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โครงการ Mixed-use ที่เกิดจากการเช่าที่ดินมาพัฒนา หรือเช่าอพาร์ตเมนต์ แล้วปรับปรุงต่อยอด
ให้เป็นโรงแรมและอาคารสํานักงานให้เช่าที่โดดเด่นและน่าจับตามอง ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ตาม
ย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร เช่นสีลม-สาทร สุขุมวิทตอนต้น (ซอย1-41 พร้อมพงศ์, นานา)
ป 2563 การมาของโควิด-19 อยางรุนแรง สงผลใหผปู ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมและทองเทีย่ วจำนวนมากตองหยุดกิจการขาดรายได
อยางฉับพลัน หลังนักทองเทีย่ วทัง้ ในและตางประเทศตัดสินใจ
ยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมด รวมทั้งมาตรการปดเมือง
-ปดประเทศ (Lockdown) เพื่อควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ
หลายบริษัทตางปรับรูปแบบการทำงานเปนแบบ Work from
Home กัน วิกฤติไดกลายเปนโอกาสของกลุมธุรกิจ Urban Hospitality Group ภายใตแบรนด UHG ซึ่งเปนธุรกิจโรงแรมและ
อาคารสำนักงานใหเชารวม 13 แหงกระจายอยูตามศูนยกลาง
เศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร
วันนี้ THE COACH MAGAZINE ONLINE มีโอกาสสัมภาษณ
เจาของโครงการ Mixed-use แหงนี้ คุณวุฒพ
ิ ล ถาวรธวัช
กรรมการผูจ ดั การ หรือ ผูน ำกลุม ธุรกิจ Urban Hospitality
Group ภายใตแบรนด UHG ถึงการฝาภาวะวิกฤติโควิด-19 มา
ไดอยางโดดเดนใน ณ เวลานั้นและนำมาสูยอดขายแบบปงๆ
แตะหลัก 1,000 ลานบาทไปพรอมกับการเปดโรงแรมแหงใหมใน
ทามกลางวิกฤตินนั้ ดวย ซึง่ คุณวุฒพิ ลไดถา ยทอดประสบการณ
แนวคิด วิธกี ารรับมือใหธรุ กิจขับเคลือ่ นตอไปได ไปติดตามกันคะ

