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CEO บางจากฯ แถลงแผนยุทธศาสตร 5 ป ลงทุน 50,000 ลานบาท ตั�งเปามีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษ�และคาเสื่อม (EBITDA) โตข�้น 2.5 เทาภายในป 2567 นํา
นวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจสีเข�ยวอยางตอเนื่อง สอดคลองแนวธุรกิจ BCG Economy Model พรอมสง BBGI เขาตลาดหลักทรัพยในป 2563 เพ�่อเสร�มสรางความ
แข�งแกรงของกลุมบร�ษัทฯ ในฐานะผูนําเศรษฐกิจช�วภาพของประเทศ ประกาศจัดตั�ง SynBio Academy สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจช�วนวัตกรรมในประเทศไทย และ
ผุดโมเดล “Bangchak WOW” ดูแลสังคมและสิ�งแวดลอมในพ�้นที่บางจาก และพ�้นที่ปฏิบัติการของกลุมบร�ษัทฯ อยางยั�งยืน

นายชัยวัฒน โควาว�สารัช ประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท บางจาก คอรปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) กลาววา โดยภาพรวมของสถานการณ
ปจจุบัน บร�ษัทฯ ยังคงไดรับผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ธุรกิจนํ้ามันอยูในชวงขาลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตอ
เนื่องจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจ�น สงผลใหผลประกอบการในป 2561 ตอเนื่องมาถึงป 2562 ของทั�งอุตสาหกรรมโรงกลั�นนํ้ามันรวมถึงของบร�ษัทฯ ปรับ
ตัวลดลงอยางไรก็ตาม กลุมบร�ษัทฯ ไดเตร�ยมกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ เพ��มประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการตางๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรป 2563-2567 ที่จะใชเง�นลงทุน 50,000 ลานบาท สําหรับพัฒนาและขยายธุรกิจ โดยตั�งเปา EBITDA เติบโต 2.5 เทา ภายใน 5 ปขางหนา

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคานํ้ามัน จากที่ในป 2562 มีกําลังการผลิตเฉลี่ยที่ระดับ 112,500 บารเรลตอวัน และมีอัตรากําลังการผลิตสูงสุดเปนประวัติการณอยูที่
123,500 บารเรลตอวัน ในเดือนกันยายนที่ผานมา บร�ษัทฯ ยังคงมีแผนยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขันและเพ��มกําลังการกลั�นใหสูงข�้นอยางตอเนื่องถึง
120,000 บารเรลตอวันภายในป 2563 พรอมศึกษาการลงทุนเพ�่อปรับเปนมาตรฐานยูโร 5 ทั�งโรงกลั�น คาดการณวาจะแลวเสร�จในป 2566 โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ลดการใชพลังงาน ภายใตความมุงมั�นในการเปนโรงกลั�นสีเข�ยวที่ทันสมัย ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม พรอมตั�งเปาลดคาใชจายจากการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานของโรงกลั�นจากการดําเนินโครงการ Rocket ใหไดไมนอยกวา 900 ลานบาทตอป ภายในสิ�นป 2563

ในสวนของธุรกิจการคานํ้ามันโดย บร�ษัท BCP Trading จํากัด ซ�่งมีผลการดําเนินงานดีข�้นจากปกอนทั�งดานปร�มาณ การคาและธุรกรรมการซ�้อขายนํ้ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ รวมทั�งมีธุรกรรมกับบร�ษัทคูคาใหมเพ��มข�้น จะขยายธุรกิจ โดยเพ��มยอดการจัดซ�้อและจัดจําหนายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ ใหอยูในระดับ 250,000 บารเรล
ตอวัน จากปจจุบัน 68,000 บารเรลตอวัน ในรูปแบบ Out-Out Trading ซ�่งเปนการจัดซ�้อและจําหนายสินคาในตางประเทศโดยไมนําเขาประเทศไทย ในสัดสวนรอยละ
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https://investor.bangchak.co.th/th/home
http://www.bangchak.co.th/th
javascript:;


