ข่ าวประชาสัมพันธ์

‘เพซ’ ประกาศร่ วมมือ ‘Kinghill’ บริษัทย่ อยในเครื อ ซีพี กรุ๊ ป
รุ กขยายแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า ในจีน
• เพซ เซ็นสัญญาฯ กับ Kinghill บริษัทย่อยในเครื อ ซีพี กรุ๊ป ให้ สิทธิเเฟรนไชส์หลัก ดีน แอนด์ เดลูก้า
• ตังเป้
้ าเปิ ด ดีน แอนด์ เดลูก้า 500 สาขาภายใน 5 ปี
• พร้ อมให้ สิทธิ Kinghill ในการเข้ าถือหุ้น 49% ใน ดีน แอนด์ เดลูก้า ประเทศจีน
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย, 29 สิงหาคม 2561 : บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า ‘ดีน
แอนด์ เดลูก้า’ แบรนด์อาหารและเครื่ องดื่มกูร์เม่ต์ของเพซฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเพื่อกาหนดกรอบข้ อตกลงกับ Kinghill Overseas
Holding Limited (Kinghill) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เพื่อดาเนินและขยายกิจการแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยว่า “เพซฯ มีความยินดีทจี่ ะประกาศความร่วมมือระหว่าง DEAN & DELUCA China (HK) Co., Limited บริ ษัทในเครื อ
ของเพซฯ กับ Kinghill ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยในเครื อ ซีพี กรุ๊ป ในการขยายธุรกิจ ดีน แอนด์ เดลูก้า ในประเทศจีน โดยตังเป้
้ าขยาย
ร้ าน ดีน แอนด์ เดลูก้า 500 สาขา ภายในเวลา 5 ปี โดยเพซฯ ตกลงทีจ่ ะให้ สทิ ธิแฟรนไชส์หลักแต่เพียงผู้เดียวแก่ Kinghill ใน
การเปิ ดและบริ หารจัดการ ร้ านกาแฟและมาร์ เก็ต ดีน แอนด์ เดลูก้า ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดย
Kinghill สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้”
นายสรพจน์ เปิ ดเผยเพิม่ เติมว่า นอกจากนี ้ Kinghill ยังได้ แสดงความสนใจที่จะลงทุนในบริษัท DEAN & DELUCA China
(HK) Co., Limited โดยได้ เข้ าทาสัญญาเพื่อกาหนดกรอบข้ อตกลงกับ DEAN & DELUCA Asia (Thailand) ltd. เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ Kinghill สามารถเข้ ามาซื ้อหุ้นไม่เกิน 49% ใน DEAN & DELUCA China (HK) Co., Ltd. โดยคาดว่าจะได้ ข้อสรุป
เรื่ องนี ้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาสัญญาแฟรนไชส์หลักและการทาสัญญาให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะต้ องได้ รับ การอนุมตั ิและความ
ยินยอมจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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ซีพี และ Kinghill มีความพร้ อมและความเชี่ยวชาญในตลาดประเทศจีน ไม่วา่ จะเป็ นในด้ านรี เทล ลอจิสติกส์ อสังหาริ มทรัพย์
และอีคอมเมิร์ซและเครื อข่ายดิจิตลั ประกอบกับความเชี่ยวชาญของเพซฯ และ ดีน แอนด์ เดลูก้า ด้ านดีไซน์ และการคัดสรร
สินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพเยีย่ ม จะทาให้ แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า ซึง่ เป็ นแบรนด์ที่นบั ได้ วา่ มีศกั ยภาพสูงได้ รับการตอบรับและชื่นชอบ
จากผู้บริ โภคชาวจีนได้ อย่างรวดเร็ ว
“จากข้ อมูลของ สภาการส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศของจีน (China Council for the Promotion of International Trade
:CCPIT) พบว่าตลาดรี เทลรวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในจีนมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง เนื่องจากนักบริ โภคชาวจีนรุ่นใหม่
เต็มใจที่จะซื ้อสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและมีเอกลักษณ์ในราคาที่สงู ขึ ้น ซึง่ ดีน แอนด์ เดลูก้า ถือว่าเป็ นแบรนด์จากนิวยอร์ คที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก มีสนิ ค้ าและการบริ การที่ดี เมื่อผนวกกับความแข็งแกร่งของ Kinghill ในจีน เพซฯ มัน่ ใจเป็ นอย่างยิง่ ว่าความ