WWW.INNWHY.COM

FACEBOOK.COM/INNWHY.TV

YOUTUBE.COM/C/INNWHY

โลกเปลี่ยนปรับบริการดึงลูกค้า
คุณวุฒิพล กลาววา ธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ มีทั้งโรงแรม
ทีเ่ นนตอบโจทยไลฟสไตลของลูกคาและอาคารสำนักงานใหเชา
รวม 13 แหงตั้งอยูในเมืองทั้งหมดและอยูใกลหรือติดรถไฟฟา
ใกลสถานที่สำคัญๆและแหลงใกล Shopping เดินทางสะดวก
สบาย พอชวงวิกฤติโควิด -19 ชวงป 2563 นั้น ธุรกิจในเครือก็ได
รับผลกระทบเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ เพราะคนไมเดินทาง ทำงาน
อยูกับบาน รูปแบบการใชชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป ทุกคนเวลา
ออกไปไหนตองสวมใสแมส พกแอลกอออล ตลอดเวลา แลวเรา
จะทำอยางไรจะไดไมตองหยุดบริการเหมือนรายอื่นๆ เมื่อโลก
เปลี่ยนไปแบบนี้และจะไปสิ้นสุดเมื่อไหรก็ไมมีใครคาดการณได
เราก็ตอ งปรับตัวตามโลกทีก่ ำลังเปลีย่ นแปลงไปตองรีบแกปญ
 หา
ใหเร็วที่สุด รีบออกมาจากสถานการณที่กำลังวิกฤติใหเร็วที่สุด
โจทยแรกเลยเราไดปรับเปลีย่ นรูปแบบการขายแบบเดิมๆมาเปน
ขายผานแพลตฟอรมออนไลนแบบ 100% แตจะขายอยางไรให
คนออกมาใชบริการและมีความปลอดภัยจากโควิด -19 ซึ่งการ
ทำการตลาดตามอารมณและความรูสึกของคน ตามพฤติกรรม
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ของคนก็เปนอีกทางออกหนึ่ง สถานการณชวงนั้นมีทั้ง Lockdown ชาวตางชาติที่ทำงานในเมืองไทย พนักงานตางๆ ตาง
Work from Home เปนจำนวนมากแตการที่คนทำงานอยูกับ
บานนานติดตอกันนานๆบรรยากาศเงียบเหงาอารมณอยากออก
ไปขางนอกก็ไปไมไดเพราะกลัวการแพรระบาดของเชื้อ
แลวบริการเดิมๆ วิธีขายเดิมๆ ที่เราทำอยูก็คงไมมีใครมาใช
บริการ ธุรกิจก็อยูไมได เลยปรับการบริการของโรงแรมใหเปน
สถานที่ที่ใครมาพักแลวใหสามารถทำงานไดในบรรยากาศชิลๆ
แตปลอดภัยสูงสุดจากเชือ้ โควิดมีการปรับลดราคาคาหองลงเหลือ
หลักรอ ย สู งสุ ดใกล ห ลัก พันเนื่อ งจากมีหอ งพัก หลายขนาด
มีการอัพเกรดสัญญาณอินเตอรเน็ต ไวไฟ เปลี่ยนจากทีวีปกติ
เปนสมารททีวีใหลูกคาดูไดทั้ง YouTube Netﬂix Facebook แอป
พลิเคชั่นตางๆที่เปนสังคมออนไลน ลูกคาสามารถสั่งอาหาร
มารับประทานไดอารมณเหมือนอยูโรงแรมเลย

ยึด Platform online เป็นเครื่องมือ
นอกจากนี้ปรับรูปแบบการขายผานแพลตฟอรม ออนไลนที่เรา
มีอยูแบบ 100% เลือกใช Facebook fanpage ของโรงแรมเปน
เครือ่ งมือและจัดการยิงโฆษณาทันที เพือ่ แนะนำหองพักสำหรับ
ทำงานแบบ WFH ปรากฎวาลูกคาทั้งชาวไทยและตางชาติที่
ทำงานในเมืองไทยไดแช็ตเขามาสอบถามราละเอียดใชบริการกัน
แบบเรียลไทมเปนจำนวนมาก

อย่างชาวต่างชาติท่ีเช่าคอนโดฯ ทํางาน
เดือนละ 30,000 บาท แต่พักโรงแรมเรามีทํา
โปรโมชั่น ค่าห้องคืนละ 900 บาท พัก 1 เดือน
คูณ 30 วันก็ตกเดือนละ 27,000 บาท
เราก็ทําโฆษณากับเฮ้าส์ซิ่ง เอเจ้นท์ คนกลางหา
คอนโดฯ ให้ต่างชาติทํางานแบบรายเดือน
ซึ่งข้อดีของการเช่าพักโรงแรมก็คือ เรื่องของ
flexibility กรณีเช่าคอนโดฯบางที่เกิดปัญหา
แต่ทําสัญญาไปแล้ว 6 เดือน ถ้ายกเลิกก่อน
ก็เสียค่าจองห้องไปแต่ถ้าพักโรงแรม สามารถ
ย้ายห้องได้ตลอดมีเบลล์บอย ให้บริการขนของ
ไม่ต้องขนย้ายเอง มีแม่บ้านทําความสะอาดห้อง
อาทิตย์ละ 2 วัน มีบริการ wifi เคเบิ้ลทีวี ค่าไฟ
แต่ถ้าอยู่คอนโด ก็ต้องไปติดต่อเอง ช่วยตัวเอง
หมด เรียกว่าจุดเด่นที่ดีกว่าคอนโด แต่เราก็
ไม่ขายรายปีนะ เพราะหวังว่าสิ้นปีจะดีขึ้น
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