12/28/2019 กลุม่บางจากฯ เดนิหนา้นํานวตักรรมพัฒนาธรุกจิ พรอ้มดแูลสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม รองรับการเตบิโตสูอ่นาคตอยา่งยั�งยนื ในฐานะผูนํ้าเศรษฐกจิชวีภาพของไทย | Bangchak Corporation (BCP)

https://investor.bangchak.co.th/th/news/bcp-news/753301/กลุม่บางจากฯ-เดนิหนา้นํานวตักรรมพัฒนาธรุกจิ-พรอ้มดแูลสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม-รองรับการเตบิโตสูอ่นาคตอยา่งยั�งยนื-ในฐานะผูนํ้าเศรษฐกจิชวีภาพของไทย 2/3

กลุมธุรกิจการตลาด ปจจุบันแบรนดบางจากฯ มีสวนแบงการตลาดอยูในอันดับ 2 และมียอดขายเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 สามารถทําสวนแบงการตลาด
สูงสุดเปนประวัติการณอยูที่รอยละ 16 และมีสถิติสูงสุดอยูที่รอยละ 16.5 ในเดือนกันยายน และไดกาวข�้นมาเปนลําดับที่ 1 ในใจของผูใชบร�การจากดัชนีวัดความพ�ง
พอใจของลูกคาตามผลประเมิน Net Promoter Score (NPS) ในปนี้ โดยบร�ษัทฯ ไดตั�งเปาเพ��มสวนแบงการตลาดใหเติบโตสูงกวาอัตราเติบโตเฉลี่ยของประเทศหร�อ
สูงข�้นถึงรอยละ 18 ในป 2567 และพัฒนาคุณภาพการใหบร�การเพ�่อตอบโจทยและครองใจผูบร�โภคอยางตอเนื่อง พัฒนางานบร�การและบร�หารความสัมพันธกับลูกคา
สราง Brand Loyalty และเปนประโยชนตอการพัฒนาดานการบร�การ พรอมนําระบบ Digitalization มาสรางประสบการณ Greenovative Experience ใหกับผู
มาใชบร�การ ควบคูกับการปรับปรุงภาพลักษณสถานีบร�การใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว (Unique Design) รวมทั�งขยายจํานวนสถานีบร�การรูปแบบทันสมัย
ขยายโครงขายสถานีบร�การนํ้ามันรวม 60 แหง ในทําเลยุทธศาสตร พรอมใหบร�การครอบคลุมทั�วประเทศ และพัฒนาตอยอดและขยายสาขารานกาแฟอินทนิลรูปแบบ
ใหม “Inthanin the Grocer” เพ��มเปน 860 สาขา พรอมการขยายฐานผูแทนจําหนายนํ้ามันหลอลื่นในตลาดตางประเทศอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังไดทําขอตกลง
ความรวมมือกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการขยายจุดชารจรถพลังงานไฟฟา EV Charger ในสถานีบร�การนํ้ามันบางจาก ไมนอยกวา 62 สาขาทั�วประเทศ ภายในป
2564 และสรางรูปแบบธุรกิจแบบใหมเปลี่ยนจากการนําเสนอผลิตภัณฑเปนการนําเสนอบร�การ (Products to Services)

กลุมธุรกิจผลิตไฟฟา โดยบร�ษัท บีซ�พ�จ� จํากัด (มหาชน) ตั�งแตตนป 2562 บร�ษัทฯ ไดมีการพัฒนาธุรกิจมาอยางตอเนื่อง โดยรวมมือกับบร�ษัทชั�นนําสรางนวัตกรรม
ทางพลังงานใหมๆ ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ซ�่งไดเปดดําเนินการเช�งพาณิชยเมิ�อเดือนเมษายนที่ผานมา ในขณะเดียวกัน ยังคงสรางความเติบโตในธุรกิจ
หลักของบร�ษัทฯ ดวยการเขาซ�้อโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ�่งถือวาเปนโรงไฟฟาพลังนํ้าแหงแรกของบร�ษัทฯ ทําให
ปจจุบัน บร�ษัทฯ มีกําลังการผลิตตามสัญญาทั�งหมดจํานวน 403.5 เมกะวัตต มีธุรกิจครอบคลุม 5 ประเทศ ไดแก ไทย ญี่ปุน ฟ�ลิปปนส อินโดนีเซ�ย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบดวย 4 เทคโนโลยี ไดแก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพ�ภพ และพลังนํ้าจากนี้ไป
บร�ษัทฯ ยังคงเดินหนาขยายธุรกิจ ตั�งเปา EBITDA เติบโตเฉลี่ยรอยละ 15 สําหรับ 5 ป ขางหนา (2563-2567) โดยใชกลยุทธ 4Es ในการสรางการเติบโตที่ยั�งยืนของ
องคกร ไดแก

Expanding มุงเนนการเติบโตในธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ ดวยการขยายธุรกิจโรงไฟฟาขนาดใหญโดยว�ธีการพัฒนาโครงการตั�งแตแรกเร�่ม (Organic growth) และ
การเขาซ�้อกิจการโครงการที่เปดดําเนินการเช�งพาณิชยแลว (Inorganic growth)

Extending ขยายธุรกิจเพ�่อรองรับทิศทางของธุรกิจพลังงานในอนาคต โดยการรุกขาสูธุรกิจใหมแตยังมีความเกี่ยวของกับธุรกิจหลัก อาทิ Digital energy,
Energy storage, LNG to Power เปนตน

Enhancing การพัฒนาและเพ��มศักยภาพโรงไฟฟาที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงกระบวนการทํางานตางๆ ในองคกร เพ�่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และ Evaluating บร�หารสินทรัพยดวยการติดตามการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และพ�จารณาหาพันธมิตรในการลงทุนเพ��มเติมหากไดรับผลตอบแทนที่อยูในระดับที่
พ�งพอใจ

กลุมธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ โดยบร�ษัท บีบีจ�ไอ (จํากัด) มหาชน ไดมีการขยายกําลังการผลิตเอทานอล จากโรงงานที่อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุร� จาก
200,000 ลิตรตอวันเปน 300,000 ลิตรตอวัน และขยายกําลังการผลิตไบโอดีเซล จาก 930,000 ลิตรตอวันเปน 1,000,000 ลิตรตอวัน รวมทั�งมีโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและดําเนินโครงการ กอสรางโรงกลั�นกลีเซอร�นใหบร�สุทธิ์ ถือเปนธุรกิจและจําหนายเช�้อเพลิงช�วภาพที่ใหญที่สุดในประเทศไทยที่มีความพรอมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑช�วภาพมูลคาสูง ทั�งดานไบโอพลาสติก วัสดุช�วภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเตร�ยมพรอมในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ B100 เพ��มข�้นตาม
นโยบายภาครัฐที่สงเสร�มการใชนํ้ามันไบโอดีเซล (B100) ทั�งนํ้ามันดีเซล B20 และ B10 เพ�่อรองรับความตองการใชในอนาคต ตลอดจนหาโอกาสขยายการลงทุนเพ��ม
ในธุรกิจพลังงานช�วภาพผานการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยในป 2563 เพ�่อเสร�มสรางความแข�งแกรงของกลุมบร�ษัทฯ ในฐานะผูนําเศรษฐกิจช�วภาพของประเทศ

พรอมกันนี้ ยังไดประกาศจัดตั�ง SynBio Academy รวมกับพันธมิตรในภาครัฐและเอกชนจากทั�งในและตางประเทศ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจช�วนวัตกรรมใน
ประเทศไทยผานการอบรม การจัดประชุม การใหขอมูล ฯลฯ ในรูปแบบตางๆ

กลุมธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ บางจากฯ เตร�ยมพรอมสําหรับการรองรับอนาคตที่ไฟฟาจะกลายเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของโลก สงผลใหแบตเตอร�่มีบทบาท
สําคัญ ดวยการถือหุนเปนอันดับ 2 ใน Lithium Americas Corp. ธุรกิจตนนํ้าของธุรกิจแบตเตอร�่ ซ�่งปจจุบันมีกําลังการผลิตแรลิเทียมในเฟสที่ 1 เพ��มข�้นจาก
25,000 ตันตอป เปน 40,000 ตันตอป รวมทั�งไดรับสิทธิ์ในการรับผลิตภัณฑจากแผนการจําหนายในเช�งพาณิชยในป 2564 ไปจําหนายเปนจํานวน 6,000 ตันตอป เพ��ม
ข�้นจากป 2561 ที่ไดรับสิทธิ์ จํานวน 2,500 ตันตอป ซ�่งปร�มาณแรลิเทียมดังกลาว เพ�ยงพอสําหรับรถยนตไฟฟาประมาณ 120,000 คัน นอกจากนี้ ธุรกิจสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมผานบร�ษัท OKEA ที่นอรเวย มีแหลงนํ้ามันดิบ Yme และ Grevling ในทะเลเหนือที่จะเร�่มเปดดําเนินการเพ��มเติม ซ�่งจะทําใหมีกําลังผลิตจากแหลงนํ้ามัน
ดิบ 5 แหลง รวม 20 kboepd และบร�ษัทฯ จะยังคงแสวงหาแหลงนํ้ามันดิบและพลังงานใหมๆ อยางตอเนื่อง

