ข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ ได้ทนั ที

“PACE” ปลืม้ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” บุก “มาเก๊ า”
“กาแล็กซี่ ยักษ์ คาสิโน” ได้ สิทธิ์ประเดิม 4 สาขา เริ่มไตรมาส 4 ปี นี ้
กรุ งเทพฯ – 9 สิงหาคม 2560 – PACE ปลืม้ ดีน แอนด์ เดลูก้า สยายปี ก มาเก๊ า ได้ เครื อโรงแรมและคาสิโน
ยักษ์ ใหญ่ ในดัชนี ฮ่ ังเส็ง “กาแล็กซี่ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ” ขอซือ้ ไลเซนท์ ปูพรมเปิ ด 4 สาขา ประเดิมสาขาแรก
กาแล็กซี่ มาเก๊ า ย่ านช็อปปิ ้ งและแหล่ งรวมคาเฟ่ อันดับ1 ช่ วงไตรมาส 4 นี ้
กาแล็กซี่ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ กรุ๊ป หนึง่ ในบริ ษัทพัฒนาและให้ ความบันเทิงและการบริ การครบวงจรชันน
้ าของโลกและ
สมาชิกดัชนีตลาดหุ้นฮัง่ เส็ง บรรลุข้อตกลงร่ วมกับ Dean & Deluca International, LLC บริ ษัทย่อย ของ บริ ษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ PACE ในการซื ้อสิทธิ์ การใช้ แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า แบรนด์อาหาร
และเครื่ องดื่มกูร์เม่ต์ระดับไอคอนจากนิวยอร์ คเพื่อเปิ ดสาขาที่มาเก๊ า
ข้ อตกลงครัง้ นี ้ ครอบคลุมถึงจานวนสาขาขันต
้ ่าในการเปิ ดร้ านดีน แอนด์ เดลูก้า ทังในรู
้ ปแบบคาเฟ่ 3 สาขา และ 1 สาขา
ในรู ปแบบมาร์ เก็ต เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากปี 2560 โดยคาเฟ่ สาขาแรกจะเปิ ดช่วงไตรมาส 4 นี ้ ที่ เดอะ พรอเมอนาด
ช็อปส์ ในกาแล็กซี่ มาเก๊ า ซึง่ ถือเป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ และแหล่งรวมร้ านคาเฟ่ อันดับหนึง่ ในมาเก๊ า
นอกจากนี ้ กาแล็กซี่วางแผนจะเปิ ดร้ านสาขาที่สอง ในรู ปแบบมาร์ เก็ตขนาด 700 ตารางเมตรที่กาแล็กซี่ มอลล์ภายในปี
2561 ตามด้ วยสาขาอื่นๆ ที่จะเปิ ดภายในระยะเวลาของข้ อตกลง โดยกาแล็กซี่จะได้ รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปิ ดร้ าน
ดีน แอนด์ เดลูก้า ในพื ้นที่บางแห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและในมาเก๊ า และยังคงมองหาโอกาสการลงทุน อื่นๆ
ร่วมกันต่อไป
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กล่าวว่า “ดีน แอนด์ เดลูก้า รู้สึกยินดีเป็ นอย่างยิ่งในความร่วมมือครัง้ ใหม่นี ้กับกาแล็กซี่ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ กรุ๊ป หนึง่ ใน
บริ ษัทด้ านการบริ การและความบันเทิงชันน
้ าของโลก ด้ วยประสบการณ์ความชานาญและผลงานความสาเร็ จมากมาย
เราเชื่อมัน่ ว่าความร่วมมือครัง้ นี ้จะช่วยขยายฐานผู้บริ โภคและสร้ างให้ ดีน แอนด์ เดลูก้า เข้ าถึงและเป็ นที่นิยมในตลาดมา
