ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2564

Esso เติมเต็มพลังชีวติ
ด้วยประสบการณ์
พลังงานที่เหนือกว่า

จากความมุง
่ มัน
่ ใส่ใจในรายละเอียด เพือ
่ เสริมพลังในการขับเคลือ
่ น
สู ่ ชั ย ชนะ เอสโซ่ ไ ด้ จั ด หาพลั ง งานที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในด้ า น
คุณภาพและบริการในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นที่
คุ้นเคยกับคนไทยมาเป็นอย่างดี
เจษฎา ชัน้ เชิงกิจ ▶
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดขายปลีก
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

นโอกาสนี้ เราได้พดู คุยกับ เจษฎา ชัน้ เชิงกิจ กรรมการ
และผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เข้ามาดูแลรับผิดชอบ
และบริหารธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่เมื่อเดือนสิงหาคม 2563
ทีผ่ า่ นมา
เจษฎา เริม่ ต้นการท�ำงานกับบริษทั ฯ ในต�ำแหน่งวิศวกร สร้างและ
ปรับปรุงสถานีบริการน�ำ้ มัน ต่อมาเป็นผูจ้ ดั การเขต ดูแลสถานีบริการ
น�ำ้ มันเอสโซ่ทตี่ งั้ อยูใ่ นกรุงเทพฯ และได้มโี อกาสเพิม่ ประสบการณ์การ
ท�ำงานในต่างประเทศกับบริษัทในเครือ โดยได้รับมอบหมายงานเป็น
นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจที่ประเทศฮ่องกง และได้ย้ายไปเป็น
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ และก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดทีป่ ระเทศสิงคโปร์
จากนัน้ กลับมาเป็นกรรมการและผูจ้ ดั การบริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
และเป็นผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารทางการตลาดประจ�ำภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกิ ก่อนจะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด
ขายปลีกของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั

ใ
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ทั้งนี้ เจษฎา ได้กล่าวถึงการท�ำงานเมื่อมารับต�ำแหน่งนี้ว่า จากปี 2563 ต่อเนื่อง
ถึงปี 2564 แม้จะยังคงเป็นปีทที่ า้ ทายจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ซึง่ ฝ่าย
การตลาดขายปลีกได้ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกในการบริหารจัดการให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน จัดการความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใน
สถานีบริการน�ำ้ มันเอสโซ่ ด้วยมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับลูกค้า
ทีเ่ ข้ามาใช้การบริการรวมถึงพนักงานหน้าลาน
นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการผ่านทาง Esso LINE Official Account ผ่าน Esso Smiles
Connect ร่วมพลังกันกับลูกค้าเพือ่ ทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลในช่วงโควิด-19
โดยแลกคะแนนสะสมเพือ่ บริจาคจัดซือ้ เครือ่ งช่วยหายใจให้กบั สภากาชาดไทย และล่าสุด

C

ทีห่ นึง่ Customer Centric บริษทั ฯ ใส่ใจผูบ้ ริโภค ท�ำกิจกรรม
ทางการตลาดให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น รับฟังความเห็นผ่าน
แอปพลิเคชัน และช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งมีการแข่งขันเพื่อรักษา
มาตรฐานการบริการระดับเดียวกัน เพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์ทดี่ แี ละ
ความประทับใจให้ลกู ค้า

C

ถัดไปคือ Commercial Opportunity บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงโมเดล
ธุรกิจส�ำหรับลูกค้าบัตรฟลีทการ์ด ซึง่ เรามองเห็นโอกาสในการ
เติบโตยอดขายจากช่องทางนีอ้ กี มาก

C

สุดท้าย Consistent Backcourt สร้างภาพจ�ำร้านค้าพันธมิตร
ซึง่ ทุกคนทราบว่าบริษทั ฯ ยังมีโอกาสทางธุรกิจในส่วนนีอ้ กี มาก
บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจ Non-Oil ให้สามารถแข่งขันในตลาด
ได้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้ เราได้เพิ่มการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ใหม่ของสถานี
บริการน�ำ้ มันเอสโซ่ รวมถึงสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น ล่าสุด
เราได้จบั มือกับทาง Minor Food เปิดตัวร้านกาแฟ Coffee Journey
ในสถานีบริการน�ำ้ มันเอสโซ่รวม 15 สาขาแล้ว และตัง้ เป้าจะเพิม่ ให้ได้
อย่างน้อย 60 สาขา ในปีนี้

