Glowfish Profile

้
หารงานโดย กวิน วอ่ งกุศลกิจ ซึ่งเป็ นเจา้ ของ ร้าน Kuppadeli และ โรงแรม Ad Lib Glowfish
Glowfish กอ
่ ตังและบริ
เปิ ด สาขาแรกที่ อโศก ทาวเวอร์ ในปี 2553 ภายใตแ
้ นวคิดWork Play Grow ดว้ ยการเป็ นตน
้ แบบของ พื้นที่การทาํ งานสมัยใหมท
่ ่ี
ออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศการทาํ งานที่มีประสิทธิภาพ สร้างเสริ มการเติบโตของธุ รกิจ โดยเน้นความสุขและความสบายของสมาชิก
เป็ นหลัก
้
า่ งชาติ ที่ขยายตัวเร็ว มี
กลุม
้ ริ การสว่ นใหญข่ องเรา ไดแ
้ ระกอบการสมัยใหมท
้ ก่ กลุม
่ ั งไทยและต
่ สมาชิกและผูใ้ ชบ
่ ธุ รกิจและผูป
ประสิทธิภาพperformanceสูง และมีแนวคิดแบบมิลเลนเนี ยลส ์
โดยผลิตภัณฑ์ หลักของ Glowfish ประกอบดว้ ย office พร้อมใช้ (serviced offices), ห้องประชุมรายชั ่วโมง, รวมทัง้
สถานที่จัดสั มนาและกิจกรรมอเนกประสงค์ รายวัน (Event Space)
Glowfish

มุง่ เน้นการตอบโจทย ์

ไลฟสไตลก
์ ารทาํ งาน

Workstyle

ที่แตกตา่ งเพื่อสนับสนุ นความสาํ เร็จของธุ รกิจ

business success ของสมาชิกโดยคาํ นึ งถึงปัจจัยหลักไดแ
้ ก่
Flexibility - ความยืดหยุน
่ ขนาดของทีมงาน ระยะเวลาการเชา่ ชว่ งเวลาในการเขา้ office และห้อง
่ ในดา้ นตา่ งๆเชน
ประชุม ที่มีหลายstyleให้เลือกใช้
Work Environment - ออกแบบพี้นที่โดยเฉพาะตามบุคลิกของสมาชิก introvert และ extrovert ดว้ ยการมี zone ที่
หลากหลาย พื้นที่เงียบใชท
้ าํ งานแบบเป็ นสว่ นตัว หรื อ ทาํ งานแบบ collaborative space ร่วมกับคนอื่นๆ
้
องใกลก
Connectivity - ที่ตังใจกลางเมื
่ ห้างสรรพสินคา้ สามารถเดินทาง
้ ั บสิง่ อาํ นวยความ สะดวกตา่ งๆ เชน
สะดวกเนื่ องจากอยูต
้ ิน
่ ิดระบบขนสง่ มวลชน, รถไฟฟ้า และ รถไฟฟ้าใตด
Worklife Balance - facilities ตา่ งๆ ที่สนับสนุ นคุณภาพชีวต
ิ ที่ดีเชน
่ zone ร้านอาหาร nap room ห้องนั่งเลน
่ และ
กิจกรรมพิเศษตา่ งๆที่จัดให้ลูกคา้ ทุกเดือนเพื่อเป็ นการเสริ มสร้าง community ของกลุม
่ คนที่มีความสนใจและทัศนคติคลา้ ยๆกัน
Community Partners - Glowfish เป็ นที่ทาํ งานของหลายบริ ษัทที่ประสบความสาํ เร็จสูง รวมถึงเป็ นสถานที่บม
่ เพาะ
ความคิดสร้างสรรคใ์ ห้แกอ
่ งคก
์ รตา่ งๆ
้ ไ่ ตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2560 โกลวฟ
โดยตังแต
์ ิ ชไดเ้ ปิ ดสาขาใหมล่ า่ สุดที่สาทร ตั่งอยูใ่ จกลางเมืองยา่ นwธุ รกิจ (CBD) ซึ่ง
เรี ยกไดว้ า่ เป็ น Healthy Workspace พื้นที่ทาํ งานสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นโครงการพัฒนาสาขารู ปแบบใหม่ อันตกผลึกมาจากโกลวฟ
์ ิช
สาขาอโศกและสยาม

ท
 ่ีตอบโจทยไ์ ลฟสไตลค
์ นทาํ งานยุคปัจจุบันที่ไมย่ ึดติดกับกรอบเดิมๆ การออกแบบพื้นที่เน้นถึงความ

สาํ คัญของคุณภาพชีวต
ิ ในการทาํ งานเป็ นหลัก ผ
 สมผสานปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ ง เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวติ ในการทาํ งานที่ดี อาทิ ความ
ยืดหยุน
่ ชว่ งเวลาในการเขา้ ออก 24 ชม ความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งเชื่อมกับรถไฟฟ้าบีทีเอส มีบริ การห้องประชุมในตัว รวม
้ ้ นที่ Co-eating space และฟิ ตเนสครบครันในที่แหง่ เดียว อันเป็ นการสร้างคุณภาพชีวต
ทังพื
ิ และสภาพแวดลอ
้ มในการทาํ งานที่ดี
้
ปัจจุบัน Glowfish มี 2 สาขา ไดแ
1,523 ตร.ม และ สาทรพื้นที่กวา่ 4,000 ตรม. โดยคง
้ ก่ อโศกมีพ้ ืนที่รวมทังหมด
่ เติม แนวคิด Lifestyle integration ประกอบดว้ ย ร้านอาหาร, fitness studios,
concept เดิมคือ Work Play Grow และเพิม
้ ําของเมืองไทยเพื่อตอบสนอง
creative meeting spaces และ สถานที่จัด Event ขนาดใหญ่ ภายใตค
้ วามร่วมมือกับกิจการชั นน

ความตอ
ิ ประจาํ วันและกระตุน
้ ความสาํ เร็จทางธุ รกิจของสมาชิก
้ งการในชีวต

