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PACE เผยแผนลงทนุ D&D ชีผ้ลตอบแทนโตต่อเน่ืองระยะยาว 

 เน้นรูปแบบ สเปเชียลตี ้คาเฟ่ ขยายง่าย ให้ผลตอบแทนด ี

 แย้มแผนจดทะเบียน D&D ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เช่ือผลตอบแทน IPO สูง 

 ต้ังเป้าส้ินปี 58 รับรู้รายได้ D&D รวม 3.3 พันล้านบาท  

 ม่ันใจรายได้ D&D แซงอสังหาฯ หลังปี 61 
 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) หรือ “PACE” เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนท่ีจะป้ันให้
ดีน แอนด์ เดลูก้า (D&D) เป็นผู้นําในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูร์เม่ต์ชัน้นําของโลก โดยขณะนี ้บริษัทฯ รอ
รับรู้รายได้จากยอด backlog มูลค่ากว่า 1.4 หม่ืนล้านบาท เพ่ือนํามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ของ
บริษัทฯ ในขณะเดียวกันรายได้ส่วนหน่ึงจะใช้เพื่อลงทุนขยายสาขา D&D อย่างต่อเน่ือง และจะเน้นรูปแบบ  
สเปเชียลตี ้คาเฟ่ที่ทาํได้ง่ายและให้ผลตอบแทนดี ซึ่ง D&D จะช่วยเสริมให้บริษัทมีการรับรู้รายได้อย่างม่ันคง
ต่อเน่ือง โดยตัง้เป้ารายได้ท่ี 3.3 พันล้านบาทในปลายปี 2558 และในระยะยาวคาดว่า D&D จะเป็นอีกหน่ึงแหล่ง
รายได้หลักของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าแซงหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) กล่าวว่า “D&D 
เป็นธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตวั จากการศึกษาตลาดในสหรัฐอเมริกา พบว่า D&D จดัว่าอยู่ก่ึงกลางระหว่างธุรกิจ
ฟาสต์ฟู้ ดและธุรกิจร้านอาหารไฮเอนด์ ซึ่งเป็นเซ็กเมนท์ธุรกิจใหม่ท่ีได้รับความนิยมสงูและมีโอกาสเติบโตมาก เน่ืองจากยงั
มีคู่แข่งน้อย จากข้อมูลวิจัย ชีใ้ห้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ บริโภคมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ แต่ก็มีความพิถีพิถันในการ
คัดเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพ นอกจากนีส้ภาพตลาดในสหรัฐอเมริกาท่ีกําลังฟื้นตัว การเติบโตของชนชัน้กลางทั่วโลก 
ประกอบกบัความแข็งแกร่งระดบันิวยอร์คไอคอนของแบรนด์และฐานลกูค้าท่ีมีมาอย่างยาวนาน ทําให้ D&D มีศกัยภาพ
การเติบโตสงูในตลาดสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ โดยเราตัง้เป้าท่ีจะขยายธุรกิจและทําการจดทะเบียน D&D ในตลาด
หุ้นสหรัฐฯ ภายใน 3 ปี โดยเช่ือว่าจะได้รับราคา IPO ท่ีสงู หลงัจากได้ศกึษาและเปรียบเทียบกบับริษัทคู่แข่งในเซ็กเมนต์
เดียวกนั” 
 
