
Sime Darby Plantation มอบโอกาสครัง้ทีส่องแกน่กัโทษผูพ้น้โทษก่อนก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sime Darby Plantation Bhd (SDP) นักโทษที่ผู้พ้นโทษก่อนก าหนดให้เข้าท างานในบริษัทได้ เนื่องจากเกิด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งท าให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัญหา                
การขาดแคลนแรงงานกว่า 2,000 คน  บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจ้างแรงงานท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ซึ่งได้เริ่มขึ้นมา     
เมื่อ 3 ปีก่อนหน้า และได้ผลค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ  ปัจจุบัน Sime Darby ได้จ้างนักโทษผู้พ้นโทษก่อนก าหนด
จ านวน 40 รายและแรงงานท้องถิ่นอีก 300 ราย กระจายตัวท างานตามพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันทั่วประเทศ  

การขาดแคลนแรงงานเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาและความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันของมาเลเซีย    
ต้องเผชิญ  บริษัทฯ เคยจ้างแรงงานท้องถิ่นแต่ภายใน 6 เดือน แรงงานก็ทะยอยลาออก อย่างไรก็ดี แรงงาน
เหล่านั้นจะได้รับการพัฒนาทักษะเดิมและฝึกฝนทักษะใหม่ในงานเก็บเกี่ยวผลปาล์มซึ่งเป็นส่วนงานที่ส าคัญที่สุด 
ในภาคการเพาะปลูก  

แม้ว่าปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 
2563 (FY2020) แต่คุณภาพของปาล์มบางส่วนก็ได้รับผลกระทบ เนื่องจากระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ไม่เป็นไปตาม
ก าหนด  ส าหรับช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2563 (H2 2020)  ภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันมีความยินดีที่
ราคาน้ ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 3,000 ริงกิตต่อตัน (ประมาณ 23,000 บาทต่อตัน)  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากและคาด
ว่าจะช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงจากภาวะผลผลิตขาดแคลนได ้
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นอกจากนี้  ในปี 2563 - 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะขายที่ดินและหลักทรัพย์ไม่ส าคัญเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 
ล้านริงกิต (ประมาณ 7,600 ล้านบาท)  และก าจัดสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในเชิงกลยุทธ์มูลค่ามากกว่า 500 ล้านริงกิต 
(3,800 ล้านบาท) เพ่ือลดการกู้ยืมของบริษัท และอีก 3 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะลดการกู้ยืมและการใช้งบกระแส            
เงินสดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 จากร้อยละ 49 ในปี 2562  

ภายในปีงบประมาณ 2566  บริษัทฯ วางแผนที่จะเพ่ิมผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการสกัดผลปาล์มสดเป็น 23 ตัน
ต่อเฮกตาร์ (3.68 ตันต่อไร่) จากเดิม 20 ตันต่อเฮกตาร์ (3.2 ตันต่อไร่) ในปี 2562  และยังมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพกิจกรรมปลายน้ าและก าไรขั้นต้น ลดรายจ่ายทางธุรกิจ และรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่าง
สม่ าเสมอแก่ผู้ถือหุ้น 

ส าหรับการผลิตต้นน้ า ปัจจุบันมีการด าเนินการใน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และเกาะ
โซโลมอน ครอบคลุมพ้ืนที่เพาะปลูก 240 แห่ง และโรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม 69 แห่ง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ส่วนร่วมในการปลูกยางพารา อ้อย การเลี้ยงโค และการผลิตเนื้อวัว  ส่วนการด าเนินการปลายน้ ามี 7 ประเทศ 
ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ ไทย สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และปาปัวนิวกินี  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการขายน้ ามันส าหรับการบริโภค (refined oils and fats)  ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (biodiesel 
products)  ผลิตภัณฑ์โอเลเคมี (derivatives and oleochemicals)  รวมทั้งกิจการโรงกลั่น 11 แห่ง โดยมีก าลัง
การผลิตรวม 3.8 ล้านตันต่อปี  

ที่มา: New Straits Times, 9 กันยายน 2563 

ผลกระทบต่อประเทศไทย 
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันของมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นการด าเนินธุรกิจโดยบริษัทหรือ estate ขนาดใหญ่ ท าให้มีการ
บริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการด าเนินธุรกิจต่อหน่วยต่ า   ส่งผลให้น้ ามันปาล์มของ
มาเลเซียมีขีดความสามารถสูงในการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก  อีกทั้งหลายบริษัทในภาคอุตสาหกรรมยังเป็น
บริษัทที่มีหน่วยงานหรือกองทุนของรัฐบาลร่วมถือหุ้น ท าให้ภาครัฐก าหนดแนวนโยบายที่เอ้ือต่อภาคอุตสาหกรรม
และมีการสื่อสาร/ประสานกันได้อย่างใกล้ชิด  อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันของมาเลเซีย
ประสบคือการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคการผลิตต้นน้ าเพราะยังเป็นภาคส่วนธุรกิจที่ยังต้องพ่ึงพา
แรงงานสูง แม้ว่าปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ ในมาเลเซียจะหันมาใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรมาช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
มากขึ้นก็ตาม  โดยแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างชาติ อาทิ ชาวบังคลาเทศ และอินโดนีเซีย ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานต่ ากว่าแรงงานภายในประเทศ  การที่มาเลเซียจ าเป็นต้องหันมาจ้างแรงงานในประเทศมากขึ้น จะท าให้ต้นทุน
การผลิตของมาเลเซียสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีความสามารถในการแข่งขันของน้ ามันปาล์มของไทยในตลาดโลกในระยะสั้น        

โอกาสและแนวทางปรับตัวของผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันของไทยควรเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคการผลิต รวมทั้งให้ความส าคัญกับการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในระดับปลายน้ าให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันกับน้ ามันปาล์มของมาเลเซียได้ในระยะยาว รวมทั้งควรเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ๆ โดยเฉพาะในอินเดียและ
แอฟริกาซึ่งมีความนิยมบริโภคน้ ามันปาล์ม 
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