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บีโอไอเผยเอกชนลงทุนชายแดนใต้ 
สานฝันเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่มมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน”   

 

  บีโอไอสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในพืน้ทีอ่ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี รับโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ย า้จุดยืนดึงการลงทุนของภาคเอกชน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนพืน้ที ่3 จังหวดัภาคใต้อย่างยัง่ยืน เผยไฟเขียวโรงแรม หนุนอุตฯ การท่องเที่ยว ขณะที่บริษัทหนองจิก
พัฒนา ลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว คาดดันยอดใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
มูลค่ากว่า  500 ล้านบาทต่อปี 

    นายเศกสรรค์  เรืองโวหาร ท่ีปรึกษาด้านการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน      
(บีโอไอ) เปิดเผยว่า เม่ือเร็วๆ น้ี บีโอไอได้อนุมติัส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการโรงแรม และกิจการผลิต
ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว โดยทั้ง 2 กิจการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย
ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใตโ้ครงการเมืองตน้แบบ “สามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” ของรัฐบาลท่ี
มุ่งสร้างงานสร้างรายได ้รวมถึงยกระดบัคุณภาพชีวติประชาชนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 

    “รัฐบาลมีนโยบายโครงการเมืองตน้แบบในพื้นท่ี 3 อ าเภอ ใน 3 จงัหวดั คือ  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส บีโอไอจีงให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษมากกว่าการลงทุน
ชายแดนใตป้กติ การลงทุนของทั้ง 2 กิจการคร้ังน้ี สะทอ้นให้เห็นว่านักลงทุนเห็นถึงศกัยภาพของพื้นท่ี    
ช่วยสร้างความมัน่ใจแก่นกัลงทุนรายอ่ืนใหต้ดัสินใจเขา้มาลงทุนต่อไป” นายเศกสรรค ์กล่าว  

    ทั้งน้ี กิจการโรงแรมเป็นของกลุ่มนกัลงทุนจากมาเลเซีย เงินลงทุน 120 ลา้นบาท เป็นโรงแรมแบบ
ทนัสมัยส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นครอบครัว หรือกลุ่มท่ีเข้าพกัเพื่อประชุม สัมมนา ซ่ึงนอกจากจะช่วย
สนับสนุนการท่องเท่ียวในพื้นท่ีแล้ว ยงัก่อให้เกิดรายได้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร    
ของท่ีระลึก ขนส่ง รวมถึงก่อใหเ้กิดการจา้งงานในพื้นท่ีดว้ย 
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  ส าหรับกิจการผลิตผลิตภณัฑ์จากมะพร้าว เป็นโครงการลงทุนของบริษทั หนองจิกพฒันา จ ากดั       
โดยจะผลิตน ้ ากะทิ น ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ ผลิตภณัฑ์น ้ ามะพร้าว รวมถึงใช้ประโยชน์จากกะลามะพร้าว    
ผิวมะพร้าว กากมะพร้าว และใยมะพร้าว เป็นตน้  เงินลงทุนรวม 500 ล้านบาท โครงการน้ีจะผลิตเพื่อ
จ าหน่ายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ เช่น จีน อเมริกา และยุโรป ซ่ึงในปัจจุบนัมีกลุ่มผูแ้พน้มววั 
หรือกลุ่มผูบ้ริโภคนมจากพืชท่ีเป็นออร์แกนิค หนัมาให้ความสนใจบริโภคน ้ ากะทิกนัมากข้ึน โดยวตัถุดิบท่ี 
เป็นมะพร้าวผล และเน้ือมะพร้าว โครงการจะรับซ้ือจากชุมชนในพื้นท่ี 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง คาดวา่จะ
ช่วยใหเ้กิดการกระจายรายไดแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ 500 ลา้นบาท  

    นายเศกสรรค์  กล่าวว่า รัฐบาลให้ความส าคญักับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนใต้มาอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงภายใต้นโยบายของบีโอไอ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้คลอบคลุม 4 จงัหวดัชายแดนใต้ และ 4 อ าเภอใน จ.สงขลา 
และ 2.มาตรการเมืองตน้แบบ “สามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” คลอบคลุมพื้นท่ี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.
เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  

   ทั้ง 2 มาตรการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ เช่น ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสูงสุด 8 ปี ไม่จ  ากดั
วงเงิน และลดหยอ่นร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร เป็นตน้ แต่หากลงทุนในพื้นท่ี
เมืองตน้แบบจะไดรั้บสิทธิประโยชน์มากกว่าการลงทุนตามมาตรการชายแดนใต ้เช่น ยกเวน้อากรขาเขา้
วตัถุดิบท่ีผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มข้ึนเป็น 10 ปี จากปกติ 5 ปี เป็นตน้ ทั้งน้ีนกัลงทุนสามารถยื่นขอรับส่งเสริม
การลงทุนทั้ง 2 มาตรการไดภ้ายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  
  นอกจากน้ี การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นท่ีชายแดนใต ้ยงัมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดการพฒันาพื้นท่ีทั้ งระบบ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซ่ึงล่าสุดได้จดัตั้ งศูนย์
ประสานงานการผลิต และพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ครอบคลุมทั้ง3 พื้นท่ีโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อท าหน้าท่ีให้บริการเบ็ดเสร็จด้านก าลงัคนโดยมี 2 กลุ่ม 
เป้าหมาย คือ กลุ่มนกัลงทุนท่ีตอ้งการแรงงานในพื้นท่ี และกลุ่มแรงงานท่ีตอ้งการฝึกอบรม ซ่ึงจะเป็นส่วน
ส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลิต  
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