ปัจจบุนั D&D มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจใน 2 รูปแบบ คือ 1) รายได้จากการลงทนุของบริษัทเองในสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศไทย และ 2) รายได้จากการจําหน่ายสิทธ์ิการใช้แบรนด์ D&D ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ คเูวต 
และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งแนวทางการขยายสาขาจะเน้นในรูปแบบ สเปเชียลตี ้คาเฟ่ เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีขยายได้ง่ายและ
รวดเร็ว ใช้งบประมาณลงทนุไม่สงูมากแต่ให้ผลตอบแทนสงู โดยเจาะกลุ่มลกูค้าท่ีมีความช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีคณุภาพสงูและเน้นเปิดสาขาในย่านธรุกิจหรือท่องเท่ียว เพ่ือดึงดดูกลุม่ลกูค้าระดบับนท่ีมีกําลงัซือ้สงู ทัง้ผู้พกั
อาศยั พนกังานบริษัท และนกัทอ่งเท่ียวท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
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D&D เป็นแบรนด์ระดบัไอคอนของนิวยอร์คมายาวนาน 38 ปี มีภาพลกัษณ์ท่ีพรีเมียม ทนัสมยั และนบัได้ว่าเป็นแบรนด์ท่ีมี
อิทธิพลต่อแวดวงอาหารและเคร่ืองด่ืมกูร์เม่ต์ของนิวยอร์ค จุดเด่นของแบรนด์คือเป็นแหล่งรวมอาหาร และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงจากทุกมุมโลก D&D ได้รับความสําเร็จในระดับสูง ทัง้ในสหรัฐฯ และในหัวเมืองหลกัๆ ทั่วโลก ซึ่ง PACE 
มองเห็นโอกาสในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ D&D อย่างก้าวกระโดด เน่ืองจากแบรนด์มีความแข็งแกร่งเป็นท่ียอมรับ 
ผ่านพ้นช่วงเร่ิมต้นมาแล้ว และกําลงัอยู่ในระยะเติบโต PACE จึงสามารถให้ความสําคญักบัการขยายสาขาได้เต็มท่ีโดยไม่
ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการสร้างแบรนด์ และด้วยความเช่ียวชาญของ PACE ในการเลือกเฟ้นทําเลศกัยภาพ และ
ความพิถีพิถนัด้านการเลือกพนัธมิตรธุรกิจ พร้อมความเป็นผู้ นําด้านดีไซน์จึงมัน่ใจได้ว่า D&D จะเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก
อย่างแน่นอน 
 
“การขยายสาขาในรูปแบบของการให้สิทธิบตัรเป็นรูปแบบการขยายธุรกิจท่ีไมต้่องใช้เงินลงทนุอย่างมีนยัสําคญั  เราตัง้เป้า
ท่ีจะขยายสาขาไปยงัประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศในเอเชีย ออสเตรเลีย ยโุรป อเมริกากลางและใต้ ซึง่มีการขยายตวัของเมือง
ใหญ่จํานวนมาก ตลาดมีดีมานด์และมีการเติบโตของแบรนด์นําเข้าสงู โดยเฉพาะแบรนด์ท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่าง 
ล่าสุด เม่ือต้นปีท่ีผ่านมา ได้มีการเปิดสาขาใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นตลาดท่ีมีการขยายตัวของเมืองและ
ประชากรมีกําลงัซือ้และมีไลฟ์สไตล์แบบชาวตะวนัตกมากขึน้ ตอบรับการเปิดตลาดเออีซี ทัง้นีเ้รามีเกณฑ์ในการคดัสรรผู้
ร่วมลงทนุท่ีมีความเข้าใจในแบรนด์ มีวิสยัทศัน์และแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบเดียวกัน เพ่ือจะมัน่ใจได้ว่าเขาสามารถ
ดําเนินธรุกิจ D&D โดยท่ีรักษาตวัตนและเอกลกัษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี” นายสรพจน์ กลา่วเสริม  
 
นอกจากสาขาท่ี PACE ลงทนุเองในสหรัฐอเมริกาและไทยท่ีได้รับความสําเร็จเป็นอย่างสงูแล้ว D&D ประเทศญ่ีปุ่ น นบัเป็น
ตวัอย่างความสําเร็จของธุรกิจแบบ license ท่ีเห็นได้ชดัเจน  ด้วยความท่ีเป็นประเทศพฒันาแล้ว ประชากรมีกําลงัซือ้สงู  
ซึง่แบรนด์และรูปแบบการใช้ชีวิตแบบตะวนัตก โดยเฉพาะแบรนด์ระดบัไอคอนจากสหรัฐอเมริกา เช่น D&D เป็นท่ียอมรับ
อย่างกว้างขวาง และแบรนด์ D&D ยงัเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากงานเปิดตวัสาขาฟุกโุอกะ ท่ี
กระเป๋า D&D จํานวน 10,000 ใบขายหมดภายใน 1 สปัดาห์ โดย D&D ท่ีญ่ีปุ่ นส่วนมากจะเป็นรูปแบบ สเปเชียลตี ้คาเฟ่ ท่ี
เน้นความสะดวก รวดเร็ว ตัง้อยู่ในทําเลท่ีมีการสญัจรหนาแนน่ เช่น สถานีรถไฟใต้ดิน ย่านการค้า ทอ่งเท่ียว และย่านธรุกิจ 
 