เก๊ า นอกจากนี ้ เรายังมองเห็นโอกาสอื่นๆระหว่าง ดีน แอนด์ เดลูก้า กับกาแล็ กซี่ นอกเหนือจากการลงทุนในมาเก๊ าใน
อนาคต ด้ วยข้ อกาหนดการทาสัญญาในลักษณะสิทธิ ที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)”
เจฟฟรี ย์ อัพแฮม กรรมการผู้จัดการ ระดับนานาชาติของ ดีน แอนด์ เดลูก้า กล่าวว่า “ดีน แอนด์ เดลูก้า มีพนั ธกิจ
ในการเพิ่มพูนความสุขด้ านอาหารและการใช้ ชีวิต ผ่านความรู้ ความเข้ าใจอันลึกซึ ้งและประสบการณ์ ด้านอาหารกูร์เม่ต์
ซึง่ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ มาเก๊ าถือเป็ นสวรรค์ของผู้ที่รักการกิน ด้ วยการนาเสนออาหารหลากหลายประเภทจากทัว่ โลก และ
ยังเติบโตอย่างรวดเร็ วจากการเป็ นเมืองแห่งคาสิโนที่ประสบความสาเร็ จที่สุดในโลก กลายเป็ นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิง

ไลฟ์ สไตล์ หลายรู ปแบบ เราจึงตื่นเต้ นมากที่จะได้ เปิ ดร้ านสาขาแรกในจีน ร่ วมกับกาแล็กซี่ มาเก๊ า ซึ่งเป็ นหนึ่งในรี สอร์ ท
ครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย”
โจแอนนา ลูย ผู้ บริ หารของ กาแล็กซี่ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ กรุ๊ ป กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมมือ
กับ ดีน แอนด์ เดลูก้า แบรนด์ซงึ่ มีชื่อเสียงในด้ านผลิตภัณฑ์อาหาร และยังมีอิทธิ พลต่อไลฟ์ สไตล์คนเมือง ซึง่ ปรากฏอยูใ่ น
ภาพยนตร์ หลายเรื่ อง รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีต้นกาเนิดในย่านโซโหของนิวยอร์ ค และกระจายไปยังลอนดอน
ดูไบ กรุ งเทพฯ และ โตเกียว ซึง่ จะช่วยเพิ่มมิติทางวัฒนธรรมของมาเก๊ าให้ นา่ สนใจยิ่งขึ ้น”
ดีน แอนด์ เดลูก้า กาแล็กซี่ มาเก๊ า จะเริ่ มเปิ ดให้ บริ การไตรมาส 4 ปี นี ้ ในรู ปแบบคาเฟ่ 26 ที่นงั่ ในสไตล์ร่วมสมัย มีระดับ
ตกแต่ง ด้ ว ยกระเบือ้ งแบบ subway tile และลายหินอ่อน Carrera อันโดดเด่น นอกจากนี ้ ยัง มี การตกแต่งโดยผสาน
วัฒนธรรมโปรตุเกสลงไปด้ วย ร้ านให้ บริ การอาหารประเภท grab and go และเมนูอาหารพิเศษตามสัง่ รวมถึงสินค้ าปลีก
อันเป็ นเอกลักษณ์ของดีน แอนด์ เดลูก้า โดยเมนูอาหารพร้ อมเสิร์ฟ มีทงแซนวิ
ั้
ชมัลติเกรนเนื ้ออบและฟั กทองเคลือบคารา
เมล ขนมปั งหมึกดากุ้งสไปซี่และกัวคาโมเล คอบบ์สลัด และสลัดแตงโมไข่เค็ม นอกจากนี ้ยังมีเมนูของหวานแสนอร่อย
อาทิ ชีสเค้ กบลูเบอร์ รี่ เมอแรงทาร์ ตส้ มยูสุ เค้ กเร้ ดเวลเว็ท และอีกมากมาย ส่วนเอสเปรสโซ่บาร์ พร้ อมเสิร์ฟเมนูคลาสสิค
ตลอดกาลอย่างอเมริ กาโน่และลาเต้ รวมถึงเมนูพิเศษอย่างชานมฮ่องกง และแฟรปเป้คสั ตาร์ ดไหม้ ที่รังสรรค์โดยได้ แรง
บันดาลใจจากทาร์ ตไข่สไตล์โปรตุเกส เมนูโปรดของท้ องถิ่น ให้ ผ้ ูบริ โภคได้ เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ที่ค้ นุ เคย โปรดติดตาม