เราได้เพิม่ มูลค่าคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส x2 ให้สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเปลีย่ นเป็น
เงินบริจาคเพือ่ น�ำไปจัดซือ้ บัตรเติมน�ำ้ มัน เพือ่ น�ำไปมอบให้กบั สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
แห่งชาติในการขนส่งผูป้ ว่ ยอีกด้วย
พร้อมได้มกี ารเปิดสถานีบริการน�ำ้ มันใหม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ มีสถานีบริการน�ำ้ มันภายใต้
แบรนด์ “เอสโซ่” โดยรวมถึง 702 สถานีในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการขยายเครือข่าย
สถานีบริการน�ำ้ มันทีม่ ากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เราเป็นบริษทั มหาชนเมือ่ 13 ปีทแี่ ล้ว นอกจากนี้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์น�้ำมัน บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขายน�้ำมัน
ไบโอดีเซล B10 ควบคูไ่ ปกับการท�ำกิจกรรมการตลาดทีต่ รงใจลูกค้า พร้อมออกโฆษณาใน
แคมเปญ Esso Synergy ดีเซล สะอาด ใส ไม่มตี ะกอน ซึง่ สะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพ
ของน�ำ้ มันทีส่ ะอาด มีประสิทธิภาพสูง เพิม่ อัตราเร่ง ปกป้องหัวฉีดและเครือ่ งยนต์
นอกจากนี้ อีกความภาคภูมใิ จของเราคือน�ำ้ มันเกรดพรีเมียม เอสโซ่ ซีเนอร์จี้ ซูพรีมพลัส
แก๊สโซฮอล์ 95 และ ดีเซล (B7) ทีพ่ ฒ
ั นาด้วยชีลด์เทคโนโลยี ทีม่ สี ารเพิม่ คุณภาพถึง 7 ชนิด
เพื่อการท�ำความสะอาดอย่างเหนือชั้น ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ถึง 2 เท่า และท�ำให้
เครือ่ งยนต์สะอาดขึน้ 30% เมือ่ เทียบกับน�ำ้ มันเอสโซ่สตู รธรรมดา โดยน�ำ้ มันของเอสโซ่
ผลิตด้วยนวัตกรรมระดับโลกที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจากห้องทดลอง
เดียวกับรถฟอร์มูล่า 1 ผ่านการกลั่นจากโรงกลั่นของเอสโซ่ประเทศไทย พร้อมควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานในทุกขัน้ ตอนการผลิตก่อนไปถึงผูใ้ ช้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีการปรับปรุงสถานีบริการสูร่ ปู ลักษณ์ใหม่และทันสมัยมากขึน้ ในหลาย
แห่งทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้ภาพรวมของยอดขายเราดีขึ้น และเพิ่มยอดขายเฉลี่ยที่สถานี
บริการในเวลาเดียวกันอีกด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่จะน�ำประสบการณ์
ทีเ่ หนือกว่าให้แก่ลกู ค้า เราได้เพิม่ กลยุทธ์การท�ำงานสูค่ วามส�ำเร็จด้วย D3C ซึง่ ประกอบด้วย

D

แรก Digitalization การเตรียมพร้อมรับความเปลีย่ นแปลงของสังคมเข้าสูร่ ะบบ
ดิจทิ ลั เราได้เริม่ ปรับเปลีย่ นเข้าสูก่ ารตลาดยุคดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส
ไดรเวอร์ รีวอร์ดส์ โดยออกบัตรสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ให้กบั ลูกค้าทีต่ อ้ งการจะเข้า
ร่วมโปรแกรมดังกล่าว ซึง่ บริษทั ฯ ได้ประสบความส�ำเร็จในฐานะแบรนด์นำ�้ มันรายแรกที่
สร้างแพลตฟอร์มการสะสมคะแนนโดยใช้แอปพลิเคชัน LINE และปีนบี้ ตั รสะสมคะแนน
เอสโซ่ สไมล์ส ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีจ�ำนวนสมาชิกหลายล้าน
ในปัจจุบนั และเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี
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ในส่วนของโปรแกรมการส่งเสริมการขาย เรามีกจิ กรรมทีส่ อดคล้อง
กับสถานการณ์ “อยูบ่ า้ น หยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ” ลดอัตราความเสีย่ งจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกิจกรรมแจกแถมจากการ
เติมน�ำ้ มันอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ารับการบริการได้ที่
สถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ และติดตามกิจกรรมการตลาด
ของเราได้ตลอดทัง้ ปี
เจษฎาได้ ก ล่ า วสรุ ป ท้ า ยว่ า “จากกลยุ ท ธ์ D3C ด้ ว ยแนวคิ ด
แบบ Agile คือให้มคี วามรวดเร็วขึน้ และ Resilience คือมีความยืดหยุน่
ปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้เข้าถึงผูบ้ ริโภค ผูใ้ ช้รถใช้นำ�้ มันให้มากทีส่ ดุ เราคาดว่า
จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคต ตามวิสยั ทัศน์ของเราทีจ่ ะ เติมเต็มพลังชีวติ ด้วยประสบการณ์
พลังงานที่เหนือกว่า เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเข้ามาแวะ
ทีป่ ม๊ั เอสโซ่กนั เยอะๆ นะครับ”

