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ทามกลางการแขงขันที่เขมขนในตลาดอสังหาริมทรัพย
นับเปนความทาทายของนักธุรกิจหนุมไฟแรงวัย 38 ป
“คุณวุฒิพล ถาวรธวัช” หรือ “คุณอ้ัม” กรรมการผูจัดการ
หรือผูนำกลุมธุรกิจ Urban Hospitality Group ภายใต
แบรนด UHG  กับการกาวเขามารับหนาที่ Coaching
กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยรูปแบบโรงแรม และ Home
Office ใจกลางกรุงเทพมหานครชั้นใน ดวยมูลคา
ทรัพยสินในมือรวมเฉียดหมื่นลานบาท

ในความเปนมาของ “คุณวุฒิพล” นั้นเขาเริ่มจากฐานความรู
ปริญญาโท 2 สถาบันซอน โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร Massachusetts Institute of Technology (MIT)
และปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA, double major in 
Finance and Operations & Information Management) จาก
Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 
ตามดวยประสบการณชีวิตคนทำงานที่คลุกวงในกับเรื่องเงินๆ
ทองๆ มาตั้งแตแรกเริ่มจากการเขาไปรวมงานกับสถาบันการ
เงินชั้นนำของโลก อาทิ JP Morgan, Goldman Sachs, และ 
Barclays Capital  สาขาลอนดอน,โตเกียว และฮองกง

วันนี้แมจะดวยแควัย 38 ป กับการหันหักเหเสนทางเขาสูโหมด
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย รูปแบบโรงแรมและ Home Office
ภายใต 5  Concept  รวม  10  แหงใจกลางกรุงเทพมหานคร
ชั้นใน จึงเปน Storyใหมของ “คุณวุฒิพล” ที่นาติดตามไมนอย
กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหวงระยะเวลาเพียง 3 ป หลังจาก
เขาเขามาโคชชิ่งมูลคาอสังหาริมทรัพยเดิมๆ ของตระกูลให
งอกเงยขึ้นมาอยูในระนาบบนของตลาดได

จากการสนทนาแนวทางการทาํงานกบั “คณุวฒุพิล” ทาํใหมอง
เหน็ถงึความโดดเดนในบคุลกิของเขาทีม่คีวามเปนระเบยีบ วนัิย
และใส ใจในรายละเอียดเนื้องานอยางชนิดที่ตองบอกวา
“เนีย้บสดุ” และดวยเหตนุีท้าํใหเขาสามารถโฟกสั “ไลฟสไตล”
ของคนในสังคมปจจุบันไดแมนยําและแยกแยะไดหลากหลาย
กลุมบนความ “เขาใจ” ในความตองการตามไลฟไตลแตละคน
ไดอยาง “เขาถึง” ได

รวมถงึเปนคนทีม่คีวามสามารถในการสือ่สารโดยเลือก “ชจูดุแขง็”
ของธุรกิจไดอยางชัดเจนวา กลุมอสังหาฯ แบรนด UHG นั้นจะ
มีความโดดเดนเฉพาะ  คือ 1. ทําเล เขาถึงงาย ติดรถไฟฟา 
2. ราคาสมเหตุสมผล ไมเนนมองที่ดาวแตเนนใหคุณคาการ
บริการลูกคา สามารถรองรับความตองการและไลฟสไตลของ
ลูกคาได และ 3. เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ขอดีของการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยในรูปแบบ Mixs Use คือเปนทั้งโรงแรม
และ สํานักงานใหเชาชวยลดการบริหารความเสี่ยงรายไดได

และนี่! จึงเปนเหตุผลสําคัญ ที่ทําใหอสังหาริมทรัพยเดิมๆ ของ
ตระกลูสามารถเพ่ิมมูลคาข้ึนมหาศาลไดในชัว่ระยะเวลาทีร่วดเรว็
ซึ่ง “คุณวุฒิพล” ไดขยายความอธิบายถึงเหตุผลที่ตองแยก
รูปแบบบริหาร โรงแรมและ Home Office ออกเปน 5  Concept
จากทั้งหมดรวม  10  แหงใจกลางกรุงเทพมหานครชั้นในวา 

Concept แรก เปนแนว Hills  มี 2  โครงการ คือ โครงการ 
อารีย ฮิลล และ โครงการ ลาดพราวฮิลล  รูปแบบโรงแรมและ
อาคารสํานักงานเชา อยูติดสถานีรถไฟฟาทั้ง 2 แหง  อาคาร
ออกแนวโมเดิรนทันสมัย ภายใต Concept  คือ การมีชีวิตชีวา
หมายถึง มีผูคนเดินเขาออกตลอดทั้งวัน   เปนอาคารลักษณะ 
Mix Used Building  โดยอาคาร อารีย ฮิลล มี 34 ชั้น แบงเปน
รีเทล 2 ชั้น สํานักงาน 11 ชั้น และโรงแรมขนาด 200 หอง
จํานวน 11 ชั้น  มูลคาการลงทุน 1,300 ลาน เตรียมเปด
ตัวอยางเปนทางการเดือนเมษายน  2561 นี้
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สวนโครงการลาดพราว ฮิลส  เปนอาคาร 16 ชั้น แบงเปนรีเทล
1 ชั้น สํานักงานเชา 7 ชั้น และโรงแรมขนาด 200 หองจํานวน 
8 ชั้น มูลคาการลงทุน 500 ลานบาท ทั้ง 2 โครงการมีคนจอง
เต็มหมดแลว