ความเคลื่อนไหวของดีน แอนด์ เดลูก้า สาขาใหม่ในมาเก๊ าต่อไป
ทังนี
้ ้ ดีน แอนด์ เดลูก้า ก่อตังโดยจอร์
้
จิโอ เดลูก้า และโจเอล ดีน เมื่อเดือนกันยายน 2520 ซึ่งสาขาแรกตังอยู
้ ่ที่ยา่ นโซโห
มหานครนิว ยอร์ ค และได้ ข ยายสาขาไปทั่วโลก มุ่ง หน้ า คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดและพัฒนานวัตกรรมด้ านอาหารเพื่อ
ผู้บริ โภค ปั จจุบนั เพซ ผู้นาในธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิจบริ การระดับไฮเอนด์ของไทย ถือหุ้น ดีน แอนด์
เดลูก้า 100% ซึง่ มีสาขามากกว่า 60 แห่งทัว่ โลก ทังในสหรั
้
ฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ ไทย สิงคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลีใต้ คูเวท และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้ เติบโตเป็ นบริ ษัทค้ าปลีกด้ านอาหารกูร์เม่ต์ ไวน์ และอุปกรณ์เครื่ องครัว
###
เกี่ยวกับกาแล็กซี่ มาเก๊ า™ และ บรอดเวย์ มาเก๊ า™
กาแล็กซี่ มาเก๊ า™ และ บรอดเวย์ มาเก๊ า™ คือ จุดหมายความบันเทิงและการพักผ่อนที่ ยิ่งใหญ่ ตระการตาที่ สุดในโลก ซึ่งใช้
งบประมาณลงทุน กว่ า 4.3 หมื่ น ล้ า นดอลลาร์ ฮ่ องกง (182.862 ล้ า นบาท) มี พื น้ ที่ รวมกัน 1.1ล้ า นตารางเมตร (687.5 ไร่ )
ประกอบด้ วยสถานที่พกั ผ่อนและให้ ความบันเทิงที่ไม่เหมือนใครในมาเก๊ า อาทิ โรงแรมระดับเวิลด์ คลาส 6 แห่ง ซึ่งรวมกันแล้ วมี
ห้ องพัก ห้ องสวีท และวิลล่าเกือบ 4,000 ห้ อง ประกอบไปด้ วย 1. โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน มาเก๊ า 2. โรงแรม เจ ดับบลิว แมริ
ออท มาเก๊ า ซึง่ เป็ นโรงแรมเจ ดับบลิว แมริออทที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย 3. โรงแรมบันยันทรี มาเก๊ า 4. โรงแรมโอกุระ มาเก๊ า 5. โรงแรม
กาแล็กซี่ และ 6. โรงแรมบรอดเวย์ รวมถึง แกรนด์ รีสอร์ ต เด็ค ขนาด 75,000 ตารางเมตร โดยมี สกายท็อป แอดเวนเจอร์ แรพิดส์
การผจญภัยล่องแม่ น ้าลอยฟ้ าที่ยาวที่ สดุ ในโลกถึง 575 เมตร และสวนน ้าลอยฟ้าที่ ใหญ่ ที่สุดในโลกที่ม าพร้ อมหาดทรายขาว
บริ สทุ ธิ์ นอกจากนี ้ ยังมีสปาระดับห้ าดาวสองแห่งได้ แก่ ESPA และเดอะบันยันทรี สปา ที่พร้ อมมอบความผ่อนคลายและเพิ่ ม

ความสดชื่นให้ แขกผู้เข้ าพัก และมีร้านอาหารเครื่องดื่มระดับโลกและเอเชียแปซิฟิกอีกกว่า 120 ร้ าน รวมไปถึง เดอะ พรอเมอนาด
แหล่ง ค้ า ปลีกระดับ ไฮเอนด์ ที่ มี ร้านค้ า มากกว่ า 200 ร้ าน มี โ รงหนัง UA Galaxy ที่ ฉายภาพยนตร์ 3 มิ ติ 10 จอ และ CHINA
ROUGE เลานจ์การแสดงสไตล์เซี่ยงไฮ้ ยุค 1930 ที่ได้ รับรางวัลมากมาย และ Foot Hub ศูนย์นวดตัวและเท้ าที่มอบประสบการณ์
