/ ข่าวประชาสัมพันธ์ / ESSO กับธุรกิจพาณิชยกรรมด้าน “ยางมะตอย”

เมื่อพูดถึง เอสโซ่ หลายคนจะนึกถึงสถานีบริการนา้ มันเอสโซ่เป็ นหลัก แต่ในความจริงแล้ว ยังมีธุรกิจอีกด้านหนึง่ ที่ทารายได้ที่สาคัญให้แก่เอส
โซ่ คือ ธุรกิจพาณิชยกรรมนา้ มันเชือ้ เพลิง และ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือแอสฟั ลต์ ซึ่งมีเรือ่ งราวน่าสนใจที่เราจะได้รูจ้ กั ธุรกิจทางด้านนีม้ าก
ขึน้
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คุณวันชัย วิจกั รชน ผู้จัดการฝ่ ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ามันเชือ้ เพลิง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ ESSO
ได้กล่าวถึงธุรกิจพาณิชยกรรม (Commercial Sales) ของเอสโซ่วา่ ประกอบด้วย 8 ภาคธุรกิจหลักๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง
ก่อสร้าง เกษตรกรรม การค้าส่ง การบิน การเดินเรือ และ ส่งออกต่างประเทศ

โดยผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายแก่ลกู ค้าได้แก่ นา้ มันดีเซล นา้ มันเบนซิน นา้ มันเตา ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ยางมะตอย (Asphalt) นา้ มันอากาศ
ยาน (Jet-A1) และนา้ มันกลั่นอุตสาหกรรม (Industrial Distillate) ซึง่ ปริมาณการขายทัง้ หมดในปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 54% ของปริมาณการ
ขายทัง้ หมดของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โควิด หนึง่ ในผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็จ สามารถฝ่ ามรสุมโควิดมาได้อย่า งน่าประทับใจ จนเป็ นธุรกิจที่ได้รบั
รางวัลจากบริษัทแม่คือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คณ
ุ ภาพดีให้แก่ลกู ค้าก็คือ ธุรกิจยางมะตอย
ธุรกิจยางมะตอย (Asphalt)
เอสโซ่ มีการทาธุรกิจด้านยางมะตอย ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ โรงกลั่นนา้ มันที่ศรีราชาตัง้ แต่ปี 2510 ซึง่ ผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นที่ผลิตได้ประกอบด้วย
นา้ มันเชือ้ เพลิงทัง้ เบนซินและดีเซล นา้ มันเตา ก๊าซแอลพีจี เคมีภณ
ั ฑ์ และ ยางมะตอยรวมถึงยางมะตอยนา้ โดยยางมะตอยที่เราจัด
จาหน่ายส่วนมากนาไปใช้สาหรับการปูถนนและทางด่วนสายหลักๆ ตลอดจนสะพานและสนามบินต่างๆ

