Public Private Partnership for

the Cruise Terminal Development Project
at Samui island, Surat Thani Province

โครงการศึกษาและว�เคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนใน
โครงการพัฒนาทาเทียบเร�อรองรับเร�อสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal)
ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

เอกสารประกอบการสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชน
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ความเปนมาของโครงการ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปนอีกจ�ดหมายปลายทางทีม่ คี วามสำคัญ ซ�ง่ เร�อสำราญ
ทีเ่ ขาไทยมักเลือกเปนจ�ดแวะพักของเร�อสำราญ เนือ่ งจากมีชายหาดทีม่ คี วามสวยงาม
และแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลาย แตในปจจ�บนั เร�อสำราญยังไมสามารถเขาเทียบทา
ไดโดยตรง จะตองอาศัยเร�อขนาดเล็กในการรองรับนักทองเทีย่ วจากเร�อสำราญข�น้ มา
ทองเทีย่ วและใชจา ยบนเกาะสมุย ซ�ง่ อาจทำใหเกิดความไมปลอดภัยและไมสะดวกกับ
นักทองเทีย่ ว และอาจสงผลใหนกั ทองเทีย่ วจากเร�อสำราญบางสวนตัดสินใจไมขน้� มา
ทองเทีย่ ว และจับจายใชสอยบนเกาะสมุย
กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจาทา จ�งไดเรงรัดผลักดันโครงการศึกษาและว�เคราะห
การใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการพัฒนาทาเทียบเร�อสำราญขนาดใหญ
(Cruise Terminal) ทีอ่ ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซ�ง่ เปนการตอยอด
จากการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบทาเทียบเร�อสำราญ ซ�ง่ ทางกรมเจาทา
ไดดำเนินการแลวเสร็จ และคัดเลือกพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมจะดำเนินการกอสรางทาเทียบเร�อ
สำราญ ณ บร�เวณแหลมหินคม ตำบลตลิง่ งาม อำเภอเกาะสมุย เนือ่ งจากเปนพืน้ ที่
ทีม่ คี วามพรอมทางดานว�ศวกรรม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอมและสังคม
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มกราคม
นายกรัฐมนตร�สง่ั การพิจารณาหาแนวทางสรางทาเทียบเร�อสำราญ
ระหวางประเทศขนาดใหญ

มิถนุ ายน
คณะรัฐมนตร�ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน
การทองเทีย่ วทางเร�อระหวางไทยกับสิงคโปร โดยกำหนดจ�ดหมาย
ปลายทาง เชน ภูเก็ต กระบี่ และสมุย

ธันวาคม
กรมเจาทาไดรบั งบประมาณป 2558 - 2560 เพือ่ ทำการศึกษา
ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบทาเทียบเร�อรองรับเร�อสำราญ
ทีจ่ งั หวัดกระบี่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
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กรกฎาคม
คณะรัฐมนตร�เห็นชอบแผนปฏิบตั กิ าร ในการพัฒนาทาเทียบ
เร�อยอรช (Yacht) และทาเทียบเร�อโดยสารเพือ่ การทองเทีย่ ว
ขนาดใหญ (Cruise Terminal)

วัตถุประสงคของโครงการ
1
2
3
4

เพือ่ เพิม่ ประสิทธ�ภาพในการรองรับนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางโดยเร�อสําราญ
ขนาดใหญ ทัง้ ในเร�อ่ งของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย
ความรวดเร็วในการเทียบทา และการขนยายนักทองเทีย่ วข�น้ ฝง
เพือ่ ดึงดูดใหบร�ษทั เดินเร�อสําราญขนาดใหญจดั เสนทางการเดินเร�อ
เพือ่ เทียบทาทีเ่ กาะสมุย
เพือ่ ยกระดับการทองเทีย่ วโดยเร�อสําราญในประเทศไทย และเพิม่
ข�ดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เพือ่ สงเสร�มการทองเทีย่ ว สรางงาน และเพิม่ รายได ใหแกประชาชน
บนเกาะสมุย ในจังหวัดสุราษฎรธานีและบร�เวณโดยรอบ