Concept 2 แนว Residence สําหรับเชา ใหความรูสึกอบอุน
เหมือนอยูบาน (Homey) มีพื้นที่กวางขวาง คอนขางมีความ
เปนสวนตัว สงบ เงียบ ลูกคาสวนใหญอยูยาวทั้งป Residence 
มีทั้งหมด 3 แหงคือ ยานทองหลอ อโศก และ เอเวอรกรีน
เพลส อยูบริเวณสะพานหัวชาง ใกลสยามและมาบุญครอง

Concept 3 แนว ALT Hotel (Alternative) ตางจาก Residence 
ตรงที่เปนโรงแรมทางเลือกแนว Vibrand ที่แปลวา คึกคัก มี 2 
แหงคือ  Alt Hotel Nana สุขุมวิทซอย 4  ขนาด  63 หองถือ
เปนโรงแรมทีไ่ดรบัคะแนนสงูจากการรวีวิของผใูชบรกิารจรงิผาน
Agoda  และ Alt Hotel Silom   มีหองพัก  140  หอง กําลังอยู
ระหวางกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จปลายป  2562
  
โดยทั้ง 2 แหงนี้สถานที่ตั้งอยูในยานที่มีความคึกคัก ใกลสถาน
บันเทิงและมีชาวตางชาติอยูเปนจํานวนมาก จึงไดพัฒนาเปน
หองพักรองรับรายวัน เนนไฟ Theme กลางคืน สีฟา ชมพูใหดู
ออกแนวเซ็กซี่

Concept 4 แนว The Quarter Ploenchit เปนโรงแรมหรูรวม-
สมัย มีทั้งหมด 4 แหงคือ เพลินจิต ซอยรวมฤดี พรอมพงษและ
สุขุมวิท 31
  
Concept 5 The Chaophya Hotel แนวโมเดิรนรวมสมัย สไตล
รีสอรท 8 ชั้น มีจํานวน  268  หอง บนพื้นที่ 6 ไร  ยานคลอง-
สาน เปนแหลงแมเหล็กเกิดใหมทั้ง หอชมเมือง ลง  รถไฟฟา

สายสีทอง เรือทองเที่ยวลองแมนํ้าเจาพระยา  เปนตน สวนจุด
เดนของโรงแรมคือ บรรยากาศ Relax มีความเปนธรรมชาติ 
รมรื่น ทุกหองมองเห็นวิวแมนํ้าเจาพระยา มีหองบอลรูมขนาด
ใหญ  มีสวนขนาดใหญเต็มไปดวยตนไม สามารถถายภาพ Pre
Wedding ได เนน ลกูคากลมุเปาหมายชาวตางชาตทิีมี่ความเปน
Family และนักทองเที่ยวทั่วไป เปดใหบริการไดปลายป 2561

ทัง้นีก้ารลงทนุทัง้หมด “คณุวฒุพิล” ยงัไดหนักลบัไปใชประสบ-
การณการทาํงานเดมิในการบรหิารจดัการเงนิทนุดวยการจดัวาง
แหลงเงินทุนอยางมั่นคงไดตอเนื่องจาก 4 แหลงที่ประกอบไป
ดวย 1.เงินทุนจากธุรกิจที่เปดใหบริการไปแลว  2.ที่ดินเปนของ
เดิม 3.กูธนาคาร และ 4. ดึงกลุมคนมีเงินแตไมไดนําเงินไปทํา
อะไรแทนการฝากธนาคารท่ีใหผลตอบแทนนอยกวามารวมอีก

สวนการขับเคลื่อนอสังหาฯ ใหเกิดมูลคาเพิ่มนั้น “คุณวุฒิพล” 
ยอมรบัวา ตองเริม่จากการเลอืกดไีซนโรงแรมใหมีความโดดเดน
ใหตรงกับไลฟสไตลกลุมเปาหมายลูกคาและเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมของพื้นที่นั้นๆ เชน สุขุมวิทซอย 31 มีชาวญี่ปุนอยู
เปนจํานวนมาก การออกแบบจะออกแบบใหสอดคลองกับ
สไตลกลุมลูกคา  อารียฮิลล  ยานที่มีความเปน Corperate
การออกแบบจะออกแนวนี้ หรือลาดพราวฮิลล ตั้งอยูในแหลง
ชอปปงการออกแบบจะโดดเดนแนวดีไซนทันสมัย รองรับกลุม
นักทองเที่ยวชาวจีนที่นิยมเดินทางมาชอปปงยานนี้เปนหลัก

