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/ ข่าวประชาสมัพนัธ ์/ ESSO กบัธุรกิจพาณิชยกรรมดา้น “ยางมะตอย” 

 

 

 
เมื่อพดูถึง เอสโซ ่หลายคนจะนกึถึงสถานีบรกิารน า้มนัเอสโซเ่ป็นหลกั  แตใ่นความจรงิแลว้ ยงัมีธุรกิจอีกดา้นหนึง่ที่ท  ารายไดท้ี่ส  าคัญใหแ้ก่เอส

โซ ่คือ ธุรกิจพาณิชยกรรมน า้มนัเชือ้เพลงิ และ ผลติภณัฑย์างมะตอยหรอืแอสฟัลต ์ซึ่งมเีรือ่งราวนา่สนใจที่เราจะไดรู้จ้กัธุรกิจทางดา้นนีม้าก

ขึน้ 
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คุณวนัชัย วิจักรชน ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน ้ามันเชือ้เพลิง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรอื ESSO 

ไดก้ลา่วถงึธุรกิจพาณิชยกรรม (Commercial Sales) ของเอสโซว่า่ ประกอบดว้ย 8 ภาคธุรกิจหลกัๆ ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมการผลติ ขนสง่ 

ก่อสรา้ง เกษตรกรรม การคา้สง่ การบิน การเดินเรอื และ สง่ออกตา่งประเทศ 

 

โดยผลติภณัฑท์ี่จ าหนา่ยแก่ลกูคา้ไดแ้ก่ น า้มนัดีเซล น า้มนัเบนซิน น า้มนัเตา ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ยางมะตอย (Asphalt) น า้มนัอากาศ

ยาน (Jet-A1) และน า้มนักลั่นอตุสาหกรรม (Industrial Distillate) ซึง่ปรมิาณการขายทัง้หมดในปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 54% ของปรมิาณการ

ขายทัง้หมดของบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณโ์ควิด  หนึง่ในผลติภณัฑท์ี่ประสบความส าเรจ็ สามารถฝ่ามรสมุโควดิมาไดอ้ยา่งนา่ประทบัใจ  จนเป็นธุรกิจที่ไดร้บั

รางวลัจากบรษัิทแมค่ือ เอ็กซอน โมบิล คอรป์อเรชั่น ในดา้นการออกผลิตภณัฑใ์หมค่ณุภาพดใีหแ้ก่ลกูคา้ก็คือ ธุรกิจยางมะตอย 

ธุรกิจยางมะตอย (Asphalt) 

เอสโซ ่มีการท าธุรกิจดา้นยางมะตอย ตัง้แตเ่ริม่ก่อตัง้โรงกลั่นน า้มนัท่ีศรรีาชาตัง้แตปี่ 2510  ซึง่ผลติภณัฑจ์ากโรงกลั่นท่ีผลติไดป้ระกอบดว้ย  

น า้มนัเชือ้เพลงิทัง้เบนซินและดีเซล  น า้มนัเตา ก๊าซแอลพีจี  เคมีภณัฑ ์และ ยางมะตอยรวมถงึยางมะตอยน า้  โดยยางมะตอยที่เราจดั

จ าหนา่ยสว่นมากน าไปใชส้  าหรบัการปถูนนและทางดว่นสายหลกัๆ ตลอดจนสะพานและสนามบินตา่งๆ 

   

ส าหรบัธุรกิจยางมะตอย  คณุวนัชยัมีทีมงาน น าโดยคุณพทิักษ ์ สิทธิโชคชชูัย ผู้จัดการธุรกิจผลิตภณัฑพ์ิเศษ (ยางมะตอย/ก ามะถนั) 

ซึง่ไดก้ลา่วเพิม่เติมวา่  เราใหค้วามส าคญัและพิถีพถินัในการคดัเลอืกน า้มนัดิบและมีการตรวจสอบคณุภาพการผลติยางมะตอบอยา่งเขม้งวด 
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เพื่อใหม้คีณุภาพท่ีเหมาะสมและตรงตามขอ้ก าหนดทางอตุสาหกรรม  ซึง่จากการท างานท่ีผา่นมา  ปัจจยัเหลา่นี ้ไดพ้ิสจูนแ์ลว้วา่ เราคือหนึง่

