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ดีน แอนด์ เดลูก้า จับมือ  
Lagardère Travel Retail พร้อมสยายปีกทั่วโลก 

เผยเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจผ่านแฟรนไชส์  
มั่นใจรายได้เพิ่มต่อเน่ืองในอนาคต 

 
• ตัง้เป้าขยายสาขาท่ัวโลกในสนามบิน สถานีรถไฟ และจุด Travel Hub ท่ีมีความหนาแน่น 

• เฟ้นโลเคชั่นยอดเยี่ยมท่ีลูกค้าก าลังซือ้สูง คาดขยายกว่า 150 สาขาท่ัวโลกใน 5 ปี  

• เน้นสาขาแบบแฟรนไชส์ ขยายได้เร็ว ไม่ต้องลงทุน ความเส่ียงต ่า รายได้ดี ก าไรสูง  

• ม่ันใจรายได้อนาคตฉลุย 600 ล้านบาทใน 5 ปี ผ่านกลยุทธ์การให้สิทธ์ิแฟรนไชส์ กับ Lagardère 
Travel Retail 
 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 12 ธันวาคม 2561- ดีน แอนด์ เดลกู้า แบรนด์อาหารและเคร่ืองด่ืมกร์ูเมต์่ระดบัไอคอนจาก
นิวยอร์ค เผยบริษทัปรับเปล่ียนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจโดยเน้นการขยายสาขาแบบให้สิทธิแฟรนไชส์โดยการท างานร่วมกบั
พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจระดบัโลก โดยข้อดขีองกลยทุธ์การให้สิทธิแฟรนไชส์คือสามารถขยายร้านได้เร็วตามก าลงัและเครือข่าย
ของพาร์ทเนอร์ โดยไมต้่องใช้เงินลงทนุ ความเส่ียงต ่า และสามารถรับรู้รายได้จากการเก็บคา่สิทธิได้ทนัท ี
 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
หรือ PACE บริษัทไทยซ่ึงเป็นเจ้าของแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลกู้า ทั่วโลก เปิดเผยวา่ “เพื่อตอบสนองความตัง้ใจของ
เพซที่จะตอ่ยอดแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้าอนัเป่ียมศกัยภาพไปสู่ตลาดโลกนัน้ เราได้วางกลยทุธ์ในการขยายแบรนด์โดยการ
ให้สิทธิแฟรนไชส์กบัคู้คา่ที่มีเครือข่ายระดบัโลก โดยในวนันี ้เราได้เซ็นสญัญากบั Lagardère Travel Retail ให้เอ็กซ์คลูซีฟ
แฟรนไชส์เพื่อเปิดร้าน ดีน แอนด์ เดลูก้า ในสนามบิน สถานีรถไฟ และจดุทอ่งเที่ยวหรือ Travel Hub โดยตัง้เปา้ขยาย 150 
สาขาภายใน 5 ปี และภายในปี 2019 จะเปิดอยา่งน้อย 30 สาขา และคาดการณ์รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์กบัพาร์ท
เนอร์เจ้านีป้ระมาณ 600 ล้านบาท โดยจากนีไ้ป การหาพาร์ทเนอร์เพื่อให้สิทธิแฟรนไชส์ เราจะโฟกัสไปที่พาร์ท
เนอร์ที่มีศักยภาพและมีโลเคช่ันของร้านที่ดี เพราะจากประสบการณ์ของเราโลเคช่ันที่ดีสามารถท ายอดขายและ
รายได้ได้มากกว่าร้านที่มีจ านวนเยอะ แต่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลกุค้าเป้าหมายได้”  
 