หรือลูกคากลุมเด็ก นักศึกษาตางจังหวัดมีความจำเปนตอง
ติดตอสถานทูตทำวีซาแตเชาหาที่อยูไมไดมีโควิดนึกวาโรงแรม
ปดหมด ซึ่งโรงแรมของเราอยูใกลสถานทูต ตื่นเชามาซื้อกาแฟ
ดื่มแลวเดินไปสัมภาษณไดเพราะอยูใกล พอกรุงเทพมีกิจกรรม
เยอะ ก็ ท ำให เ กิ ด ความต องการห องพั กทุ ก วั น ทำให เราทำ
การตลาดไดตรงจุดตรงชองทางแลวก็เร็วดึงคนพักไดทำใหไม
ตองปดโรงแรม

เคล็ดลับยิง Ads เฟสบุค
คุณวุฒิพล กลาวดวยวา การยิง Ads สำคัญที่สุดคือ การเลือก
กลุม เปาหมายทีต่ รงกับธุรกิจของเรา และชวงเวลากอนยิงโฆษณา
ก็สำคัญมาก ไมใชแคยงิ เร็วแลวจบ จัดเวรพนักงานใหพรอมตอบ
คำถามลูกคาที่ทักแชตเขามาตลอด 24 ชั่วโมง เพราะทันทีที่ยิง
โฆษณาออกไป เชน ลูกคาคนไทยก็แชตจากเฟสบุคมาถามหอง
วางในคืนวันนัน้ เลย หรือถาอยางชวงเวลายิงโฆษณาทีเ่ หมาะสม
ก็เพื่อใหกลุมเปาหมายที่เราเลือกไวผานมาแลวมองเห็นก็เปน
โอกาสการขาย บางคนกำลังมองหาที่ทำงานแทนนั่งทำงาน
ที่บาน พอเห็นโฆษณาก็รูสึกวา อยากเปลี่ยนสถานที่นั่งทำงาน
ราคาหองพักไมแพง สามารถสัง่ อาหารมารับประทานได เพราะ
ชวงนั้น รานอาหารปด แตโรงแรมของเราสั่งไดตลอดมีทั้ง
กาแฟ ขนม ฯลฯ
การใชภาพโฆษณาก็สำคัญ เพราะสามารถชวยกระตุนใหคน
ทำงานทีบ่ า นอยากมาใชบริการหองโรงแรมของเรานัง่ ทำงานภาพ
ที่ใชก็เปนภาพโตะนั่งทำงานมองเห็นริมหนาตาง มีแสงเขาหอง
นอน มองเห็นวิว มีกาแฟ มีแล็ปท็อปวาง มีที่ชารตโทรศัพท
ได และอาหารสามารถสั่งมารับประทานไดเพราะชวงนั้นราน
อาหารปดแตโรงแรมของเราสั่งไดตลอดทั้ง กาแฟ ขนม เปนตน
LINE@innwhy.tv
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จัดโปรฯ เร็ว ทันสถานการณ์และโดนใจ
คุณวุฒิพล กลาววา การทำตลาดออนไลนสำคัญมากเราตอง
มองตลาดใหออก ตองติดตามขอมูลขาวสารตลอด ติดตาม
พฤติกรรมลูกคากลุมเปาหมาย อยางลูกคา WFH ถาเคาเริ่ม
เฉยๆ เราตองรีบมองหาตลาดใหม มองหาประเด็นใหมเพื่อตาม
พฤติกรรมลูกคาใหทัน เชน การ Lockdown ทำใหผูคนเดิน
ทางออกไปเที่ยวตางจังหวัดไมไดจะเดินทางแตละครั้งลำบาก
ตองผานดานตรวจ เราก็ปรับเปลี่ยน Ads เปนภาพสระวายน้ำ
ของโรงแรมในกรุงเทพฯแทน ใชภาพพาลูกเลนน้ำ ใสชุดวายน้ำ
นอนริมสระ มีเครื่องดื่ม อานแม็กกาซีน เลนโทรศัพทเหมือนกับ
วา วาดฝนใหออกมาเปนรูปใหลูกคาไดดู วาสามารถจับตองสิ่ง
ที่เราเสนอใหเคาได มีแคปชั่นที่ดึงอารมณใหคนอยากอกมาพัก
ผอนนอกบานและปลอดภัยจากโรค พอลูกคาเห็นก็ใชเลย ไมตอ ง
เดินทางตางจังหวัดอยูในกรุงเทพฯก็พักผอนได

