ข่ าวประชาสัมพันธ์

ดีน แอนด์ เดลูก้า เดินหน้ าปรั บโครงสร้ าง แยกบริษัทเป็ นอเมริกาและเอเชีย
• อเมริกา: ปรั บขนาดธุรกิจให้ เหมาะสมพร้ อมรั บความท้ าทายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภค เดินหน้ าลดค่ าใช้ จ่าย ตัง้ เป้ าหยุดขาดทุนสิน้ ปี
• เอเชีย: แบรนด์ แข็งแกร่ งธุรกิจโตต่ อเนื่องทัง้ รายได้ และจานวนร้ านในสภาวะ
การแข่ งขันสูงผลประกอบการเทิร์นอราวด์ ทงั ้ รายได้ และกาไร
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย - นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ ปอร์ เรชั่น จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า “ปั จจุบนั ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ ซึง่ บริ หารร้ านสาขาใน
อเมริ กา ได้ มีการปรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจเพื่อให้ เข้ ากับภาวะตลาดฟู้ดรี เทลที่ท้าทายและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริ โภคในอเมริ กา โดยขณะนีก้ าลังอยู่ในระหว่ างการปรั บขนาดธุรกิจให้ เหมาะสม
(rightsized) ควบคุมค่ าใช้ จ่าย และควบรวมการดาเนินงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาที่ไม่
สามารถทายอดขายและกาไรได้ ตามเป้ า ขณะที่สาขาที่สามารถทายอดขายได้ ดี เช่น สาขาโซโห ที่เปิ ด
ดาเนินการมากว่า 40 ปี และสาขาในคอนเซ็ปท์ใหม่ คือ Stage บริ ษัทก็จะพัฒนาให้ มีศกั ยภาพในการดาเนินงาน
เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของตลาดและผู้บริ โภคได้ อย่างเต็มที่ รวมถึงทาให้ สามารถสร้ างรายได้ ให้
เติบโตแบบเทิร์นอราวน์ได้ ในอนาคต ตังเป้
้ าหยุดขาดทุนในสิ ้นปี
นายสรพจน์ กล่ าวว่ า “สภาวะตลาดรี เทลทัว่ โลกรวมถึงอเมริ กาในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ ตลาด Grocery Store ในอเมริ กาเองก็มีการขายอาหาร Prepared Foods หรื ออาหารพร้ อมทานมาก
ขึ ้นและมีพื ้นที่ให้ นงั่ ทาน ประกอบกับผู้บริ โภคชาวอเมริ กนั ซื ้อสินค้ า ของใช้ ตา่ งๆ และอาหารออนไลน์มากขึ ้นถึง
30% ซึง่ ทาให้ ร้านรี เทลต่างๆ ที่มีหน้ าร้ านหรื อ Brick and Mortar Stores จะต้ องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครัง้ ใหญ่
เพื่อให้ ทนั กับพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ ้นเชิง”
“บริษัทจึงอยู่ในระหว่ างการพิจารณาทบทวนและปรั บปรุ งโครงสร้ างธุรกิจและการดาเนินงานของดีน
แอนด์ เดลูก้า อเมริกาครั ง้ ใหญ่ ทัง้ นีเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกิจ ลดต้ นทุน เพื่อให้ องค์ กร
สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าได้ รวมถึงแผนการสร้ างแบรนด์ และมุ่งเน้ นเปิ ด Franchise ในอเมริกา และทา
online ให้ มากขึน้ ”
“ทัง้ นี ้ บริษัทขอแสดงความเสียใจต่ อบริษัทคู่ค้าในอเมริ กา และพร้ อมแสดงความรั บผิดชอบต่ อ
เหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้ และจะทยอยแก้ ปัญหาให้ เสร็จลุล่วงโดยเร็ว” นายสรพจน์ กล่ าวยา้
ปั จจุบัน ดีน แอนด์ เดลูก้า อเมริกา มีจานวน 5 สาขา
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ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
นายสรพจน์ กล่ าวถึง ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด เป็ นเจ้ าของและผู้ดาเนินการร้ านสาขา
ในประเทศไทย และยังดาเนินการให้ ลิขสิทธิ์แบรนด์ สิทธิแฟรนไชส์ รวมถึงสิทธิการขายสินค้ าในประเทศอื่นๆ ใน