การนวดสุดพรีเมี่ยม สาหรับบรอดเวย์ มาเก๊ า ตั ้งอยู่ห่างจากกาแล็กซี่ มาเก๊ า เพียง 90 วินาทีโดยการเดินจากสะพานคนเดิน มอบ
ประสบการณ์ การท่องเที่ยวแบบมาเก๊ าต้ นตารับอย่างใกล้ ชิดและเป็ นส่วนตัว ซึ่งจะพบกับร้ านค้ ารู ปแบบสตรี ทสไตล์ พร้ อมการ
แสดงสด และมีโรงละครบรอดเวย์ มาตรฐานระดับ โลกที่รองรับได้ ถึง 3,000 ที่นั่ง พร้ อมบริ การจัดเลี ้ยงและประชุม สัม มนาโดย
เจ้ าหน้ าที่มืออาชีพกว่า 3,000 คน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.galaxymacau.com และ www.broadwaymacau.com.mo
เกี่ยวกับดีน แอนด์ เดลูก้า
ดีน แอนด์ เดลูก้า ก่อตั ้งเมื่อเดือนกันยายน 2520 ที่ย่านโซโห นิวยอร์ ค โดยจอร์ จิโอ เดลูก้า และโจเอล ดีน ซึง่ เป็ นเวลากว่า 40 ปี
แล้ วที่ดีน แอนด์ เดลูก้าได้ ปฏิบตั ิตามพันธกิจในการเสาะหาผลิตภัณฑ์ คณ
ุ ภาพเยี่ยมเพื่อการทาอาหาร การรับประทานอาหาร และ
ความเพลิดเพลิน เรารังสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพหลากหลายชนิดจากทุกมุมโลกเสมอมา ปั จจุบันดีน แอนด์
เดลูก้ามีสาขาอยู่ในนิวยอร์ ค นอร์ ธ แคโรไลน่า แคนซัส แคลิฟอร์ เนีย วอชิงตัน ดี.ซี. ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไทย สหรัฐอาหรับเอมิรเตส์ คู
เวท ฟิ ลิปปิ นส์ และสิงคโปร์ สามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.deandeluca.com/company/dean-deluca-story
เกี่ยวกับเพซ
เพซ เป็ นผู้นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจบริ การระดับไฮเอนด์ ของไทย ให้ บริ การด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ที่เกี่ยวข้ อ ง
กับไลฟ์สไตล์อ ย่ างเต็ ม รู ปแบบที่ ตอบสนองความต้ องการของผู้บ ริ โภคในปั จ จุบันและเล็งเห็ น ถึง ความต้ องการที่ จะเกิด ขึน้ ใน
อนาคต ด้ วยดีไซน์ ระดับเวิลด์ คลาสและการนาเสนอแนวทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาทัศนียภาพและยกระดับ ไลฟ์ สไตล์ของผู้บ ริ โ ภค
นอกจากนี ้ ยังพัฒนานวัตกรรมในตลาดสินค้ าปลีกด้ วยกลยุทธ์ การสร้ างผลงานจากแบรนด์ ระดับโลกด้ านอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
อย่างการเป็ นเจ้ าของดีน แอนด์ เดลูก้า เพซมีชื่อเสียงด้ านความน่าเชื่อถือ ได้ รับความไว้ วางใจจากผู้บริ โภค และคุณภาพระดับพรี
เมี่ยม การันตีด้วยผลงานได้ รับรางวัลมากมาย รวมทั ้งการทาธุรกิจในทาเลที่ตั ้งอันโดดเด่น
สามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.pacedev.com
####
ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรั บสื่อมวลชน
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสือ่ สารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โทร 02-118-9599 อีเมล์ pr@pacedev.com