พืน้ ทีศ่ กึ ษา

โครงการพัฒนาทาเทียบเร�อรองรับเร�อสำราญขนาดใหญกอ สราง
ทีบ่ ร�เวณแหลมหินคม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อยูห า ง
จากสนามบิน เกาะสมุยประมาณ 31 กม. มีเกาะแตน เกาะมัดสุม
และแหลมสอ เปนทีก่ ำบังลมธรรมชาติ เร�อสำราญขนาดใหญจอด
เทียบทาไดอยางปลอดภัย

ธุรกิจการเดินเร�อทัว่ โลก

แผนการดำเนินโครงการ
ชวงที่ 1 (พ.ศ. 2563-2566)
ศึกษารูปแบบการใหเอกชนรวมลงทุน

+3.5%
20.50

2554

22.34

2557

26.70

2560

32.00

2564

ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)
ดำเนินการกอสรางงาน ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ชวงที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570)
เปดใหบร�การทาเทียบเร�อสำราญ ระยะเวลา 30 ป

2563

จำนวนนักทองเทีย่ วโดยเร�อสำราญ (ลานคน)
ทีม่ า : CLIA Report, State of The Cruise Industry Outlook 2020
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ธุรกิจการเดินเร�อสำราญในทว�ปเอเช�ย
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จำนวนเร�อสำราญที่เขาเทียบทาจร�ง
จำนวนเร�อสำราญที่มีโอกาสเขาเทียบทา
2,681

2567

809
561

2569

550
368
ที่มา : 2019 Asia Deployment and Capacity Report
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• กรมเจาทาศึกษา PPP
(โครงการปจจ�บนั )

• คค./ครม.
มีมติเห็นชอบ

• กรมเจาทาดำเนินการ
จัดกรรมสิทธ�ท์ ด่ี นิ
• กรมเจาทาศึกษา
เพือ่ คัดเลือกเอกชน
• ครม. เห็นชอบ
ผลการคัดเลือก
• กรมเจาทา/เอกชน
ดำเนินการกอสราง
• เอกชนติดตัง้ ระบบงาน
(ระบบทีเ่ กีย่ วของ
กับการใหบร�การ
เร�อสำราญ)
• เปดใหบร�การ
ทาเทียบเร�อสำราญ

รูปแบบทาเทียบเร�อ เกาะสมุย สุราษฎรธานี
พืน้ ทีบ่ นชายฝง และนอกชายฝ
ง การ
อาคารบริ

อาคารผูโดยสาร

อาคารบร�การ

สะพาน

พื้นที่จอดรถ

พื้นที่จอดรถ

สะพาน

พื้นที่จอดเรือเฟอรรี

พื้นที่จอดเร�อเฟอรร�

สะพาน

ที่จอดเรื
อยอร
พื้นพืที้น่จอดเร�
อยอร
ชช

พืน้ ทีจ่ อดเร�อเฟอรรแ� ละเร�อยอรช

อาคารผูโดยสาร

อาคารผูโดยสาร
อาคาร 3
Service Building

อาคาร 2
Ticket & Restaurant

พืน้ ทีบ่ นชายฝง

อาคาร 1
Tourist Information

พื้นที่จอดรถ

อาคารบร�การ

อาคาร 3
Service Building

ความสามารถในการรองรับผูโดยสาร
ทาเร�อสำราญ
• รองรับเร�อสำราญไดพรอมกัน 2 ลำ
เร�อสำราญขนาดใหญ 4,000 คน
เร�อสำราญขนาดกลาง 2,500 คน
• ความยาวหนาทา 362 เมตร
• ความลึกรองน้ำ 9.3 เมตร
• ความจ�อาคารผูโดยสาร 3,600 คน
ทีจ่ อดเร�อยอรช
• รองรับเร�อยอรชสูงสุด 80 ลำ
ทีจ่ อดเร�อเฟอรร�
• รองรับเร�อเฟอรรส� งู สุด 6 ลำ