เอเชีย
โดย ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด สามารถทายอดขายและสร้ างผลตอบแทนให้ บริ ษัทได้ เป็ น
อย่างดี ในช่ วงเดือนมิถุนายน 2018 ถึง เดือน พฤษภาคม 2019 หรื อช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา ดีน แอนด์ เดลูก้า
(ประเทศไทย) สามารถทารายได้ รวมได้ ประมาณ 523 ล้ านบาท (EBITDA 79.8 ล้ านบาท) รายได้ จาก
ต่ างประเทศ 106 ล้ านบาท (EBITDA 35.43 ล้ านบาท) รวมทัง้ สิน้ 630 ล้ านบาท (EBITDA 115.23 ล้ าน
บาท) หรื อเพิ่มขึน้ 13.3% เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี 2017 - 2018
ขณะที่ล่าสุด การย้ ายออกจากสาขาแฟล็กชิป มหานคร คิวบ์ เนื่องจากสัญญาเช่ าพืน้ ที่ได้ สนิ ้ สุดลงและมี
การขอคืนพืน้ ที่ ซึง่ บริ ษัทเองก็มีแผนที่จะเปิ ดสาขาแฟล็กชิปใหม่ โดยขณะนี ้ อยู่ในระหว่างการคัดเลือกโลเคชัน่
ของร้ านที่ดีที่สดุ และสามารถมอบประสบการณ์การทานอาหารเช่นเดียวกันกับที่ลกู ค้ าชื่นชอบเหมือนที่สาขา
มหานคร คิวบ์
โดยในปั จจุบัน ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) มีสาขาทัง้ หมด 11 สาขา ประกอบด้ วย สาขาที่เป็ น
คาเฟ่ และร้ านอาหาร อาทิ Central Embassy, Emquartier, The Crystal Ramindra และ สาขาตึกสาทรสแควร์ ,
สาขาตึกออลซีซนั เพลส. สาขาตึกพาร์ คเวนเจอร์ และสนามบินสุวรรณภูมิ บริ ษัทมีแผนจะเปิ ดสาขาใหม่อีก 5
สาขาภายในปี 2562 โดยแบ่งเป็ น 2 สาขาที่ภเู ก็ตและอีก 3 สาขาในกรุ งเทพฯ
“ในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ ดีน แอนด์ เดลูก้า ยังคงเดินหน้ าให้ แฟรนไชส์แก่บริ ษัทที่มีศกั ยภาพและมีเครื อข่ายใน
เมืองสาคัญทัว่ โลกอย่างต่อเนื่อง และในส่วนที่ได้ เซ็นสัญญาให้ สิทธิแฟรนไชส์ไปแล้ ว เช่น กับทางลากาแดร์ ทรา
เวล รี เทล ก็มีความคืบหน้ าเช่นเดียวกัน”
“โดยแผนธุรกิจต่ อไปของ ดีน แอนด์ เดลูก้า คือการขยายแบรนด์ และต่ อยอดความสาเร็จของ ดีน
แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทสไทย) รวมถึงการเดินหน้ าให้ ธุรกิจแฟรนไชส์ ในเอเชียและทั่วโลกให้
มั่นคงและมีประสิทธิภาพ และเดินหน้ าปรั บขนาดธุรกิจในอเมริกาให้ พอเหมาะ (rightsized) เพื่อต่ อสู้กับ
ความท้ าทาย ตัดค่ าใช้ จ่าย และหยุดการขาดทุนให้ สาเร็จ” นายสรพจน์ กล่ าวทิง้ ท้ าย
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เกี่ยวกับดีน แอนด์ เดลูก้า
ดีน แอนด์ เดลูก้า ก่อตังเมื
้ ่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2520 ที่ยา่ นโซโห นิวยอร์ ค ซึง่ เป็ นเวลากว่า 40 ปี แล้ วที่ ดีน แอนด์ เดลูก้า
ได้ ปฏิบตั ิตามพันธกิจในการเสาะหาผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเยี่ยมเพื่อการทาอาหาร การรับประทานอาหาร และความ
เพลิดเพลิน เรารังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพหลากหลายชนิดจากทุกมุมโลกเสมอมา ปั จจุบนั ดีน
แอนด์ เดลูก้า มีสาขาอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาและฮาวาย ไทย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิรเตส์ คูเวท ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเก๊ า
บาห์เรน และสิงคโปร์ สามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.deandeluca.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย แผนกสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) อีเมล์ pr@pacedev.com
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