เราไม่เน้นขายแต่เน้นเช่า
มีทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรายวัน 
ส่วนธุรกิจอื่นที่ไม่ถนัด เช่น 
ร้านอาหาร กาแฟ จะคัดเลือกร้านที่มี
ความแข็งแรงของแบรนด์ และ
มีความเป็นมืออาชีพ เข้ามาเป็น
พาร์ทเนอร์ แทนการบริหารเอง
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ธุรกิจบริการ ต้องทำให้ดี 
บริการให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด 
ยกตัวอย่าง ผ้าขนหนูโรงแรม
หากลูกค้าต้องการ ทางโรงแรมให้ได้
แต่ถ้าต้องการผืนที่ 2 
ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงค่าใช้จ่าย 
แต่ถ้าลูกค้าไม่ happy 
ก็จะให้เลย ถือเป็นนโยบายการ
ให้บริการลูกค้าของทางเราเช่นกัน

โดยเขามองถึงการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยวาเปนทิศ
ทางขาขึ้นดวยมี 3 ปจจัยหนุน คือ 1. Globalization เริ่มจากป 
2010 เปนยคุของการเพิม่ขึน้ของชนชัน้กลางท้ังจนี อนิเดยี ฯลฯ
ปรับหรือยกระดับสถานะสูงขึ้นเปนจํานวนมากเมื่อเขาสูชนชั้น
กลางสิ่งที่ตามมา คือ เรื่องของการใชจาย การทองเที่ยว การ-
ชอปปง ฯลฯ 

2. Urbanization เรียกวากําลังเปนเทรนด ที่เริ่มเห็นการเปลี่ยน
แปลงของสงัคมเมอืงท่ีขยายของชนชัน้กลาง มกีารใชเทคโนโลยี
ที่มีความกาวหนาตอบโจทยชีวิต 3.การเติบโตของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในประเทศไทยเชน นักทองเที่ยวเดินทางเที่ยวในกรุง
เทพมหานครไมไดเที่ยวแควัดแตยังสามารถไปถนนขาวสาร
สุขุมวิท ทองหลอ สยามพารากอน หรือชอปปงไดครบทุกรส 
สุดทาย “คุณวุฒิพล ถาวรธวัช” หรือ “โคชอั้ม” ผูโคชชิ่งธุรกิจ
อสังหาฯ ใกลๆหมื่นลานไดในพริบตา 3 ปผูนี้ นอกจากจะเปน
ผูนํารุนใหมที่ใชไลฟสไตลคนมาเปนโจทยโคชชิ่งธุรกิจแลว ยังมี
วิช่ันกวางไกลมองเห็นทิศทางธุรกิจน้ีในอนาคตเปนธุรกิจแนว
“ขาขึ้น” ยังยํ้าเปนสาระสําคัญที่สุดวา “หัวใจของการบริหาร
ธุรกิจ” คือ “คน”

และน่ีกคื็อแนวทาง “โคชคน” ใหเปนมอือาชพีในสายงานบรกิาร
ที ่ “คณุวฒุพิล ถาวรธวชั” หรอื “โคชอัม้” ซึง่มีสถานะสงูสดุเปน
เจาของคนเดียวใชในขับเคลื่อน Urban Hospitality Group ภาย
ใตแบรนด UHG ในตลาดอสงัหารมิทรพัยอตุสาหกรรมทีไ่มมวีนั
ตายไปจากโลกนี้ หากเขาใจในไลฟสไตลของลูกคามีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปของแตละยุค โดยเฉพาะยุคดิจิตอลวันนี้นั่นเอง!!

ดังนั้น “ผู” ที่จะมี “หัวใจบริการ” ไดทั้งองคกรจะตองถูก
“โคช” คัดเลือกเขามารวมงาน และไดรับการปลูกฝงใหเห็น
คุณคาการทํางานของตัวเอง และไดรับการสนับสนุนใหกลาที่
จะตัดสินใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ เพราะหากตัดสินใจผิดพลาด
ก็สามารถแกไขได รวมถึงการมีระบบการจัดการที่ดี เพราะธุรกิจ
ทีทํ่าเปนธรุกิจบรกิาร ซึง่เชือ่วาถาบรหิารและใสใจในรายละเอียด
จะนําพาองคกรไปสูเปาหมายหลายๆ อยางได

“คุณวุฒิพล ถาวรธวัช” กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจ Urban Hospitality Group หรือ UHG 
จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
และปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ 
(MBA, double major in Finance and Operations 
& Information Management) จาก Wharton School, 
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลก อาทิ JP Morgan, 
Goldman Sachs, และ Barclays Capital สาขาลอนดอน,
โตเกียว และฮ่องกง
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