ตนทุนคาใชจา ยโครงการ

Project Cost
ประมาณการเงินลงทุนและคาใชจา ยโครงการ

10,391

ลานบาท
million Baht

Invesment Cost
มูลคาลงทุนโครงการ

Operation & Maintenance Cost
คาดำเนินงานและบำรุงรักษา

านบาท
5,710 ลmillion
Baht

านบาท
4,681 ลmillion
Baht

การคาดการณจำนวนผูโดยสารใชบร�การทาเทียบเร�อเกาะสมุย
กรณีไมมกี ารสรางทาเทียบเร�อ
กรณีกอ สรางทาเร�อแวะพัก Port of Call

จำนวนผูโดยสาร
(คน)
600,000
400,000
200,000

314,096
176,826
106,096
พ.ศ. 2570

157,048
พ.ศ. 2580

514,682

402,069

257,341

201,034
พ.ศ. 2590

พ.ศ. 2600

รายไดอน่ื จากการใชจา ยของนักทองเทีย่ ว
ผลประโยชนทางตรง
เกิดจากการใชจา ยของ 3 กลุม หลัก ไดแก บร�ษทั ขนสง
ผูโดยสารเร�อสำราญ และลูกเร�อ
ผลประโยชนทางออม
เกิดจากการใชจา ยในการซ�อ้ สินคาและบร�การจากโรงแรม
หร�อผูประกอบการเร�อสำราญเพื่อรองรับผู โดยสาร
เร�อสำราญ ทำใหเกิดการจางงาน และการหมุนเว�ยนเง�น
ในระบบเศรษฐกิจเพิม่ ข�น้

ผลประโยชนจากการใชจา ยของนักทองเทีย่ ว
เฉลีย่ 5,000 บาท/คน

คาทีพ
่ กั

35%

คาสินคา/ของฝาก

13%

คาอาหาร/เคร�อ่ งดืม่ คาพาหนะในจังหวัด

26%

17%

คาใชจา ยบันเทิง

คาบร�การทองเทีย่ ว

8%

1%

ผลกระทบดานสิง่ แวดลอมและมาตรการลดผลกระทบ
แผนการติดตาม
ตรวจสอบ

ลำดับที่

รายการทีต่ ดิ ตาม
ตรวจสอบ

1

คุณภาพอากาศและเสียง

PM10, SO2, NO2, CO,
ความเร็วและทิศทางลม

2

การเปลีย่ นแปลงชายฝง

รูปตัดชายฝง
ความยาวชายฝง

3

คุณภาพน้ำทะเล

สารแขวนลอย
บร�เวณตอกเสาเข็ม
คุณภาพน้ำทะเล

4

คุณภาพน้ำทะเล

เพลงกตอนพืช/สัตว,
ปะการัง, หญาทะเล

5

การคมนาคมขนสง

บันทึกอุบตั เิ หตุจากการ
ขนสงวัสดุกอ
 สราง และ
การเขาเทียบทาของเร�อ
สำราญ

6

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิง้

7

เศรษฐกิจและสังคม

สำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนบร�เวณทาเทียบเร�อ

ความถีใ่ นการตรวจสอบ
ชวงกอนกอสราง

ชวงกอสราง

ชวงดำเนินการ

รูปแบบการพัฒนาทาเทียบเรือและการใหเอกชนรวมลงทุน
ภาครัฐ

การจัดซ�อ้ จัดจาง
ทัว่ ไปของรัฐ

เอกชน

การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (PPP)

การวาจางเหมา
บร�การเอกชน

สัมปทานเฉพาะงาน
บางสวน

สัมปทาน
ทัง้ โครงการ

การแปรรูป
กิจการของรัฐ
เปนของเอกชน

รายละเอียด

รัฐกอสราง ดำเนินงาน
และบำรุงรักษาโครงการ
ดวยตนเองทัง้ หมด ภายใต
พ.ร.บ. จัดซ�อ้ จัดจางฯ