ภาพ Ads อาจ cover ทั้ง สระว่ายนํ้า
โชว์บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า เหมือนอยู่ต่างจังหวัด
มีวิวเป็นสระนํ้า แต่ Ads ต้องทําเร็วเพราะ
mood และบรรยากาศเปลี่ยนเร็ว
ต้องติดตามเป็นรายอาทิตย์ ตามพฤติกรรม
ลูกค้า โดยเฉพาะวัยรุ่น ข้อสําคัญนอกจากเร็ว
แล้วต้องโดนใจด้วย อะไรที่ต้องผ่าน
การตรวจหลายขั้นตอน เราตัดออกหมด
เพราะทําให้ช้า และเสียโอกาส

คุณวุฒิพล กลาวดวยวา การรีวิวของลูกคาผานหนา Facebook
fanpage ของเรามีการมอนิเตอรตลอดวา มีติ ชม อะไรบางหรือ
จากการรองเรียนโดยตรงของลูกคาในระหวางพักอยูที่โรงแรม
เชน สัญญาณไวไฟไมแรง ชอบหลุด หรือ ติดๆ หลุด ตองรีบเช็ก
ถาเกิดจากสัญญาณออนเราจะรีบอัพความแรงใหทันที เราตอง
ใหบริการถึงใจทันใจลูกคา ตองใสใจทุกปญหาของลูกคาที่เขา
มาพักโรงแรมของเราเพราะเราเปน Hospitality หรือธุรกิจบริการ
ฉะนั้ น เวลาลู กค าบอกป ญ หากั บ เราเราต อ งรู ว า ไม ดี อ ย า งไร
ปญหาอยูตรงไหน ตนเหตุมาจากอะไร จะไดแกปญหาให
ลูกคาไดถูกตอง

ไตรมาส 2 เปิดโรงแรมใหม่
ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา

คุณวุฒิพลกลาววา เมือ่ เร็วๆ นีไ้ ดเปด โรงแรมเดอะ ควอเตอร
อยูซอยรวมฤดี ซึ่งในซอยนี้มี เดอะ ควอเตอร 2 แหงอีกแหง
หนึ่งอยูปากซอย จริงๆ แลวเปนลูกคากลุมเดียวกันแตดีมานด
ลนเลยทำเปนคอนเซ็ปตตางกันนิดนึง ตกแตงสไตลคอนเทม
โพรารี่ จะซอรฟๆหนอย ดูหรูหรานิดนึง สวนกลางซอยจะดูแบบ
สนุกๆ สีสัน วัยรุน ดูสดชื่น ราคาเหมือนกันแตชื่อเรียกตนซอย
วา โรงแรม ควอตรวมฤดี บาย ยูเอชจี

