
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์สามารถเผยแพร่ไดท้นัที 
 

“PACE” ปลืม้ “ดนี แอนด์ เดลูก้า” บุก “มาเก๊า” 
 “กาแล็กซี่ ยกัษ์คาสิโน” ได้สิทธ์ิประเดมิ 4 สาขา เร่ิมไตรมาส 4 ปีนี ้

 
กรุงเทพฯ – 9 สิงหาคม 2560 – PACE ปลืม้ ดีน แอนด์ เดลูก้า สยายปีก มาเก๊า ได้เครือโรงแรมและคาสิโน
ยักษ์ใหญ่ในดัชนีฮ่ังเส็ง “กาแล็กซ่ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์” ขอซือ้ไลเซนท์ปูพรมเปิด 4 สาขา ประเดิมสาขาแรก 
กาแล็กซ่ี มาเก๊า ย่านช็อปป้ิงและแหล่งรวมคาเฟ่อันดับ1 ช่วงไตรมาส 4 นี ้ 
 
กาแล็กซ่ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป หนึง่ในบริษัทพฒันาและให้ความบนัเทิงและการบริการครบวงจรชัน้น าของโลกและ
สมาชิกดชันีตลาดหุ้นฮัง่เส็ง บรรลุข้อตกลงร่วมกบั Dean & Deluca International, LLC บริษัทย่อย ของ บริษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ PACE ในการซือ้สิทธ์ิการใช้แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า แบรนด์อาหาร
และเคร่ืองด่ืมกร์ูเมต์่ระดบัไอคอนจากนิวยอร์คเพื่อเปิดสาขาที่มาเก๊า  
 
ข้อตกลงครัง้นี ้ครอบคลุมถงึจ านวนสาขาขัน้ต ่าในการเปิดร้านดีน แอนด ์เดลูก้า ทัง้ในรูปแบบคาเฟ่ 3 สาขา และ 1 สาขา
ในรูปแบบมาร์เก็ต เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากปี 2560 โดยคาเฟ่สาขาแรกจะเปิดชว่งไตรมาส 4 นี ้ท่ี เดอะ พรอเมอนาด 
ช็อปส์ ในกาแล็กซี่ มาเก๊า ซึง่ถือเป็นแหล่งช็อปปิง้และแหล่งรวมร้านคาเฟ่อนัดบัหนึง่ในมาเก๊า  
 
นอกจากนี ้กาแล็กซี่วางแผนจะเปิดร้านสาขาที่สอง ในรูปแบบมาร์เก็ตขนาด 700 ตารางเมตรที่กาแล็กซี่ มอลล์ภายในปี 
2561 ตามด้วยสาขาอื่นๆ ที่จะเปิดภายในระยะเวลาของข้อตกลง โดยกาแล็กซี่จะได้รับสิทธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียวในการเปิดร้าน
ดีน แอนด์ เดลูก้า ในพืน้ที่บางแห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและในมาเก๊า และยงัคงมองหาโอกาสการลงทุนอื่นๆ
ร่วมกนัตอ่ไป 

 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
กล่าววา่ “ดีน แอนด ์เดลูก้า รู้สึกยินดีเป็นอยา่งย่ิงในความร่วมมือครัง้ใหมน่ีก้บักาแล็กซี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป หนึง่ใน
บริษัทด้านการบริการและความบนัเทิงชัน้น าของโลก ด้วยประสบการณ์ความช านาญและผลงานความส าเร็จมากมาย 
เราเชื่อมัน่วา่ความร่วมมือครัง้นีจ้ะชว่ยขยายฐานผู้บริโภคและสร้างให้ดีน แอนด์ เดลูก้า เข้าถงึและเป็นที่นิยมในตลาดมา
เก๊า นอกจากนี ้เรายงัมองเห็นโอกาสอื่นๆระหวา่ง ดีน แอนด์ เดลูก้า กบักาแล็กซี่ นอกเหนือจากการลงทุนในมาเก๊าใน
อนาคต ด้วยข้อก าหนดการท าสญัญาในลกัษณะสิทธิที่จะปฏิเสธกอ่น (Right of First Refusal)” 
 
เจฟฟรีย์ อัพแฮม กรรมการผู้จัดการ ระดับนานาชาติของ ดีน แอนด์ เดลูก้า กล่าววา่ “ดีน แอนด ์เดลูก้า มีพนัธกิจ
ในการเพิ่มพนูความสุขด้านอาหารและการใช้ชีวิต ผ่านความรู้ความเข้าใจอนัลึกซึง้และประสบการณ์ด้านอาหารกร์ูเมต์่ 
ซึง่เป็นที่ทราบกนัดีวา่ มาเก๊าถือเป็นสวรรค์ของผู้ที่รักการกิน ด้วยการน าเสนออาหารหลากหลายประเภทจากทัว่โลก และ
ยงัเติบโตอยา่งรวดเร็วจากการเป็นเมืองแหง่คาสิโนที่ประสบความส าเร็จที่สุดในโลก กลายเป็นจดุหมายการทอ่งเที่ยวเชิง



 

 