ขอดี

เอกชนมีความคลองตัวในการลงทุนและมีประสิทธ�ภาพในการบร�หารงานโครงการสูงกวารัฐ เอกชนมีความคลองตัว
รัฐมีความคลองตัวในการ
เอกชนมีความเช�ย่ วชาญ และประสบการณในการพัฒนาและบร�หารทาเทียบเร�อสำราญ ในการบร�หารงาน
กำหนดนโยบายตลอด
เอกชนสามารถจ�งใจใหเร�อสำราญเขามาเทียบทาที่เกาะสมุยและดึงดูดนักทองเที่ยว โครงการสูงทีส่ ดุ
ระยะเวลาโครงการ
ชาวตางชาติเขามาจับจายใชสอยในพืน้ ที่

ขอเสีย

ระดับการมีสว นรวมของเอกชน
รัฐวาจางเอกชน
เพือ่ ดำเนินงานและบำรุงรักษา
โครงการ ภายใต พ.ร.บ.
รวมลงทุนฯ

รัฐใหสมั ปทานเฉพาะงาน รัฐใหสมั ปทานงานทัง้ หมด
ดำเนินงานและบำรุงรักษา ของโครงการแกเอกชน
โครงการแกเอกชน ภายใต ภายใต พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ
พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ

รัฐมีขอ จำกัด
ดานงบประมาณ
รัฐมีขอ จำกัดในการ
บร�หารงานโครงการ

รัฐโอนความเปนเจาของ
ในกิจการมายังเอกชน
ภายใต พ.ร.บ. ทุน
รัฐว�สาหกิจฯ

รัฐมีขอ จำกัดในการกำหนดนโยบายภายหลังจากการลงนามในสัญญารวมลงทุนกับเอกชน รัฐไมสามารถกำหนด
นโยบาย

ขอบเขตการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
เง�นลงทุนในโครงการรวม
ทัง้ หมด 10,391 ลานบาท

31.5%

เอกชนลงทุน
3,273 ลานบาท

68.5%

รัฐลงทุน
7,118 ลานบาท
คาติดตัง้ อุปกรณสำหรับบร�หารงานทาเทียบเร�อสำราญ

คาจัดกรรมสิทธ�ท์ ด่ี นิ

คาดำเนินงานและบำรุงรักษา

คาลงทุนกอสรางโครงสรางพืน้ ฐานและงานระบบ

การพัฒนาทาเทียบเรือสำราญในตางประเทศ
ทาเทียบเร�อสำราญ
Marina Bay
Cruise Centre

ทาเทียบเร�อสำราญ
Helix
Cruise Center

รูปแบบ

การรวมลงทุน (PPP)

การรวมลงทุน (PPP)

เง�นลงทุน

8,200 ลานเหร�ยญฮองกง
(33,000 ลานบาท)

500 ลานเหร�ยญสิงคโปร
(11,473 ลานบาท)

กอสราง

เสร็จป พ.ศ. 2556

บร�หาร

World Wide
Cruise Terminal

ชองทางการติดตอ
กองว�ศวกรรม กรมเจาทา
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดนอย
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
02-234-3593

ทาเทียบเร�อสำราญ
Miami Port Terminal F

ทาเทียบเร�อสำราญ
Shinko Pier
Cruise Terminal

ทาเทียบเร�อสำราญ
Kai Tak
Cruise Terminal

การรวมลงทุน (PPP)

การรวมลงทุน (PPP)

N/A

46 ลานยูโร
(1,668 ลานบาท)

120 ลานเหร�ยญสหรัฐ
(3,700 ลานบาท)

เสร็จป พ.ศ. 2555

เสร็จป พ.ศ. 2562

เสร็จป พ.ศ. 2561

จะเสร็จป พ.ศ. 2565

SATS-Creuers Cruise
Services

บร�ษทั ทองถิน่

Carnival Coporation

Carnival Cruise Line

การรวมลงทุน (PPP)

กลุม ทีป่ ร�กษา
สนับสนุน
ทางว�ชาการโดย

samuicruise.com

เอกสารประกอบการสัมมนา