ร่วมมือในครัง้ นี ้จะประสบความสาเร็ จ รวมถึงสามารถสร้ างผลตอบแทนอย่างน่าพอใจให้ แก่ทงสองฝ่
ั้
าย” นายสรพจน์ กล่าว
สรุป
ปั จจุบนั ดีน แอนด์ เดลูก้า มีสาขาทัว่ โลกจานวนทังสิ
้ ้น 70 สาขา โดยแบ่งเป็ นสาขาที่เป็ นแฟรนไชส์ จานวน 32 สาขา ใน 9
ประเทศ และเพซฯ เป็ นเจ้ าของกิจการในสหรัฐอเมริกา จานวน 6 สาขา ในประเทศไทยจานวน 11 สาขา และยังถือหุ้นร้ อยละ
50 ใน ดีน แอนด์ เดลูก้า แบบคาเฟ่ ที่ประเทศญี่ปนุ่ จานวน 21 สาขา อีกทังยั
้ งมีแผนขยายสาขาทัว่ โลกอย่างต่อเนื่อง โดย สาขา
ทีก่ าลังจะเปิ ดตัวเร็ วๆ นี ้ ได้ แก่ สาขาที่สนามบินฮ่องกง เทอร์ มินอล 1 และ ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียซึง่ มีกาหนด
เปิ ดให้ บริ การภายในเดือนกันยายน 2561

ภาพที่ 1 ผู้บริหารในภาพ (ซ้ ายไปขวา) - นายสมศักดิ์ หงษ์ ศรีจินดา กรรมการผู้จดั การ ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จากัด, นาย Yeol Woo Lee ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท Kinghill Food Co., Ltd. (ผู้ได้ รับสิทธิแฟรนไชส์หลัก ดีน
แอนด์ เดลูก้า) และ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
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ภาพที่ 2 ผู้บริหารในภาพ (ซ้ ายไปขวา) - นายสมศักดิ์ หงษ์ ศรีจินดา กรรมการผู้จดั การ ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จากัด, นาย Yeol Woo Lee ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท Kinghill Food Co., Ltd. (ผู้ได้ รับสิทธิแฟรนไชส์หลัก ดีน
แอนด์ เดลูก้า), นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
และนายธีระ วยากรณ์วิจิตร ผู้บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
xxx
เกี่ยวกับดีน แอนด์ เดลูก้า
ดีน แอนด์ เดลูก้า ก่อตังเมื
้ ่อเดือนกันยายน 2520 ทีย่ า่ นโซโห นิวยอร์ ค โดยจอร์ จิโอ เดลูก้า และโจเอล ดีน ซึง่ เป็ นเวลากว่า 40
ปี แล้ วที่ ดีน แอนด์ เดลูก้า ได้ ปฏิบตั ิตามพันธกิจในการเสาะหาผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพเยี่ยมเพื่อการทาอาหาร การรับประทาน
อาหาร และความเพลิดเพลิน เรารังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพหลากหลายชนิดจากทุกมุมโลกเสมอมา
ปั จจุบนั ดีน แอนด์ เดลูก้า มีสาขาอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา ไทย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิรเตส์ คูเวท ฟิ ลปิ ปิ นส์ และสิงคโปร์
สามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.deandeluca.com
เกี่ยวกับเพซ
เพซ เป็ นผู้นาในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการให้ บริ การระดับไฮเอนด์ โดยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรด้ านไลฟ์
สไตล์และการบริ การ ด้ วยเอกลักษณ์ด้านการออกแบบระดับโลก ทาให้ เพซสร้ างสรรค์โครงการที่ตรงตามความต้ องการของ
ลูกค้ าทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและยกระดับชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนเมือง บริ ษัทฯ ยังบุกเบิกธุรกิจรี เทล
ด้ วยการขยายอาณาจักรแบรนด์อาหารและเครื่ องดืม่ ดีน แอนด์ เดลูก้าทัว่ โลก เพซเป็ นบริษัทที่ได้ รับการยอมรับถึงคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือ ทังโครงการที
้
่พกั อาศัยระดับรางวัล และสาขาทีด่ าเนินงานในทาเลชันน
้ าทัว่ โลก
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพซ : www.pacedev.com
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ข้อมูลเพิ่มเติ มสำหรับสือ่ มวลชน
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำยสือ่ สำรองค์กรและประชำสัมพันธ์
โทร 02-118-9599
อีเมล์ pr@pacedev.com
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