โค้ชชิ่ง GM – ทีมขายด้วยตัวเอง
สำหรับการทำงานชวง ณ เวลานั้น เราในฐานะที่เปน “ผูนำ”
จากเดิมมีการประชุมงานกันมาโดยตลอดอยูแ ลว เมือ่ มีเหตุการณ
ขึ้นเราก็ประชุมกันถี่ขึ้น อยาง GM จะมีคุยกันทุกอาทิตยทาง
ออนไลนผาน ZOOM บางครั้งที่ออฟฟศ GM ทุกโรงแรมในเครือ
จะมาพรอมหนากันหมด สวนรายวันมีพูดคุยกับ GM แตละคน
แต ล ะโรงแรมทุ ก วั น เพื่ อ หารื อ กั น ในรายละเอี ย ดของแต ล ะ
พร็ อ พเพอร ตี้ เพราะแตละโรงแรมคอนเซ็ปตไมเหมือนกัน
พฤติกรรมลูกคาก็จะแตกตางกันไปดวย ก็จะทำใหเราเห็นภาพ
ในแตละพร็ อพเพอร ตี้ สามารถรูยอดขายหรือ รายได แ ต ละ
เดือนไดทันทีเลยวาต่ำกวาเปากี่เปอรเซ็นต
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และในชวงปลายไตรมาส 2 ประมาณเดือนสิงหาคมมีแผนเปด
โรงแรมแหงใหม ชื่อ โรงแรม เดอะ ควอเตอร แมน้ำเจาพระยา
บาย ยูเอชจี เดิมเปนรานอาหารยกยอ มารีนาที่หมดสัญญาไป
มีพื้นที่ 6 ไรทำสัญญา 30 ปถาครบสัญญาเจาของไดที่ดินคืนทั้ง
โรงแรม โรงแรมนี้มีคอนเซ็ปต เปนแนวศิลปะทางยุโรปที่ผสม
ผสานวัฒนธรรมริมแมน้ำ ใชงบตกแตงประมาณ 500 ลานบาท
มีหองทั้งหมด 250 หอง จอดรถได 300 คัน ราคาหองพัก
ประมาณ 9,000 บาท มีหองบอลลูนขนาดใหญสำหรับรองรับ
คูแตงงานเราตองการใหเปน “เวดดิ้ง เดสทิเนชั่น” จัดเลี้ยงได
400 คน สามารถ ถายพรีเวดดิ้งริมแมน้ำเจาพระยาได มีทาเรือ
ลงเรือได
ปจจุบัน กลุมธุรกิจ Urban Hospitality Group ภายใตแบรนด UHG มีโรงแรม และอาคารสำนักงานเชาที่
เปดบริการทั้งหมด 13 แหง ดังนี้
1. โรงแรม เอเวอรกรีนเพลส บาย ยูเอชจี ใกลสถานีรถไฟฟาราชเทวี เปนโรงแรมดั้งเดิม
2. โรงแรม เรสซิเดนซ สุขุมวิท บาย ยูเอชจี ใกลสถานีรถไฟฟาเพชรบุรี และสถานีรถไฟฟาอโศก
3. อัลทโฮเทลนานา บาย ยูเอชจี ใกลสถานีรถไฟฟานานา ชวงสุขุมวิทซอย 4
4. โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ ออน ทองหลอ บาย ยูเอชจี ใกลสถานีรถไฟฟาทองหลอ
5. โรงแรม เดอะควอเตอร พรอมพงษ บาย ยูเอชจี สุขุมวิท 31 ใกลสถานีรถไฟฟาพรอมพงษ
6. โครงการ อารีย ฮิลล อาคารสำนักงานใหเชา ถนนพหลโยธิน
7. โรงแรม เดอะควอเตอรอารีย บาย ยูเอชจี ใกลสถานีรถไฟฟาอารีย ปากซอยพหลโยธิน10
8. โรงแรม เดอะควอเตอร ลาดพราว บาย ยูเอชจี ใกลสถานีรถไฟฟาพหลโยธิน และสถานีหาแยกลาดพราว ตรงขามยูเนี่ยนมอลล
9. โรงแรม เดอะควอเตอร เพลินจิต บาย ยูเอชจี มี 2 แหงอยูซอยรวมฤดี 2 กลางซอยและตนซอย ใกลสถานีรถไฟฟาเพลินจิต
10. โรงแรม เดอะควอเตอร สีลม บาย ยูเอชจี เขาได 2 ทางคือ สีลมซอย 6 หรือถนนสุรวงค
11. โรงแรม เดอะควอเตอร ออนนุช บาย ยูเอชจี ใกลสถานีรถไฟฟาออนนุช ทั้งใตดินและบนดิน
12. โรงแรม เดอะควอเตอร ศิริสาทร กรุงเทพ บาย ยูเอชจี
13. โรงแรม เดอะควอเตอร เจาพระยา บาย ยูเอชจี

เดอะ ควอเตอร เพลินจิต บาย ยูเอชจี

อัพเดทเทรนด

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
LINE@innwhy.tv
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