ไลฟ์สไตล์หลายรูปแบบ เราจึงต่ืนเต้นมากที่จะได้เปิดร้านสาขาแรกในจีนร่วมกบักาแล็กซี่ มาเก๊า ซึ่งเป็นหนึ่งในรีสอร์ท
ครบวงจรที่ย่ิงใหญ่ที่สุดของเอเชีย” 
 
โจแอนนา ลูย ผู้บริหารของ กาแล็กซ่ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป กล่าววา่ “เรามีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้ร่วมมือ
กบั ดีน แอนด ์เดลูก้า แบรนด์ซึง่มีชื่อเสียงในด้านผลิตภณัฑ์อาหาร และยงัมีอิทธิพลตอ่ไลฟ์สไตล์คนเมือง ซึง่ปรากฏอยูใ่น
ภาพยนตร์หลายเร่ือง รวมถึงศิลปะและวฒันธรรม ซึ่งมีต้นก าเนิดในย่านโซโหของนิวยอร์ค และกระจายไปยงัลอนดอน 
ดไูบ กรุงเทพฯ และ โตเกียว ซึง่จะชว่ยเพิ่มมิติทางวฒันธรรมของมาเก๊าให้นา่สนใจย่ิงขึน้” 
 
ดีน แอนด์ เดลูก้า กาแล็กซี่ มาเก๊า จะเร่ิมเปิดให้บริการไตรมาส 4 ปีนี ้ในรูปแบบคาเฟ่ 26 ที่นัง่ ในสไตล์ร่วมสมยั มีระดบั 
ตกแต่งด้วยกระเบือ้งแบบ subway tile และลายหินอ่อน Carrera อันโดดเด่น นอกจากนี ้ยังมีการตกแต่งโดยผสาน
วฒันธรรมโปรตเุกสลงไปด้วย ร้านให้บริการอาหารประเภท grab and go และเมนอูาหารพิเศษตามสัง่ รวมถงึสินค้าปลีก
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของดีน แอนด ์เดลูก้า โดยเมนอูาหารพร้อมเสิร์ฟ มีทัง้แซนวิชมลัติเกรนเนือ้อบและฟักทองเคลือบคารา
เมล ขนมปังหมึกด ากุ้ งสไปซี่และกวัคาโมเล คอบบ์สลดั และสลดัแตงโมไข่เค็ม นอกจากนี ้ยงัมีเมนูของหวานแสนอร่อย 
อาทิ ชีสเค้กบลูเบอร์ร่ี เมอแรงทาร์ตส้มยสูุ เค้กเร้ดเวลเว็ท และอีกมากมาย ส่วนเอสเปรสโซบ่าร์ พร้อมเสิร์ฟเมนคูลาสสิค
ตลอดกาลอยา่งอเมริกาโนแ่ละลาเต้ รวมถงึเมนพูิเศษอยา่งชานมฮอ่งกง และแฟรปเปค้สัตาร์ดไหม้ ที่รังสรรค์โดยได้แรง
บนัดาลใจจากทาร์ตไข่สไตล์โปรตเุกส เมนูโปรดของท้องถ่ิน ให้ผู้บริโภคได้เพลิดเพลินกบัส่ิงใหม่ที่คุ้นเคย โปรดติดตาม
ความเคล่ือนไหวของดีน แอนด ์เดลูก้า สาขาใหมใ่นมาเก๊าตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้ดีน แอนด์ เดลูก้า ก่อตัง้โดยจอร์จิโอ เดลูก้า และโจเอล ดีน เม่ือเดือนกนัยายน 2520 ซึ่งสาขาแรกตัง้อยู่ที่ยา่นโซโห 
มหานครนิวยอร์ค และได้ขยายสาขาไปทั่วโลก มุ่งหน้าคัดสรรวตัถุดิบที่ดีที่สุดและพฒันานวตักรรมด้านอาหารเพื่อ
ผู้บริโภค ปัจจุบนั เพซ ผู้ น าในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการระดบัไฮเอนด์ของไทย ถือหุ้น ดีน แอนด์ 
เดลูก้า 100% ซึง่มีสาขามากกวา่ 60 แหง่ทัว่โลก ทัง้ในสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ คเูวท และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้เติบโตเป็นบริษัทค้าปลีกด้านอาหารกร์ูเมต์่ ไวน์ และอปุกรณ์เคร่ืองครัว  
 

