ้น และเพิ่มยอดขายเฉลี่ยที่สถานี
บริการในเวลาเดียวกันอีกด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่จะน�าประสบการณ์ 
ทีเ่หนอืกว่าให้แก่ลกูค้า เราได้เพิม่กลยทุธ์การท�างานสูค่วามส�าเรจ็ด้วย D3C ซึง่ประกอบด้วย

D แรก Digitalization การเตรยีมพร้อมรบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมเข้าสูร่ะบบ
ดจิทัิล เราได้เริม่ปรบัเปล่ียนเข้าสูก่ารตลาดยคุดิจทิลัผ่านโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส 

ไดรเวอร์ รวีอร์ดส์ โดยออกบตัรสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ให้กบัลกูค้าทีต้่องการจะเข้า
ร่วมโปรแกรมดงักล่าว ซึง่บรษิทัฯ ได้ประสบความส�าเรจ็ในฐานะแบรนด์น�า้มนัรายแรกที่
สร้างแพลตฟอร์มการสะสมคะแนนโดยใช้แอปพลเิคชนั LINE และปีนีบ้ตัรสะสมคะแนน
เอสโซ่ สไมล์ส ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีจ�านวนสมาชิกหลายล้าน 
ในปัจจบุนั และเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี

C ทีห่นึง่ Customer Centric บรษิทัฯ ใส่ใจผูบ้รโิภค ท�ากจิกรรม
ทางการตลาดให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น รับฟังความเห็นผ่าน 

แอปพลิเคชัน และช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งมีการแข่งขันเพื่อรักษา
มาตรฐานการบรกิารระดับเดียวกนั เพือ่สร้างเสรมิประสบการณ์ทีดี่และ
ความประทบัใจให้ลกูค้า

C ถดัไปคอื Commercial Opportunity บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุโมเดล
ธรุกจิส�าหรบัลกูค้าบตัรฟลทีการ์ด ซึง่เรามองเหน็โอกาสในการ

เตบิโตยอดขายจากช่องทางนีอ้กีมาก

C สดุท้าย Consistent Backcourt สร้างภาพจ�าร้านค้าพนัธมิตร 
ซึง่ทกุคนทราบว่าบรษัิทฯ ยงัมโีอกาสทางธรุกจิในส่วนนีอ้กีมาก 

บรษิทัฯ ได้มุง่เน้นทีจ่ะพฒันาธรุกิจ Non-Oil ให้สามารถแข่งขันในตลาด
ได้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้ เราได้เพ่ิมการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ใหม่ของสถานี
บรกิารน�า้มันเอสโซ่ รวมถงึสร้างพันธมติรทางธรุกจิใหม่ๆ เช่น ล่าสดุ 
เราได้จบัมอืกบัทาง Minor Food เปิดตวัร้านกาแฟ Coffee Journey 
ในสถานบีรกิารน�า้มนัเอสโซ่รวม 15 สาขาแล้ว และตัง้เป้าจะเพิม่ให้ได้
อย่างน้อย 60 สาขา ในปีนี้

ในส่วนของโปรแกรมการส่งเสรมิการขาย เรามกีจิกรรมทีส่อดคล้อง
กบัสถานการณ์ “อยูบ้่าน หยดุเชือ้ เพือ่ชาต”ิ ลดอตัราความเสีย่งจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกิจกรรมแจกแถมจากการ
เตมิน�า้มนัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ขอเชญิชวนทกุท่าน เข้ารบัการบรกิารได้ท่ี
สถานีบริการน�้ามันเอสโซ่ท่ัวประเทศ และติดตามกิจกรรมการตลาด
ของเราได้ตลอดทัง้ปี

เจษฎาได้กล่าวสรุปท้ายว่า “จากกลยุทธ์ D3C ด้วยแนวคิด 
แบบ Agile คอืให้มคีวามรวดเรว็ขึน้ และ Resilience คอืมคีวามยดืหยุน่ 
ปรบัเปลีย่นเพ่ือให้เข้าถงึผู้บรโิภค ผู้ใช้รถใช้น�า้มันให้มากทีส่ดุ เราคาดว่า 
จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคต ตามวิสยัทศัน์ของเราทีจ่ะ เตมิเตม็พลงัชวีติ ด้วยประสบการณ์
พลังงานที่เหนือกว่า เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเข้ามาแวะ 
ทีป๊ั่มเอสโซ่กนัเยอะๆ นะครบั”