สําหรับสถาบันนวัตกรรมและบมเพาะธุรกิจ หร�อ BiiC เนนการเสาะหาการลงทุนในธุรกิจสตารทอัพและกิจกรรมงานว�จัยพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก เพ�่อใช
นวัตกรรมตอยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเข�ยวและธุรกิจดานช�วภาพทั�งในและนอกประเทศอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 ไดลงทุนในธุรกิจช�วภาพ 8 ลานเหร�ยญสหรัฐ
และธุรกิจพลังงานสะอาด 9 ลานเหร�ยญ โดยไดลงทุนในบร�ษัทสตารทอัพดานพลังงานของไทยดวย

ทั�งนี้ ในดานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม ซ�่งเปนสิ�งที่กลุมบางจากฯ ใหความสําคัญมาตลอดเวลา 35 ปแหงการดําเนินงาน ไดมีการตั�งโมเดล
“Bangchak WOW” เปนกรอบการทํางานรวมกับพันธมิตรตางๆ ทั�งภาครัฐและเอกชน ทั�งในพ�้นที่บางจาก กทม. และพ�้นที่ปฎิบัติการของกลุมบร�ษัทฯ ทั�งในและตาง
ประเทศ ครอบคลุม 3 ดานหลัก W = Well-being improvement รวมพัฒนาคุณภาพช�ว�ตในหลากหลายมิติ เชนการจัดการขยะในพ�้นที่ การดูแลชุมชน โครงการ
ธุรกิจเพ�่อสังคม การพัฒนาองคความรูเพ�่อการประกอบอาช�พแกกลุมเกษตรกร การรวมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาสินคาชุมชนพรอมขยายชองทาง
กระจายสินคา ฯลฯ O = Oxygen enhancement การปลูกปา ปลูกตนไม การชวยลด PM2.5 การปรับปรุงภูมิทัศนพ�้นที่ตางๆ ฯลฯ และ W = Water
management การรวมดูแลแมนํ้าลําคลองและพ�้นที่ใกลเคียง อาทิ พ�้นที่ร�มฝงแมนํ้าเจาพระยาหนาทาเร�อบางจาก พ�้นที่บางกระเจา คลองบางจาก การนําเร�อขจัด
คราบนํ้ามันออกชวยปฎิบัติการตางๆ ในแมนํ้าเจาพระยา เปนตน

“กลุมบางจากฯ ดําเนินธุรกิจดวยวัฒนธรรม “พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอยางยั�งยืนไปกับสิ�งแวดลอมและสังคม” และว�สัยทัศน “Evolving Greenovation” เพ�่อให
สามารถรับมือกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร�ว ในวันนี้ เรามีลักษณะการทําธุรกิจที่มีความหลากหลายข�้นผานกลุมธุรกิจตางๆ มีการดําเนินงานในหลายประเทศ
และหลายภูมิภาคทั�วโลก อยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนธุรกิจที่มีขนาดใหญพอสมควรอยางบางจากฯ สูอนาคตใหเห็นผลนั�น เปนเร�่องที่ตองใชเวลา แตผมก็มั�นใจวา
ดวยกลยุทธที่เราวางไว และความรวมมือรวมใจของผูบร�หาร พนักงาน และผูเกี่ยวของทุกคน จะทําใหเราสามารถอยูรอดไดอยางยั�งยืนครับ” นายชัยวัฒนกลาวทิ�งทาย

ขาวสารลาสุด

บางจากฯ สงความสุขปใหม พรอมตร�งราคานํ้ามันและดูแลความปลอดภัย ตลอด กลุมบางจากฯ ตอนรับคณะรัฐมนตร�วาการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมกิจการ
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