### 

เกี่ยวกับกาแล็กซ่ี มาเก๊า™ และ บรอดเวย์ มาเก๊า™ 

กาแล็กซี่ มาเก๊า™ และ บรอดเวย์ มาเก๊า™ คือ จุดหมายความบันเทิงและการพักผ่อนที่ ย่ิงใหญ่ตระการตาที่สุดในโลก ซึ่งใช้
งบประมาณลงทุนกว่า 4.3  หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง (182.862 ล้านบาท) มีพืน้ที่รวมกัน 1.1ล้านตารางเมตร  (687.5 ไร่) 
ประกอบด้วยสถานที่พกัผ่อนและให้ความบนัเทิงที่ไม่เหมือนใครในมาเก๊า อาทิ โรงแรมระดับเวิลด์คลาส 6 แห่ง ซึ่งรวมกันแล้วมี
ห้องพกั ห้องสวีท และวิลลา่เกือบ 4,000 ห้อง ประกอบไปด้วย 1. โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั มาเก๊า 2. โรงแรม เจ ดบับลวิ แมริ
ออท มาเก๊า ซึง่เป็นโรงแรมเจ ดบับลวิ แมริออทที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย 3. โรงแรมบนัยนัทรี มาเก๊า 4. โรงแรมโอกรุะ มาเก๊า 5. โรงแรม
กาแลก็ซี ่และ 6. โรงแรมบรอดเวย์ รวมถงึ แกรนด์ รีสอร์ต เด็ค ขนาด 75,000 ตารางเมตร โดยม ีสกายท็อป แอดเวนเจอร์ แรพิดส์ 
การผจญภัยล่องแม่น า้ลอยฟ้าที่ยาวที่สดุในโลกถึง 575 เมตร และสวนน า้ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มาพร้อมหาดทรายขาว
บริสทุธ์ิ นอกจากนี ้ยังมีสปาระดับห้าดาวสองแห่งได้แก่ ESPA และเดอะบันยันทรี สปา ที่พร้อมมอบความผ่อนคลายและเพิ่ม



 

 

ความสดชื่นให้แขกผู้ เข้าพัก และมร้ีานอาหารเคร่ืองด่ืมระดบัโลกและเอเชียแปซิฟิกอีกกว่า 120 ร้าน รวมไปถงึ เดอะ พรอเมอนาด 
แหล่งค้าปลีกระดับไฮเอนด์ที่มีร้านค้ามากกว่า  200 ร้าน มีโรงหนัง UA Galaxy ที่ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ 10 จอ และ CHINA 
ROUGE เลานจ์การแสดงสไตล์เซี่ยงไฮ้ยุค 1930 ที่ได้รับรางวลัมากมาย และ Foot Hub ศนูย์นวดตวัและเท้าที่มอบประสบการณ์
การนวดสดุพรีเมี่ยม ส าหรับบรอดเวย์ มาเก๊า ตัง้อยู่ห่างจากกาแลก็ซี่ มาเก๊า เพียง 90 วินาทีโดยการเดินจากสะพานคนเดิน มอบ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบมาเก๊าต้นต ารับอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว  ซึ่งจะพบกับร้านค้ารูปแบบสตรีทสไตล์ พร้อมการ
แสดงสด และมีโรงละครบรอดเวย์มาตรฐานระดับโลกที่รองรับได้ถึง  3,000 ที่นั่ง พร้อมบริการจัดเลีย้งและประชุมสมัมนาโดย
เจ้าหน้าที่มืออาชีพกว่า 3,000 คน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.galaxymacau.com และ www.broadwaymacau.com.mo 
 
เกี่ยวกับดีน แอนด์ เดลูก้า  
ดีน แอนด์ เดลกู้า ก่อตัง้เมื่อเดือนกันยายน 2520 ที่ย่านโซโห นิวยอร์ค โดยจอร์จิโอ เดลกู้า และโจเอล ดีน ซึง่เป็นเวลากว่า 40 ปี
แล้วที่ดีน แอนด์ เดลกู้าได้ปฏิบติัตามพนัธกิจในการเสาะหาผลิตภัณฑ์คณุภาพเย่ียมเพื่อการท าอาหาร การรับประทานอาหาร และ
ความเพลิดเพลิน เรารังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป่ียมไปด้วยคุณภาพหลากหลายชนิดจากทุกมุมโลกเสมอมา ปัจจุบันดีน แอนด์ 
เดลกู้ามีสาขาอยู่ในนิวยอร์ค นอร์ธ แคโรไลน่า แคนซสั แคลฟิอร์เนีย วอชิงตนั ดี.ซี. ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ ไทย สหรัฐอาหรับเอมิรเตส์ คู
เวท ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ สามารถอ่านข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.deandeluca.com/company/dean-deluca-story 
 
เกี่ยวกับเพซ 
เพซ เป็นผู้น าในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการระดับไฮเอนด์ของไทย ให้บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้อง
กับไลฟ์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและเล็งเห็นถึงความต้องการที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต ด้วยดีไซน์ระดับเวิลด์คลาสและการน าเสนอแนวทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาทัศนียภาพและยกระดับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค  
นอกจากนี ้ยังพัฒนานวัตกรรมในตลาดสินค้าปลีกด้วยกลยุทธ์การสร้างผลงานจากแบรนด์ระดับโลกด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
อย่างการเป็นเจ้าของดีน แอนด์ เดลกู้า เพซมีชื่อเสยีงด้านความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และคณุภาพระดับพรี
เมี่ยม การันตีด้วยผลงานได้รับรางวลัมากมาย รวมทัง้การท าธุรกิจในท าเลที่ตัง้อนัโดดเด่น 
สามารถอ่านข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.pacedev.com 

#### 
ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับสื่อมวลชน 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 
ฝ่ายสือ่สารองค์กรและประชาสมัพนัธ์ โทร 02-118-9599 อีเมล์ pr@pacedev.com 
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