ตัง้แต ่PACE ซือ้กิจการแบรนด์ D&D ในช่วงปลายปี 2557 ท่ีผา่นมา PACE ได้รับความเช่ือมัน่จาก licensee นานาประเทศ 
ในฐานะบริษัทท่ีมีศกัยภาพในการพา D&D สูแ่บรนด์ระดบัแนวหน้าของโลก โดยเม่ือปลายปี 2557 ท่ีผ่านมา ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมระดบัโลก โดยมีตวัแทน D&D จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมและดงูานท่ี D&D สาขา
ประเทศไทย นอกจากนี ้D&D ญ่ีปุ่ นได้ตอบรับวิสยัทศัน์ของ PACE โดยในปี 2558 ได้เปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึน้อีก 3 สาขา 
ภายในสิน้ปีนี ้และเน้นทําเลท่ีมีศกัยภาพสงูตามเมืองสําคญัตา่งๆ อาทิ ฟกุโุอกะ และ โอซาก้า ซึ่งเป็นแฟลกชิพสโตร์ขนาด
ใหญ่ พืน้ท่ีประมาณ 300 - 800 ตารางเมตร รวมทัง้ยงัลงทนุในด้านการออกแบบตกแตง่ร้านดีไซน์ทนัสมยัและเรียบง่ายเพ่ือ
เป็นต้นแบบสําหรับการขยายสาขาไปยงัเมืองอ่ืนๆ อีกด้วย 
 
“ผมม่ันใจว่า D&D จะช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักของ PACE ทัง้ด้านความสมํ่าเสมอของรายได้ที่จะเข้ามาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงภาพลักษณ์ไฮเอนด์ของแบรนด์ D&D ที่ เกือ้หนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการ
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ให้บริการระดับไฮเอนด์ของ PACE อีกทัง้รายได้จากหลายประเทศทั่วโลกของ D&D ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการ
กระจายความเส่ียงของบริษัทฯ ที่มีรายได้หลักจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ยอด backlog ของ PACE มีมูลค่ารวมประมาณ 1.4 หม่ืนล้านบาท จาก 2 โครงการ คือ  มหานคร และนิมิต  
หลังสวน โดยมหานครจะทยอยรับรู้รายได้ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นไป โดยรายได้ส่วนหน่ึงจากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ PACE จะใช้เป็นเงนิลงทุนในการขยายสาขาของ D&D และอีกส่วนหน่ึงเพ่ือใช้เป็นเงนิทุนใน
การก่อสร้างโครงการใหม่ๆ และเช่ือว่าในระยะยาว สัดส่วนรายได้จาก D&D จะมีมูลค่ามากขึน้กว่ารายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอน” นายสรพจน์ กล่าวทิง้ท้าย 
 
ในงบการเงินปี 2557 PACE เร่ิมรับรู้รายได้จาก D&D จํานวน 469 ล้านบาท จากยอดขายในเดือนธนัวาคมเพียงเดือนเดียว 
ขณะท่ีงวดไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จาก D&D จํานวน 623 ล้านบาท และตัง้เป้าว่ารายได้รวมของ 
ปี 2558 จะเพ่ิมเป็น 3.3 พนัล้านบาท  
 
สําหรับ D&D ประเทศไทย ปัจจบุนัมี 4 สาขา และปีนีกํ้าลงัจะเปิดสาขาท่ี 5 ท่ีศนูย์การค้า EmQuartier โดย PACE มีแผน 
ท่ีจะขยายสาขาในไทยอย่างตอ่เน่ือง ซึง่สาขาส่วนใหญ่ท่ีจะเปิดในอนาคตจะเป็นลกัษณะร้านสเปเชียลตี ้คาเฟ่ท่ีมีโอกาสใน
การเตบิโตสงู 
 
หมายเหตุถงึบรรณาธิการ 

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ “PACE” เป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจไลฟ์สไตล์ระดบัไฮเอนด์ 
มุ่งเน้นการนําเสนอไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรให้แก่ลกูค้า ด้วยโครงการที่พกัอาศยัคณุภาพมาตรฐานระดบัสงูสดุ ออกแบบอย่างลํา้
สมยั ตัง้อยู่บนทําเลโดดเด่น นอกจากนี ้PACE ยงัเป็นเจ้าของ “ดีน แอนด์ เดลกู้า” แบรนด์อาหารและเคร่ืองดื่มกร์ูเมต์ชัน้นําของโลก
ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และรีเทล 
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