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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้ำพบ 
ชื่อหน่วยงาน : Phattara International Group Co.,Ltd. 

 ที่อยู่ : Huanhu East Road, Chenggong District, Kunming City, Yunnan Province 
โทรศัพท์ : 13708808853 
อีเมล : wayne@phattara.net 
ชื่อผู้เข้าพบ : Mr. Wang Xiao, General Manager 
 
 
 
 
 
 

2. รำยละเอียดบริษัท/องค์กร  
2.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

บริษัท Phattara International Group เปนกลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการดูแลสุขภาพ
ระดับสากลด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี มีโครงการอสังหาริมทรัพย์สําหรับผู้สูงอายุในประเทศจีน
ในรูปแบบการแพทย์และการบริการแบบไทย โดยในช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ร่วมมือ
ด้านการออกแบบโครงการที่เน้นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือดูแลสุขภาพกับโรงพยาบาลกล้วยน ําไทและ
โรงพยาบาลบางมะกอก ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์และพยาบาลแบบครบวงจร และยังเป็นสถาบันการ
ดูแลสุขภาพชั นนําของประเทศไทย รวมทั งยังเป็นสถาบันทางการแพทย์แห่งแรกของเอเชียที่ได้รับการ



รับรองมาตรฐานสากลจาก Joint Commission Internationai (JCI) “LONG TERM CARE” ในรูปแบบ
สถานดูแลผู้ป่วยระยะยาว และเป็นแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก JCI 
“HOME CARE” ซึ่งเป็นรูปแบบสถานดูแลผู้ป่วยที่บ้านอีกด้วย  

นอกจากนี  Phattara ยังได้ร่วมมือกับ Jinyi Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรม 
เช่น อสังหาริมทรัพย์  การค้า การเงิน และอินเทอร์ เน็ต  เป็นต้น ในการจัดตั ง โครงการ 
Dianchi Lakeshore ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์สร้างเขตท่ีอยู่อาศัยเพ่ือสุขภาพระดับสากล โดย
มีพื นที่รวมทั งหมดประมาณ 69 ไร่ แบ่งออกเป็น อาคารศูนย์บริการสมาชิก 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพ 1 
แห่ง ศูนย์ฝึกอบรม 1 แห่ง และอาคารที่พัก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 เฟส ปัจจุบันได้เริ่มก่อสร้างในส่วนของ 
เฟสแรก มีทั งรูปแบบคอนโด และรูปแบบวิลล่า รวมทั งสิ น 1,300 ยูนิต โดยก่อสร้างเป็นอาคารที่
ควบคุมความสูงไม่เกิน 12 เมตร (4 ชั น) และยังมีพื นที่สีเขียวประมาณร้อยละ 35 ของพื นที่ทั งหมด 
เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ตามมาตรฐานการบริการระดับสากลของ JCI  

2.2 รูปแบบของกำรด ำเนินธรุกิจ : 
 โรงงานผู้ผลิต               ผู้ส่งออก                       ผู้นําเข้า 
 ผู้ขายส่ง/กระจายสินค้า   ผู้ขายปลีก    บริษัทตัวแทน 
 ห้างสรรพสินค้า   ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  องค์กรระหว่างประเทศ 
 องค์กรทางการค้า   องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร  อ่ืนๆ ระบุ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

3. สินค้ำ/บริกำรที่น ำเข้ำหรือสนใจน ำเข้ำจำกไทย : บริการด้านการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ 

4. สรุปผลกำรหำรือ/เข้ำพบ 
 สคต.คุนหมิง ได้เข้าพบบริษัท Phattara International Group Co.,Ltd. เพ่ือเยี่ยมชมความ
คืบหน้าโครงการ Dianchi Lakeshore ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์บ้านพักอาศัยเพ่ือสุขภาพ
ระดับสากล โดยบริษัทฯ มีแผนสร้างร้านอาหารไทยและร้านนวดสปาในศูนย์บริการเพ่ือให้บริการ
ลูกค้าท่ีเข้ามาเย่ียมชม/เลือกซื อห้องในโครงการฯ เดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จตั งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 
แต่เนื่องจากในปัจจุบันโครงการบ้านพักอาศัยยังไม่มีผู้เข้ามาพักอาศัยอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับ
โครงการฯ ตั งอยู่ในพื นที่ที่ไกลจากตัวเมืองคุนหมิงพอสมควร ทําให้บริษัทฯ ต้องคํานึงถึงความคุ้มทุนใน
การทําร้านอาหารและร้านนวดสปาดังกล่าว ทั งนี  บริษัทฯ คาดการณ์จะสามารถมอบห้องพักเฟสแรก
ให้แก่ลูกค้าไดภ้ายในปีนี  โดยราคาบ้านพักในปัจจุบันอยู่ที ่7,800 – 13,000 หยวน/ตารางเมตร  

