ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีน แอนด์ เดลูก้า ออกหุ้นกูม้ ีประกัน 2 ปี มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป เชื่อมั่นเข้าถือหุน้ เพซ และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
• ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) ออกหุ้นกู้มีประกันแบบระยะยาว อายุ 2 ปี มูลค่า
รวม 2 พันล้านบาท แต่งตั้งเอเชีย พลัส และเออีซี เป็ นผู้จัดการการจัดจาหน่าย เริ่มเปิ ด
จองซือ้ ปลายเดือนกันยายน 2562
• แต่งตั้ง บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินเพื่อหาผู้ลงทุนในเพซ จัดโครงสร้างและ
ขยาย ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเตรียมเข้าตลาดหุ้นภายใน 2 ปี
• บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป และกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ม่นั ใจในอนาคตบริษัท เข้าถือหุ้นเพซจานวน 950
ล้านหุ้น รวมถือไม่เกินร้อยละ 10
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย 2 กันยายน 2562 : นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินการออกหุ้นกู้มีประกันระยะยาว
อายุ 2 ปี จานวนรวม 2 ล้านหน่วย มูลค่าหุ้นกู้รวม 2 พันล้านบาท กาหนดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับร้อยละ
7.5 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ ทุกๆ 3 เดือน คาดว่าจะเสนอขายในวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2562 นี้
โดยได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้จัดการการจัดจาหน่าย
สำหรับวัตถุประสงค์ของกำรออกหุน้ กูใ้ นครัง้ นี ้ คือ 1) เพซจะนำเงินที่ได้สว่ นหนึ่งไปโอนทรัพย์สินทำงปั ญญำ
(Trademark) ในแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูกำ้ จำก บริษัท ดีน แอนด์ เดลูกำ้ อิงค์ (DEAN & DELUCA Inc) เพื่อมำ
เป็ นของ ดีน แอนด์ เดลูกำ้ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงนำเงินมำใช้ในกำรลงทุนขยำย ร้ำนดีน แอนด์
เดลูกำ้ ในประเทศไทย ที่กำลังเติบโตขึน้ มำก จำกกำรที่ลกู ค้ำให้ควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในแบรนด์ ซึ่งเห็นได้จำก
กำรขยำยสำขำทัง้ ในและต่ำงประเทศ รวมถึงยอดขำยในเอเชียและประเทศไทยที่เติบโตขึน้ อย่ำงมำกเพื่อเตรียมตัว
เข้ำตลำดหลักทรัพย์ในเร็วๆนี ้ และบริษัทมั่นใจว่ำ ดีน แอนด์ เดลูกำ้ เป็ นแบรนด์ท่มี ีศกั ยภำพในกำรขยำยตัวสูง
กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินทำงปั ญญำ จำก ดีน แอนด์ เดลูกำ้ อิงค์ จะทำให้เกิดควำมคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนมำกขึน้ 2) ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริษัท ชำระคืนเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน และชำระคืนหุน้ กูเ้ พซ
ก่อนครบกำหนดชำระในต้นปี 2563
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นายสรพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือ BROOK บริษัทที่
ปรึกษาทางด้านวาณิชธนกิจ อสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการเงินทุน ซึ่งเป็ นผู้อยู่เบือ้ งหลัง
ความสาเร็จในดีลด้านการเงินสาคัญๆหลากหลายของประเทศไทย สนใจเข้าเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
เพซฯ โดยกลุ่ม นายชาญ บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ของบรุ๊คเคอร์
กรุ๊ปฯ ขอเข้าซือ้ หุ้นจาก นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพซฯ จานวน 950 ล้านหุ้น
นับเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นทัง้ หมด
โดยเหตุผลทีบ่ ริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) สนใจเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับเพซ
เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าเพซเป็ นบริษัททีด่ ี มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และ
มีความโดดเด่นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และยังมีแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มทีเ่ ป็ นทีช่ ื่นชอบไป
ทั่วโลกอย่าง ดีน แอนด์ เดลูก้า ทีส่ ามารถทารายได้ต่อเนื่องเพื่อเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ทผี่ ่านมา
ความไม่แน่นอนของตลาดฟู้ดรีเทล และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาด
อเมริกา ทาให้บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม ทางบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ ซึ่ง