ในตวัเลอืกที่ดีที่สดุในการเป็นผูผ้ลติและจ าหนา่ยยางมะตอย  และเรามเีครอืขา่ยของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชั่น ซึง่เป็นบรษัิทชัน้น าด้าน

พลงังานของโลก ซึง่ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีการผลติยางมะตอยระดบัโลกอีกดว้ย 

เอสโซ่ จ าหนา่ยยางมะตอยหลากหลายชนดิ โดยกลั่นยางมะตอยเกรด Paving Asphalt AC 60/70 ซึง่เป็นผลติภณัฑย์างมะตอยเกรดเพนนิ

เทรชนั (penetration) ที่ผลติจากน า้มนัดิบท่ีคดัสรรมาเป็นพิเศษ ผา่นกระบวนการกลั่นท่ีมีการควบคมุคุณภาพอยา่งพิถีพถินั โดยผา่น

มาตรฐานกรมทางหลวง ซึง่จ าหนา่ยแพรห่ลายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น  

นอกจากนี ้เรายงัผลติ Cutback Asphalt MC 70 TIS คือผลติภณัฑย์างมะตอยประเภทแขง็ตวัเรว็ปานกลาง ท่ีผสมกบัสารท าละลาย 

(solvent) เพือ่ลดความหนืด ท าใหม้ีคณุสมบตัเิป็นของเหลวมากขึน้เพื่อใชใ้นการ Prime Coat หรอื การรองพืน้ก่อนปยูางมะตอยบนถนนโดย

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้ณุหภมูิสงู  

ดว้ยความมุง่มั่นในการขบัเคลือ่นวิวฒันาการของอตุสาหกรรมยางมะตอย เรามีความภาคภมูใิจในความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ีเช่นการ

คิดคน้ผลติยางมะตอยน า้ชนดิไอออนบวก (Cationic Asphalt Emulsion)  มากวา่ 20 ปี  โรงงานผลติยางมะตอยน า้ (Asphalt Emulsion) ที่

คลงัน า้มนัศรรีาชา เป็นการน ายางมะตอย จากการกลั่นมาผสมกบัวตัถดุิบที่คดัสรรแลว้ ดว้ยสารเคมีที่เรยีกวา่ Emulsifier ซึง่จะท าใหอ้นภุาค

ของยางมะตอยเกิดการกระจายตวัและสามารถรวมตวักบัน า้ได ้ ท าใหไ้ดย้างมะตอยเหลวโดยไมต่อ้งใชค้วามรอ้น จึงท าใหส้ามารถใชง้านท่ี

อณุหภมูิต  ่าได ้ยางมะตอยน า้จะน ามาใชใ้นการปผิูวทางและปอ้งกนัพืน้ผิวถนนจากน า้ ฝุ่ น และแสงแดด  

รวมทัง้เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  เราผลติยางมะตอยน า้ชนิดไอออนบวกในประเทศไทยดงันี ้Asphalt Emulsion CRS-2 ประเภทเซ็ตตวัเรว็, 

Asphalt Emulsion CMS-2h ประเภทเซ็ตตวัเรว็ปานกลาง, Asphalt Emulsion CSS-1 ประเภทเซต็ตวัชา้ โดยใชก้ระบวนการ SMEP (Static 

Mixer Emulsification Process) ซ่ึงเป็นลขิสทิธ์ิเฉพาะของเอ็กซอนโมบลิ  สามารถควบคมุคณุลกัษณะที่ส  าคญั 2 ประการ คือ การ

กระจายขนาดอนภุาคของแอสฟัลต ์(ซึง่มีผลกบัเสถียรภาพตอ่การเก็บ และคา่ความหนืด) และการถ่ายโอนอิมลัซิไฟเออรร์ะหวา่งสว่นท่ีเป็น

แอสฟัลตแ์ละสว่นท่ีเป็นน า้ ซึง่มผีลกบัการยดึเกาะ และการเซ็ตตวัของอิมลัชนั 

ก้าวล า้ด้วยผลติภณัฑใ์หม่ Asphalt Emulsion EAP   

ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดอ้อกผลติภณัฑใ์หม ่Asphalt Emulsion EAP (Emulsified Asphalt Prime) เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นในคณุภาพของงาน 