นอกจากนี  บริษัทฯ ได้มีการวางแผนโครงการใหม่อีก 2 โครงการ และคาดการณ์ว่าจะเริ่ม
สร้างภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ได้แก่     

1) โครงการ Ma Jin Pu (马金铺) ที่ตั งอยู่ในเขตพื นที่ราบสูงใหม่ (高新区) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เขตพื นที่กําลังพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจของคุนหมิงในอนาคต ภายใต้แนวคิดเมืองแห่งสุขภาพ โดยมี
พื นที่โครงการทั งหมด 5,500 หมู่ หรือประมาณ 2,291 ไร่ (1 หมู่ เท่ากับ 2.4 ไร่) โดยโครงการจะเน้น
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และที่พักอาศัยเป็นหลัก เช่น การสร้างโรงเพาะปลูกยา/พืชสมุนไพรจีน 



ศูนย์วิจัยยา/สมุนไพรจีน สวนสาธารณะ และที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการสามารถ
ดํารงชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไม่เบียดเบียนกัน ทั งนี  โครงการ Ma Jin Pu จะใช้เวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ 8-10 ปี จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้  

2) โครงการ Yong chang (永昌)  ตั งอยู่ในเขตพื นที่ซีชาน (西山) ของเมืองคุนหมิง โดยมี
เนื อที่ของโครงการทั งหมด 1,000 หมู่ หรือประมาณ 400 ไร่ (1 หมู่ เท่ากับ 2.4 ไร่) ซึ่งโครงการนี   
เป็นโครงการที่จะทําความร่วมมือร่วมกับรัฐบาลคุนหมิง สร้างเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร 
โดยมีการวางแผนสร้างโรงเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และร้านค้า เป็นต้น ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่าง
การรออนุมัติจากรัฐบาล เนื่องจากเดิมพื นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่อยู่อาศัยของชุมชนจึงต้องมีการทุบและ
สร้างใหม่ โดยรัฐบาลจะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้อยู่อาศัยรายเดิมและจะให้สิทธิเข้าพักใน
โครงการที่สร้างใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 นอกจากนี  สคต.คุนหมิง ได้แจ้งให้บริษัททราบว่า โรงพยาบาลบํารุง ราษฏร์ ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลชั นนําของไทย มีความประสงค์จะทําความร่วมมือกับบริษัทฯ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยน
ลูกค้าไทย-จีน โดยอยากให้โครงการ Dianchi Lakeshore เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานให้แก่
โรงพยาบาล ซึ่งบริษัทฯ มีความสนใจ แต่เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 อยู่ ทําให้การเดินทางระหว่างประเทศยังมีข้อจํากัด ทั งนี  บริษัทฯ จะพิจารณาในรายละเอียดและ
การทําความร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปภำพแผนผังโครงกำรและห้องตัวอย่ำง 



 
5. ควำมคิดเห็นสคต. 
 บริษัท Phattara Group เป็นบริษัทด้านอสังหริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ          
ที่ให้ความสําคัญด้านการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สุงอายุเป็นหลัก โดยจากการเยี่ยมชมโครงการฯ 
สคต.คุนหมิง ได้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ Dianchi Lakeshore และได้ทราบถึงแผน
โครงการใหม่ 2 โครงการ ที่บริษัทฯ มีแผนจะสร้างใน 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งการสร้างโครงการใหม่ๆ    
ของบริษัทฯ จะช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจ/บริการดูแลผู้สูงอายุของไทย ให้เข้ามามีบทบาทในตลาด
ผู้สูงอายุจีนมากขึ นในอนาคต ทั งนี  หากโครงการ Dianchi Lakeshore ได้มีการสร้างเสร็จแล้วนั น 
บริษัทฯ ก็สามารถดําเนินแผนการทําร้านอาหารและร้านนวดสปาไทยในศูนย์ให้บริการลูกค้าได้อีกครั ง 
ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อธุรกิจร้านอาหาร ร้านสปา รวมถึงสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนไดม้ากขึ นอีกด้วย  
 

***************************************** 

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง  
เมษายน 2564 