มีความชานาญทางด้านการปรับโครงสร้างทางการเงินจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพ และทาให้เพซ
สามารถผ่านช่วงเวลาทีท่ ้าทายนีไ้ ปได้ จึงตัดสินใจเข้าถือหุ้นในครั้งนี้ และในอนาคตทางบรุ๊คเคอร์
กรุ๊ปฯ คิดว่ามีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเข้าลงทุนกับเพซเพิ่มเติมอีก
นอกจากการเข้าถือหุ้นกับทางบริษัทแล้ว เพซยังได้แต่งตั้ง บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ เข้าเป็ นทีป่ รึกษา
ทางการเงินของบริษัทฯ โดยภารกิจหลักของ บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ คือ 1. การจัดหาหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือ
ผู้สนใจลงทุนกับเพซ 2. ดาเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างองค์กรเพื่อขยายธุรกิจ ดีน แอนด์
เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้เป็ นธุรกิจทีย่ ่ังยืนและมีรายได้ทมี่ ่นั คง เตรียมพร้อมสาหรับ
การเข้าตลาดหุ้นในอีก 2 ปี ข้างหน้า
ปั จจุบนั ดีน แอนด์ เดลูกำ้ มีสำขำทัง้ หมด 76 สำขำในเอเชีย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหำคม 2562) ประกอบด้วยสำขำ
ในประเทศญี่ปนุ่ 49 สำขำ, สิงคโปร์ 3 สำขำ, ฟิ ลิปปิ นส์ 3 สำขำ, เกำหลีใต้ 2 สำขำ, ฮ่องกง 2 สำขำ, คูเวต 2
สำขำ, มำเก๊ำ 1 สำขำ, บำร์เรน 1 สำขำ, สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 1 สำขำ, และสำขำในประเทศไทยทัง้ หมด 12
สำขำ โดยประกอบไปด้วยสำขำที่เป็ นคำเฟ่ และร้ำนอำหำร อำทิ เซ็นทรัล เอ็มบำสซี่, เอ็มควอเทียร์, เดอะคริสตัล
รำมอินทรำ เป็ นต้น และบริษัทยังมีแผนจะเปิ ดสำขำใหม่อีก 4 สำขำภำยในปลำยปี 2562 โดยแบ่งเป็ น 3 สำขำใน
กรุงเทพฯ และอีก1 สำขำที่ภเู ก็ต
โดยล่ำสุด เมื่อเดือนกรกฎำคม 2562 ดีน แอนด์ เดลูกำ้ ได้เซ็นสัญญำกับบริษัท Lagardère Travel Retail ให้
เอ็กซ์คลูซีฟแฟรนไชส์เพื่อดำเนินกำรขยำยร้ำน ดีน แอนด์ เดลูกำ้ ในจุด Travel Retail ทั่วโลก เป็ นระยะเวลำ 5 ปี
โดยเริ่มจำก 2 สำขำแรกที่สนำมบินนำนำชำติ ฮ่องกง ซึ่งได้เปิ ดให้บริกำรเมื่อต้นเดือนกันยำยน 2561 และจะ
ทยอยเปิ ดเพิ่มขึน้ อีกภำยในปี นี ้
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สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปั จจุบนั เพซ มีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ท่อี ยู่ระหว่ำงรอรับรูร้ ำยได้ทงั้ หมด 4
โครงกำร ซึ่งมีมลู ค่ำแบ็คล็อครวมประมำณ 9 พันล้ำนบำท และมีอสังหำริมทรัพย์พร้อมขำยมูลค่ำรวมประมำณ 7
พันล้ำนบำท ได้แก่ 1) เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก ในส่วนที่บริษัทฯ ขำยไปก่อนหน้ำนี ้ มียอดแบ็ค
ล็อครอโอน 876 ล้ำนบำท 2) โครงกำรมหำสมุทร วิลล่ำ มียอดแบ็คล็อค 354 ล้ำนบำท และมีวิลล่ำพร้อมขำย
มูลค่ำประมำณ 3.39 พันล้ำนบำท 3) โครงกำรนิมิต หลังสวน มียอดขำยแล้วกว่ำร้อยละ 90 เป็ นยอดแบ็คล็อคคิด
เป็ นมูลค่ำ 6.91 พันล้ำนบำท และห้องชุดรอขำยมูลค่ำประมำณ 1.13 พันล้ำนบำท คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
และสำมำรถโอนเพื่อรับรูร้ ำยได้ภำยในปี 2563 และ 4) โครงกำร วินด์เชลล์ นรำธิวำส มียอดขำยแล้วกว่ำร้อยละ
30 มีแบ็คล็อคมูลค่ำ 792 ล้ำนบำท และมีหอ้ งชุดรอขำยอีกมูลค่ำประมำณ 2.21 พันล้ำนบำท มีควำมคืบหน้ำ
ก่อสร้ำงแล้วกว่ำร้อยละ 90 และคำดว่ำจะสำมำรถโอนเพื่อรับรูร้ ำยได้ภำยในปี 2562
xxx
เกี่ยวกับดีน แอนด์ เดลูก้า
ดีน แอนด์ เดลูกำ้ ก่อตัง้ เมื่อเดือนกันยำยน พ.ศ. 2520 ที่ย่ำนโซโห นิวยอร์ค ซึ่งเป็ นเวลำกว่ำ 40 ปี แล้วที่ ดีน แอนด์ เดลูกำ้
ได้ปฏิบตั ิตำมพันธกิจในกำรเสำะหำผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภำพเยี่ยมเพื่อกำรทำอำหำร กำรรับประทำนอำหำร และควำม
เพลิดเพลิน เรำรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เปี่ ยมไปด้วยคุณภำพหลำกหลำยชนิดจำกทุกมุมโลกเสมอมำ ปั จจุบนั ดีน
แอนด์ เดลูกำ้ มีสำขำอยูใ่ นสหรัฐอเมริกำและฮำวำย ไทย ญี่ปนุ่ เกำหลีใต้ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ คูเวท ฟิ ลิปปิ นส์ บำห์เรน
มำเก๊ำ ฮ่องกง และสิงคโปร์ สำมำรถอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.deandeluca.com
ข่ำวประชำสัมพันธ์ โดย แผนกสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
อีเมล์ pr@pacedev.com
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