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จังหวัด ปั ตตานี

สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หนองจิก ปั ตตานี เมืองต้ นแบบเกษตร
อุตสาหกรรม ก้ าวหน้ าผสมผสาน
เบตง ยะลา เมืองต้ นแบบการพัฒนาที่
พึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน

หัวข้ อ
จานวนประชากร
พื ้นที่ทงหมด
ั้
พื ้นที่ ที่ใช้ ในการเกษตร
จานวนอาเภอ

ปริมาณ
690,000 คน
1,244,000 ไร่
972,269 ไร่ (78%)
12 อาเภอ

สุไหงโกลก นราธิวาส ศูนย์กลาง
การค้ าชายแดนระหว่างประเทศ

เมืองหนองจิก ปั ตตานี เมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าผสมผสาน
(Agricultural Industrial City)

โจทย์
สร้ างคุณภาพชีวติ ที่ดี
ประชาชนมีงานทา
มีรายได้

หัวข้ อ
จานวนประชากร
พื ้นที่ทงหมด
ั้

ปริมาณ
69,000 คน (10% ของจังหวัด)
144,000 ไร่ (12% ของจังหวัด)
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- ภาครัฐ
- เอกชนขนาดใหญ่ และเอกชนในพืน้ ที่
- ประชาชน
- สถาบันการศึกษา

ผู้ร่วมลงทุนในโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กลุม่ บริ ษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้
กลุม่ บริ ษัท OPG TECH
กลุม่ บริ ษัท ควนทองน ้ามันปาล์ม
แหล่ งทุน
จากเงินลงทุน + เงินกู้ดอกเบีย้ ต่า ที่ได้ การสนับสนุนจากภาครั ฐ

เอกชนขนาดใหญ่ และเอกชนในพืน้ ที่
ในปั จจุบันได้ ลงทุนไปแล้ ว กว่ า 1,000 ล้ านบาท
1. โรงสกัดน ้ามันปาล์ม ขนาด 45 ตันทะลายต่อชัว่ โมง
2. โรงไฟฟ้ า
Bio Gas ขนาด 2 MW ขายไฟแล้ ว
Bio Mass ขนาด 6.5 MW กาลังขอขายไฟก่อนก่อสร้ าง
Bio Mass ขนาด 9.9 MW กาลังขอขายไฟก่อนก่อสร้ าง
3. โรงปุ๋ย จาก เศษ ของเหลือต่างๆในกระบวนการ สกัด น ้ามันปาล์ม

สิ่งที่จะลงทุนเพิ่ม

วงเงินลงทุน 12,000 – 15,000 ล้ าน

1. โรงกลั่น นา้ มันปาล์ ม
แบ่งการลงทุนออกเป็ น 4 กลุม่
- อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากปาล์ม
2. โรงงานแยกไข
- การแปรรูปพืชเกษตรอืน่ ๆ
3. โรงงานบรรจุ นา้ มันพืช
- การแปรรูปสินค้ า ประมง
4. โรงงานผลิต ไบโอดีเซล B100
- พลังงาน
5. โรงงานแปรรู ป มะพร้ าว ครบวงจร
6. โรงงานนา้ มันถั่วเหลือง + ผลิตภัณฑ์ ถ่ วั เหลือง
7. โรงงานแปรรู ปผลไม้
8. โรงงานแปรรู ป อาหารทะเล
9. โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 49 เมกกะวัตต์
10. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 300 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ ในเขต
ลงทุน และ ขายออกเพื่อความมั่นคงของโครงการ
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ขนาดเศรษฐกิจ (พันล้ าน
บาท)
สัดส่วนภาคเกษตร
พื ้นที่ทาการเกษตร (ไร่ )
ปลูกปาล์ ม (ไร่ )
ปลูกยาง (ไร่ )
ปลูกผลไม้ (ไร่ )

ปั ตตานี
35.96

นราธิวาส
20.65

ยะลา
22.32

43%
972,269
18,870
325,199
229726

31%
1,362,158
44,686
978,370
209,119

29%
1,723,173
8,894
1.259,394
67,301

รายได้ จากปาล์ มนา้ มัน บาทต่ อไร่ ต่อเดือน
คานวณที่ผลผลิต 3 ตัน/ไร่ /ปี
1 เดือน = 250 กก.
คานวณจากราคาซื ้อ (ที่เปอร์ เซ็นต์น ้ามัน 16%)
= 250@6.7 = 1,675 บาท/ไร่ /เดือน
ทังนี
้ ้ หากผลผลิตต่อไร่ มากกว่านี ้ ขึ ้นอยู่กบั การดูแลรักษา
ผลผลิตที่ได้ ก็จะมากกว่า และรายได้ ตอ่ ไร่ จะเพิ่มขึ ้น
พืน้ ที่ปลูกต่ อครัวเรือน รายได้ (บาทต่ อเดือน)
10 ไร่
16,750
25 ไร่
41,875
50 ไร่
83,750

