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บีโอไอเผยเอกชนลงทุนชายแดนใต้
สานฝันเมืองต้ นแบบ “สามเหลีย่ มมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
บีโอไอสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในพืน้ ทีอ่ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รับโครงการเมืองต้ นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ยา้ จุดยืนดึงการลงทุนของภาคเอกชน สร้ างรายได้ ยกระดับคุณภาพชี วิต
ชุ มชนพืน้ ที่ 3 จังหวัดภาคใต้ อย่ างยัง่ ยืน เผยไฟเขียวโรงแรม หนุนอุตฯ การท่ องเที่ยว ขณะที่บริษัทหนองจิก
พัฒนา ลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ จากมะพร้ าว คาดดันยอดใช้ วัตถุดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
มูลค่ ากว่ า 500 ล้ านบาทต่ อปี
นายเศกสรรค์ เรื องโวหาร ที่ปรึ กษาด้านการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น
(บีโอไอ) เปิ ดเผยว่า เมื่ อเร็ วๆ นี้ บี โอไอได้อนุ ม ตั ิ ส่ งเสริ ม การลงทุ นแก่ กิจการโรงแรม และกิ จการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โดยทั้ง 2 กิจการตั้งอยูใ่ นพื้นที่อาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี ซึ่ งเป็ นพื้นที่เป้ าหมาย
ตามนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ของรัฐบาลที่
มุ่งสร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
“รัฐบาลมีนโยบายโครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่ 3 อาเภอ ใน 3 จังหวัด คือ อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี
อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุ ไหงโก-ลก จ.นราธิ วาส บีโอไอจีงให้สิทธิ ประโยชน์เป็ นพิเศษมากกว่าการลงทุน
ชายแดนใต้ปกติ การลงทุ นของทั้ง 2 กิ จการครั้ งนี้ สะท้อนให้เห็ นว่านักลงทุนเห็ นถึ งศักยภาพของพื้นที่
ช่วยสร้างความมัน่ ใจแก่นกั ลงทุนรายอื่นให้ตดั สิ นใจเข้ามาลงทุนต่อไป” นายเศกสรรค์ กล่าว
ทั้งนี้ กิจการโรงแรมเป็ นของกลุ่มนักลงทุนจากมาเลเซี ย เงินลงทุน 120 ล้านบาท เป็ นโรงแรมแบบ
ทัน สมัย ส าหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ เป็ นครอบครั ว หรื อ กลุ่ ม ที่ เ ข้า พัก เพื่ อประชุ ม สั มมนา ซึ่ งนอกจากจะช่ ว ย
สนับสนุ นการท่องเที่ ยวในพื้นที่ แล้ว ยังก่ อให้เกิ ดรายได้ในอุ ตสาหกรรมต่อเนื่ อง เช่ น ธุ รกิ จร้ านอาหาร
ของที่ระลึก ขนส่ ง รวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ดว้ ย
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สาหรับกิ จการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว เป็ นโครงการลงทุนของบริ ษทั หนองจิกพัฒนา จากัด
โดยจะผลิตน้ ากะทิ น้ ามันมะพร้ าวสกัดเย็น ผลิ ตภัณฑ์น้ ามะพร้ าว รวมถึ งใช้ประโยชน์จากกะลามะพร้ าว
ผิวมะพร้ า ว กากมะพร้ า ว และใยมะพร้ า ว เป็ นต้น เงิ นลงทุ นรวม 500 ล้านบาท โครงการนี้ จะผลิ ตเพื่ อ
จาหน่ายในประเทศ และส่ งออกไปต่างประเทศ เช่น จีน อเมริ กา และยุโรป ซึ่ งในปั จจุบนั มีกลุ่มผูแ้ พ้นมวัว
หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคนมจากพืชที่เป็ นออร์ แกนิค หันมาให้ความสนใจบริ โภคน้ ากะทิกนั มากขึ้น โดยวัตถุดิบที่
เป็ นมะพร้าวผล และเนื้ อมะพร้าว โครงการจะรับซื้ อจากชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คาดว่าจะ
ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวได้ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 500 ล้านบาท
นายเศกสรรค์ กล่ าวว่า รั ฐบาลให้ความสาคัญกับการส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการลงทุ นในพื้นที่ จงั หวัด
ชายแดนใต้ม าอย่า งต่ อเนื่ อง ซึ่ ง ภายใต้นโยบายของบี โอไอ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คื อ 1.มาตรการ
ส่ งเสริ มการลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ คลอบคลุม 4 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อาเภอใน จ.สงขลา
และ 2.มาตรการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” คลอบคลุมพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี อ.
เบตง จ.ยะลา และ อ.สุ ไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ทั้ง 2 มาตรการจะได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ เช่ น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสู งสุ ด 8 ปี ไม่จากัด
วงเงิน และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร เป็ นต้น แต่หากลงทุนในพื้นที่
เมืองต้นแบบจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์มากกว่าการลงทุนตามมาตรการชายแดนใต้ เช่ น ยกเว้นอากรขาเข้า
วัตถุ ดิบที่ผลิตเพื่อส่ งออกเพิ่มขึ้นเป็ น 10 ปี จากปกติ 5 ปี เป็ นต้น ทั้งนี้ นกั ลงทุนสามารถยื่นขอรับส่ งเสริ ม
การลงทุนทั้ง 2 มาตรการได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
นอกจากนี้ การส่ งเสริ มให้เกิ ดการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้ ยังมีความร่ วมมือจากหลายหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ เกิ ด การพัฒนาพื้ น ที่ ท้ งั ระบบ อาทิ ส านัก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง ล่ า สุ ดได้จดั ตั้ง ศู น ย์
ประสานงานการผลิ ต และพัฒนาก าลังคนอาชี วศึ ก ษาเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครอบคลุ มทั้ง3 พื้นที่ โครงการเมื องต้นแบบ เพื่อทาหน้าที่ให้บริ การเบ็ดเสร็ จ ด้านกาลังคนโดยมี 2 กลุ่ ม
เป้ าหมาย คือ กลุ่มนักลงทุนที่ตอ้ งการแรงงานในพื้นที่ และกลุ่มแรงงานที่ตอ้ งการฝึ กอบรม ซึ่ งจะเป็ นส่ วน
สาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
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