นายสรพจน์กลา่ววา่ ตลาดลูกค้าสนามบนิ สถานรีถไฟ และจดุทอ่งเที่ยวหรือ Travel Hub ถือเป็นตลาดที่มีความพเิศษ 
เพราะลูกค้าพร้อมจา่ย มีก าลงัซือ้สูงและสามารถขายได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยจากประสบการณ์ ร้านดีน แอนด ์เดลูก้าสาขา
สนามบินสุวรรณภูมิ 1 สาขา สามารถท ายอดขายได้กว่า 400,000 บาทต่อวัน เท่ากับรายได้ประมาณ 150 ล้านบาท
ต่อปี ซ่ึงเป็นรายได้มากกว่าสาขาในเมือง 4-5 เท่า  
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นายสรพจน์กลา่วเสริมวา่ จากการท าสญัญาในครัง้นี ้Lagardère Travel Retail จะเปิดอยา่งน้อย 150 สาขาภายใน 5 ปี 
และคาดวา่จะสามารถท ารายได้อยา่งน้อยสาขาละ 100 ล้านบาทตอ่ปี ท าให้ดีน แอนด์ เดลูก้าสามารถรับรู้รายได้จากคา่
เก็บสิทธิ Royalty Fee ที่ประมาณ 4 ล้านบาทตอ่สาขาตอ่ปี ซึง่เม่ือขยายได้ครบ 150 สาขา จะท าให้เราสามารถเก็บคา่สิทธิ
หรือ Royalty Fee ได้มากถงึ 600 ล้านบาทตอ่ปี นอกจากนัน้แล้วบริษัทฯ ยงัสามารถน าสินค้ารีเทล แบรนด์ดีน แอนด์ 
เดลูก้าไปขายในร้าน Travel Essentials ในโลเคชัน่ตา่งๆ กวา่ 2,900 แหง่ ที่ทาง Lagardère Travel Retail มีร้านค้าทัว่โลก
อยูแ่ล้วอีกด้วย 
 
“เรามัน่ใจวา่ การปรับกลยทุธ์แบรนด์โดยการให้สิทธิแฟรนไชส์กบัพาร์ทเนอร์ระดบัโลก เชน่ Lagardère Travel Retail และ
พาร์ทเนอร์ทีส่นใจรายอื่นๆ จะท าให้รายได้ ดีน แอนด ์เดลูก้า ในอนาคตเติบโตตอ่เนื่องอยา่งมีนยัส าคญัผา่นการเก็บคา่สิทธิ
รวมถงึรายได้จากการขายสินค้าให้กบั franchisee และรายได้ที่เกียวเนือ่งในส่วนอื่นเพิ่มอีกด้วย” นายสรพจน์ กล่าวทิง้ท้าย 
 
ปัจจบุนั ดีน แอนด์ เดลูก้า มีสาขาทัว่โลกจ านวนทัง้สิน้ 78 สาขา โดยแบง่เป็นสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ จ านวน 36 สาขา ใน 12 
ประเทศ  และเพซฯ เป็นเจ้าของกิจการในสหรัฐอเมริกา จ านวน 6 สาขา ในประเทศไทยจ านวน 12 สาขา และยงัถือหุ้นร้อย
ละ 50 ใน ดีน แอนด์ เดลูก้า แบบคาเฟ่ทีป่ระเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 24 สาขา อีกทัง้ยงัมีแผนขยายสาขาทัว่โลกอยา่งตอ่เนื่อง 
โดยสาขาที่ก าลงัจะเปิดตวัเร็ว ๆ นี ้ได้แก ่สาขา meatpacking ในนครนิวยอร์ค ซึง่มีก าหนดเปิดให้บริการภายในไตรมาส
แรกปี 2562 

XXX 

เกี่ยวกับดีน แอนด์ เดลูก้า 
ดีน แอนด์ เดลกู้า ก่อตัง้เมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2520 ที่ย่านโซโห นิวยอร์ค โดยจอร์จิโอ เดลกู้า และโจเอล ดีน ซึง่เป็นเวลากว่า 40 
ปีแล้วที่ ดีน แอนด์ เดลกู้า ได้ปฏิบติัตามพนัธกิจในการเสาะหาผลิตภัณฑ์คุณภาพเย่ียมเพื่อการท าอาหาร การรับประทานอาหาร 
และความเพลดิเพลนิ เรารังสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป่ียมไปด้วยคณุภาพหลากหลายชนิดจากทกุมุมโลกเสมอมา ปัจจบุนั ดีน 
แอนด์ เดลกู้า มีสาขาอยู่ในสหรัฐอเมริกา ไทย ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ สหรัฐอาหรับเอมิรเตส์ คเูวท ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ สามารถอ่าน
ข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.deandeluca.com   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย แผนกสือ่สารองค์กรและการตลาด บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

อีเมล์ pr@pacedev.com  
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