Prime Coat ที่ใหป้ระสทิธิภาพในการซมึผา่นชัน้พืน้ทางไดด้ี เซ็ตตวัเรว็กวา่ คุม้คา่กวา่ ใชเ้วลาปิดการจราจรสัน้ลง และสามารถบรหิาร

ระยะเวลาในแตล่ะโครงการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  รวมทัง้ไดจ้ดัสมัมนาเพื่อเพิ่มพนูความรูเ้ก่ียวกบัยางมะตอยน า้ ใหแ้ก่ลกูคา้ยางมะตอย

ของเอสโซท่ั่วประเทศ อีกทัง้เป็นการเผยแพรภ่าพลกัษณท์ี่ดีทีค่รอบคลมุถึงผลติภณัฑค์ณุภาพจากโรงกลั่นน า้มนัเอสโซศ่รรีาชา รวมทัง้การ

ทดสอบประสทิธิภาพการซมึผา่นของผลติภณัฑใ์หมน่ี ้ซึง่ไดร้บัความสนใจจากลกูคา้ที่เขา้รว่มสมัมนาครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

ส าหรบัคลงัน า้มนัเอสโซศ่รรีาชา ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 และ IS0 14001 ซึง่สะทอ้นถึงความมุง่มั่นในการสรา้งมาตรฐาน

คณุภาพสงูสดุและแสดงถึงความรบัผิดชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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คณุพิทกัษก์ลา่วเพิ่มเติมวา่ “บรษิัทฯ ไดม้กีารปรบัปรุงประสทิธิภาพการใหบ้รกิารการเขา้รบัยางมะตอยเกรด AC60/70 โดยเปิดจ่าย 24 

ชั่วโมงทกุวนั และเปิดจ่ายยางมะตอยน า้เพิ่มในวนัเสารแ์ละอาทติย ์ไม่มวีนัหยดุ เพือ่ใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวกและพงึพอใจในการเขา้รบั

ยางมะตอย อกีทัง้ยงัปรบัปรุงระบบการการใหบ้รกิารดา้นการรบัออรเ์ดอรใ์หม้คีวามสะดวกรวดเรว็ขึน้ คาดว่านา่จะสามารถเพิ่มยอดจ าหนา่ย

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10% ในปีนี ้จากยอดจ าหนา่ยยางมะตอยที ่200,000 ตนัในปีทีแ่ลว้” 

ธุรกิจยางมะตอย ที่ประสบผลส าเร็จทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ 

คณุวนัชยั ซึง่เป็นผูน้  าในธุรกิจพาณิชยกรรมเอสโซ ่กลา่วเสรมิวา่ “ความส าเรจ็ของเราเกิดจากการท างานเป็นทมีครบั เริ่มจากความมุ่งมั่นทีจ่ะ

ผลติยางมะตอยคณุภาพด ีเพือ่ตอบสนองความตอ้งการในการก่อสรา้งถนนหนทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้มีการสง่ออกไปยงั

ประเทศกมัพูชา และลาว เรามีทมีขายและทมีเทคนคิทีม่ากดว้ยประสบการณ ์ทีเ่ขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ ฝ่ายบรกิารลูกคา้ของเราคอย

เป็นตวัเชือ่มประสานงานความตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั  

ผลติภณัฑย์างมะตอยเรามีประสทิธิภาพคุม้ราคาและเชือ่ถอืไดเ้พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยการผสมผสานช่องทางการ

จ าหนา่ยและความสามารถในการด าเนนิงานของคลงัน า้มนัเราทีม่ีการปรบัปรุงตลอดเวลา เพือ่ความสะดวกและความพงึพอใจของลูกคา้เป็น

ส าคญั”  
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กลา่วไดว้า่ เอสโซ่ นัน้มีธุรกิจผลติภณัฑท์ี่หลากหลายเพื่อรองรบัตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์ององคก์รที่จะเตมิเตม็

พลงัชีวติ ดว้ยประสบการณพ์ลงังานท่ีเหนือกวา่  พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีชัน้น าระดบัโลก ส าหรบัลกูคา้ ผูใ้ช ้ประชาชนโดยรวม ซึง่จะสง่เสริม

สนบัสนนุการเจรญิเติบโตของประเทศอยา่งมั่นคงตอ่ไป 

 