ผลที่ได้ รับจากการขยายการลงทุน

พืน้ ที่ปลูก 300,000 ไร่
ก่ อให้ เกิดรายได้ รวม
6,000 ล้ านบาทต่ อปี

การพัฒนาผลผลิตด้ านอุตสาหกรรมในจังหวัดปั ตตานี

1. เกิดการจ้ างงานเพิ่มเติมให้ กบั คนในท้ องถิ่น (ไม่น้อยกว่า
5,000 อัตรา)
2. สร้ างตลาดรองรับสินค้ าเกษตรที่มีอยู่ในปั จจุบนั
3. รองรับการส่งเสริ มให้ มีการขยายพื ้นที่เพาะปลูก ปาล์มได้ ถึง
300,000 ไร่ (ประมาณ 12,000 ครัวเรื อน ก่อให้ เกิดรายได้
500,000 บาทต่อปี ต่อครัวเรื อน)
4. สร้ างทางเลือกให้ เกษตรกรรายอื่นหันมาปลูกปาล์มทดแทน
5. สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าในท้ องถิ่น
6. เสริ มความมัน่ คงด้ านพลังงาน
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.

เงื่อนไขการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
ยกเว้ นภาษีนิติบคุ คล 8 ปี
ลดหย่อยภาษีนิติบคุ คล ร้ อยละ 50
เพิม่ เติมอีก 5 ปี
หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า ประปา ได้ 2
เท่าเพือ่ คานวณภาษีเป็ นเวลา 10 ปี
หักค่าก่อสร้ างสิง่ อานวยความสะดวก
ได้ ร้อยละ 25 เพือ่ คานวณภาษี
ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่องจักร

เงื่อนไขการลงทุนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ยกเว้ นภาษีนิติบคุ คล 12 ปี
ลดหย่อยภาษีนิติบคุ คล ร้ อยละ 50
เพิม่ เติมอีก 5 ปี
หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า ประปา ได้ 2.5-3
เท่าเพือ่ คานวณภาษี เป็ นเวลา 20 ปี
หักค่าก่อสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกได้
ร้ อยละ 35 เพือ่ คานวณภาษี
ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่องจักร

ที่

8.

เงื่อนไขการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
ยกเว้ นอากรขาเข้ าวัตถุดิบและวัสดุ
จาเป็ นสาหรับผลิตเพือ่ ส่งออกเป็ น
เวลา 5 ปี
ให้ ใช้ แรงงานต่างด้ าวไร้ ฝีมือใน
โครงการตามที่ BOI กาหนด
-

9.

-

6.

7.

เงื่อนไขการลงทุนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ยกเว้ นอากรขาเข้ าวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น
สาหรับผลิตเพือ่ ส่งออกเป็ นเวลา 10 ปี
ให้ ใช้ แรงงานต่างด้ าวไร้ ฝีมือในโครงการ
ตามที่ BOI กาหนด
ให้ หกั ค่าติดตังระบบรั
้
กษาความปลอดภัย
ตามมติครม.
ให้ มีการกาหนดโควตาใหม่ (พิเศษ)
สาหรับการนาเข้ าวัตถุดิบที่มีการกาหนด
โควต้ าไว้ เดิม
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ที่

เงื่อนไขการลงทุนในเขต เงื่อนไขการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เศรษฐกิจพิเศษ
แรงงานวิชาชีพไม่ต้อง เสียภาษีบคุ คลธรรมดาเมื่อ
10.
ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่และได้ รับสิทธิต่อเนื่องอีก 3 ปี ใน
พื ้นที่อนื่
เจ้ าหน้ าที่วิชาชีพ ที่ปฏิบตั ิงานไม่เต็มเวลา ไม่ต้องเสีย
11.
ภาษีบคุ คลธรรมดาเมื่อปฏิบตั ิงานในพื ้นที่
12.
ธุรกิจที่จ้างแรงในพื ้นที่มากกว่า 50 คนนารายจ่าย
ด้ านการจ้ างแรงงานลดภาษีได้ 2 เท่า
สามารถนาเข้ าสินค้ าบางประเภทที่เป็ นข้ อจากัดทาง
13.
การค้ าให้ สามารถทาได้ ในเขตการค้ านานาชาติ

ที่

เงื่อนไขการลงทุนในเขต เงื่อนไขการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เศรษฐกิจพิเศษ
สิทธิการซื ้อที่ดินสาหรับชาวต่างชาติเพือ่ ก่อสร้ าง
14.
โรงงานและที่อยู่อาศัย
15.
ธุรกิจรุ่นใหม่ (start up) ที่มีการจ้ างแรงงานใน
พื ้นที่ สามารถนาค้ าใช้ จ่ายในการจ้ างงานลดภาษีได้
2 เท่า
16.
อนุญาตให้ มีการ Roaming ผ่านระบบเครือข่าย
มือถือของประเทศไทยในเขตท่องเที่ยวให้ กบั
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตราราคาพิเศษ
17. ขอให้ กระทรวงเกษตรฯ จัดงบประมาณสนับสนุนเพือ่ ให้ เกษตรกรหันมาปลูกปาล์ม
ทดแทนการปลูกยางพารา
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