สาหรับธุรกิจยางมะตอย คุณวันชัยมีทีมงาน นาโดยคุณพิทักษ์ สิทธิโชคชูชัย ผู้จัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ (ยางมะตอย/กามะถัน)
ซึง่ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า เราให้ความสาคัญและพิถีพถิ นั ในการคัดเลือกนา้ มันดิบและมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตยางมะตอบอย่างเข้มงวด
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เพื่อให้มคี ณ
ุ ภาพที่เหมาะสมและตรงตามข้อกาหนดทางอุตสาหกรรม ซึง่ จากการทางานที่ผา่ นมา ปั จจัยเหล่านี ้ ได้พิสจู น์แล้วว่า เราคือหนึง่
ในตัวเลือกที่ดีที่สดุ ในการเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายยางมะตอย และเรามีเครือข่ายของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึง่ เป็ นบริษัทชัน้ นาด้าน
พลังงานของโลก ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอยระดับโลกอีกด้วย
เอสโซ่ จาหน่ายยางมะตอยหลากหลายชนิด โดยกลั่นยางมะตอยเกรด Paving Asphalt AC 60/70 ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรดเพนนิ
เทรชัน (penetration) ที่ผลิตจากนา้ มันดิบที่คดั สรรมาเป็ นพิเศษ ผ่านกระบวนการกลั่นที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพถิ นั โดยผ่าน
มาตรฐานกรมทางหลวง ซึง่ จาหน่ายแพร่หลายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี ้ เรายังผลิต Cutback Asphalt MC 70 TIS คือผลิตภัณฑ์ยางมะตอยประเภทแข็งตัวเร็วปานกลาง ที่ผสมกับสารทาละลาย
(solvent) เพือ่ ลดความหนืด ทาให้มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นของเหลวมากขึน้ เพื่อใช้ในการ Prime Coat หรือ การรองพืน้ ก่อนปูยางมะตอยบนถนนโดย
ไม่จาเป็ นต้องใช้อณ
ุ หภูมิสงู
ด้วยความมุง่ มั่นในการขับเคลือ่ นวิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมยางมะตอย เรามีความภาคภูมใิ จในความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เช่นการ
คิดค้นผลิตยางมะตอยนา้ ชนิดไอออนบวก (Cationic Asphalt Emulsion) มากว่า 20 ปี โรงงานผลิตยางมะตอยนา้ (Asphalt Emulsion) ที่
คลังนา้ มันศรีราชา เป็ นการนายางมะตอย จากการกลั่นมาผสมกับวัตถุดิบที่คดั สรรแล้ว ด้วยสารเคมีที่เรียกว่า Emulsifier ซึง่ จะทาให้อนุภาค
ของยางมะตอยเกิดการกระจายตัวและสามารถรวมตัวกับนา้ ได้ ทาให้ได้ยางมะตอยเหลวโดยไม่ตอ้ งใช้ความร้อน จึงทาให้สามารถใช้งานที่
อุณหภูมิต่าได้ ยางมะตอยนา้ จะนามาใช้ในการปูผิวทางและป้องกันพืน้ ผิวถนนจากนา้ ฝุ่ น และแสงแดด
รวมทัง้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เราผลิตยางมะตอยนา้ ชนิดไอออนบวกในประเทศไทยดังนี ้ Asphalt Emulsion CRS-2 ประเภทเซ็ตตัวเร็ว,
Asphalt Emulsion CMS-2h ประเภทเซ็ตตัวเร็วปานกลาง, Asphalt Emulsion CSS-1 ประเภทเซ็ตตัวช้า โดยใช้กระบวนการ SMEP (Static
Mixer Emulsification Process) ซึ่งเป็ นลิขสิทธิ์เฉพาะของเอ็กซอนโมบิล สามารถควบคุมคุณลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ คือ การ
กระจายขนาดอนุภาคของแอสฟัลต์ (ซึง่ มีผลกับเสถียรภาพต่อการเก็บ และค่าความหนืด) และการถ่ายโอนอิมลั ซิไฟเออร์ระหว่างส่วนที่เป็ น
แอสฟั ลต์และส่วนที่เป็ นนา้ ซึง่ มีผลกับการยึดเกาะ และการเซ็ตตัวของอิมลั ชัน
ก้าวลา้ ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ Asphalt Emulsion EAP
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Asphalt Emulsion EAP (Emulsified Asphalt Prime) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของงาน
Prime Coat ที่ให้ประสิทธิภาพในการซึมผ่านชัน้ พืน้ ทางได้ดี เซ็ตตัวเร็วกว่า คุม้ ค่ากว่า ใช้เวลาปิ ดการจราจรสัน้ ลง และสามารถบริหาร
ระยะเวลาในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ได้จดั สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูเ้ กี่ยวกับยางมะตอยนา้ ให้แก่ลกู ค้ายางมะตอย
ของเอสโซ่ท่วั ประเทศ อีกทัง้ เป็ นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีทคี่ รอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพจากโรงกลั่นนา้ มันเอสโซ่ศรีราชา รวมทัง้ การ
ทดสอบประสิทธิภาพการซึมผ่านของผลิตภัณฑ์ใหม่นี ้ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากลูกค้าที่เข้าร่วมสัมมนาครัง้ นีเ้ ป็ นอย่างดี
สาหรับคลังนา้ มันเอสโซ่ศรีราชา ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ IS0 14001 ซึง่ สะท้อนถึงความมุง่ มั่นในการสร้างมาตรฐาน
คุณภาพสูงสุดและแสดงถึงความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม
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คุณพิทกั ษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ ได้มกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการการเข้ารับยางมะตอยเกรด AC60/70 โดยเปิ ดจ่าย 24
ชั่วโมงทุกวัน และเปิ ดจ่ายยางมะตอยนา้ เพิ่มในวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่มวี นั หยุด เพือ่ ให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกและพึงพอใจในการเข้ารับ
ยางมะตอย อีกทัง้ ยังปรับปรุงระบบการการให้บริการด้านการรับออร์เดอร์ให้มคี วามสะดวกรวดเร็วขึน้ คาดว่าน่าจะสามารถเพิ่มยอดจาหน่าย
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 10% ในปี นี ้ จากยอดจาหน่ายยางมะตอยที่ 200,000 ตันในปี ทแี่ ล้ว”
ธุรกิจยางมะตอย ที่ประสบผลสาเร็จทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ
คุณวันชัย ซึง่ เป็ นผูน้ าในธุรกิจพาณิชยกรรมเอสโซ่ กล่าวเสริมว่า “ความสาเร็จของเราเกิดจากการทางานเป็ นทีมครับ เริ่มจากความมุ่งมั่นทีจ่ ะ
ผลิตยางมะตอยคุณภาพดี เพือ่ ตอบสนองความต้องการในการก่อสร้างถนนหนทางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ มีการส่งออกไปยัง
ประเทศกัมพูชา และลาว เรามีทมี ขายและทีมเทคนิคทีม่ ากด้วยประสบการณ์ ทีเ่ ข้าใจความต้องการของลูกค้า ฝ่ ายบริการลูกค้าของเราคอย
เป็ นตัวเชือ่ มประสานงานความต้องการของลูกค้าเช่นกัน
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเรามีประสิทธิภาพคุม้ ราคาและเชือ่ ถือได้เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการผสมผสานช่องทางการ
จาหน่ายและความสามารถในการดาเนินงานของคลังนา้ มันเราทีม่ ีการปรับปรุงตลอดเวลา เพือ่ ความสะดวกและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
สาคัญ”
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กล่าวได้วา่ เอสโซ่ นัน้ มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรที่จะเติมเต็ม
พลังชีวติ ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า พร้อมด้วยเทคโนโลยีชนั้ นาระดับโลก สาหรับลูกค้า ผูใ้ ช้ ประชาชนโดยรวม ซึง่ จะส่งเสริ ม
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศอย่างมั่นคงต่อไป
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