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นํามันเครืองโมบิลกับการเติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานทีเหนือกว่า
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คุณมาโนช มันจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝายขายผลิตภัณฑ์หล่อลืนประจําประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้พูดคุยเกียว
กับนามันเครืองโมบิล ในมุมมองทีน่าสนใจหลากหลาย มากกว่าการเปนนามันเครืองสมรรถนะสูงสําหรับเครืองยนต์

เอสโซ่ (ประเทศไทย) เปนหนึงในบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน ซึงเปนผู้นําในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกดําเนินธุรกิจโรงกลันนามันเอ
สโซ่ศรีราชาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นามันผ่านสถานีบริการเอสโซ่ นามันเครืองโมบิล และ เคมีภัณฑ์ ภายใต้เครืองหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอน
โมบิล

คุณมาโนช เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้บริหารด้านนามันเครืองโมบิลในปจจุบัน เมือกลางป 2563 ทีผ่านมา โดยก่อนหน้านัน มีประสบการณ์ทํางานทังในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น Asia Paciﬁc Commercial Vehicle Business ของเอ็กซอนโมบิล ทีสิงคโปร์ รวมถึงตําแหน่งบริหารล่าสุดก่อนหน้านี เปนกรรมการและ
ผู้จัดการฝายการตลาดขายปลีก ทีดูแลการดําเนินงานของสถานีบริการเอสโซ่ทัวประเทศไทย ซึงได้เพิมจํานวนสถานีบริการเอสโซ่ อย่างก้าวกระโดดมาแล้ว
นับถึงปจจุบน
ั ทํางานกับเอสโซ่มานานถึงเกือบ 30 ป
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คุณมาโนช กล่าวว่า “หลังจากทีได้ทํางานในด้านการตลาดขายปลีกกับการขยายสถานีบริการเอสโซ่มาแล้ว ก็พบว่า ธุรกิจนามันเครืองหรือนามันหล่อลืน เปน
ธุรกิจทียังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก และ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพิมขึนในหลากหลายด้าน ดังนันในการทําธุรกิจนามันหล่อลืน เรามุง่ เน้นไปทีการเพิม
จํานวนประเภทผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง การขยายตลาดอย่างครอบคลุมทัวถึง และ เสริมสร้างศักยภาพช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพือเปนการตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และ ธุรกิจอุตสาหกรรม ทีต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทีมีสมรรถนะดีเยียม”

บริษัทฯ ได้เสนอผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายเพิมขึนให้แก่ผู้บริโภคซึงประกอบด้วย นามันเครืองสังเคราะห์แท้ โมบิล 1 และ เกรดพรีเมียม โมบิล ซูเปอร์ สําหรับ
รถยนต์ นามันเครือง โมบิล 1 เรซซิง 4T และ โมบิล ซูเปอร์ โมโต สําหรับรถจักรยานยนต์ โดยปจจุบัน มีศูนย์บริการ Mobil 1 Center ทีให้บริการดูแลรักษา
เครืองยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงอยูก
่ ว่า 231 แห่งทัวประเทศและได้เปดตัวศูนย์ Mobil Express ถึง 32 แห่งในสถานีบริการเอสโซ่ ซึงให้บริการเปลียน
ถ่ายนามันเครือง และตรวจสภาพรถโดยช่างผู้ชํานาญ

พร้อมทัง ยังได้ขยายช่องทางในการจัดจําหน่าย โดยมีรา้ นค้าทีขายผลิตภัณฑ์ของโมบิล มากกว่า 1,600 แห่งทัวประเทศ นอกจากนี ทางโมบิลยังให้ความมันใจ
ในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หล่อลืนเชิงพาณิชย์ด้วยการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า ผลิตภัณฑ์ Mobil Delvac MX ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพราะ
สามารถช่วยยืดระยะการเปลียนถ่ายได้สูงสุดถึง 40,000 กิโลเมตร รวมถึงเรายังมีผลิตภัณฑ์หล่อลืนหรับธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย

โดยทัวไป เราจะรูจ
้ ักนามันเครืองโมบิล ทีเปนนามันเครืองสังเคราะห์ชนนํ
ั าระดับโลก ซึงเปนทียอมรับและมีชือเสียงในการแข่งขันรถฟอร์มูล่า 1 แต่นามัน
เครืองโมบิล มีบทบาททีมากไปกว่านันในการใช้ชีวิตประจําวันของเรา และทีสําคัญคือในเรืองการใช้ไฟฟา
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นามันเครืองโมบิลกับการผลิตไฟฟาอย่างยังยืน
โรงผลิตไฟฟาถือเปนโครงสร้างพืนฐานทีจําเปนสําหรับประเทศไทย อัตราการเพิมประชากรและเศรษฐกิจทีเติบโตขึนย่อมส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟาซึง
เปนปจจัยแรกๆทีจะต้องมีเพียงพอเพือตอบสนองความต้องการ ประเภทของโรงไฟฟาในประเทศไทยมีหลายประเภท อาจจําแนกเปนประเภทหลักคือ โรง
ไฟฟาพลังงานความร้อน เช่น โรงไฟฟาก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟาพลังงานนา โรงไฟฟาจากขยะ หรือโรงไฟฟาชีวมวล
ในส่วนของโรงไฟฟาพลังงานความร้อน (steam turbine) โรงไฟฟาพลังงานความร้อนร่วม (Gas/Steam turbine) นัน ถือเปนสัดส่วนหลักของกําลังการผลิต
ไฟฟาในประเทศไทย (มากกว่า 80%) โดยมาจากทังทางการไฟฟาฝายผลิตและโรงไฟฟาเอกชน

ผลิตภัณฑ์โมบิล (Mobil DTE Oil ) สําหรับกังหัน Gas/Steam turbine ได้มีการพัฒนาและวิจัยร่วมกับผู้ผลิตเครืองยนต์กังหันผลิตไฟฟาระดับโลก โดยได้รับ
การรับรองหรือผ่านมาตรฐานให้ใช้กับ turbine ต่าง ๆ ซึงได้พส
ิ ูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วในหลายโรงไฟฟาทัวโลก และเปนนามันทีถูกเลือกใช้ในโรงไฟฟาอย่าง
กว้างขวางในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของนามัน เครืองยนต์กังหันผลิตไฟฟา ทีได้รับความไว้วางใจให้ใช้กับโรงไฟฟาในประเทศไทย
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นามันเครืองโมบิลกับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เช่นโรงไฟฟาชีวมวล หรือโรงไฟฟาจากขยะ เปนอีกหนึงแหล่งพลังงานทีเพิมมากขึนในประเทศไทย โดยโรงไฟฟาชีวมวลจากกาก
อ้อย หรือปาล์มถือเปนสัดส่วนหลักของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ในขณะทีโรงไฟฟาขยะ ถือเปนทางเลือกทีเหมาะสมกับประเทศไทย ในด้านการจัดการ
ขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ผลิตภัณฑ์ Mobil Pegasus เปนผลิตภัณฑ์ทีพัฒนาขึนมา โดยเฉพาะสําหรับ Gas engine ในโรงไฟฟา
ชีวมวล หรือโรงไฟฟาจากขยะ โดยได้รบ
ั การรับรองจากผู้ผลิต Gas engine ชันนําทัวโลกและได้รับการยอมรับในหลายโรงไฟฟาในประเทศไทยว่าช่วยลดการ
ปล่อยแก๊สมลพิษและเพิมช่วยในการประหยัดเชือเพลิง ปกปองเครืองยนต์และช่วยยืดให้อายุการใช้งานนามันหล่อลืนและใส้กรองยาวนานขึน

คุณมาโนช ได้กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์นามันหล่อลืนโมบิล มีประสิทธิภาพพร้อมสมรรถนะสูงในการดูแลเครืองยนต์และเครืองจักรต่างๆ ซึงสามารถเข้าถึงลูกค้า
ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทฯยึดมันทีจะนําเสนอเทคโนโลยีขนสู
ั ง ผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการทีเปนเลิศแก่ลูกค้าและมุง่ มันทีจะนําเสนอนวัตกรรม
ใหม่ผา่ นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ช่วยยืดอายุการใช้งาน เพิมพลังการขับเคลือน เพิมประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตอย่างยังยืนผ่านประสบการณ์ในการใช้
ผลิตภัณฑ์หล่อลืนและบริการของโมบิล ซึงทังหมดนี เปนดังวิสัยทัศน์ขององค์กรทีจะ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานทีเหนือกว่า Power Life
with Premier Energy Experience”

