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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
ดีน แอนด ์เดลูก้า ออกหุ้นกู้มีประกนั 2 ปี มูลค่ารวม 2 พันลา้นบาท 
บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป เช่ือมั่นเข้าถือหุน้เพซ และเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

 

• ดีน แอนด ์เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) ออกหุ้นกู้มีประกันแบบระยะยาว อายุ 2 ปี มูลค่า
รวม 2 พันล้านบาท แต่งตั้งเอเชีย พลัส และเออีซี เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่าย เร่ิมเปิด
จองซือ้ปลายเดือนกันยายน 2562  

• แต่งตั้ง บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป เป็นทีป่รึกษาทางการเงนิเพ่ือหาผู้ลงทุนในเพซ จัดโครงสร้างและ
ขยาย ดีน แอนด ์เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเตรียมเข้าตลาดหุ้นภายใน 2 ปี 

• บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป และกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มั่นใจในอนาคตบริษัท เข้าถือหุ้นเพซจ านวน 950 
ล้านหุ้น รวมถือไมเ่กินร้อยละ 10 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2 กันยายน 2562 : นายสรพจน ์เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท 

เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัท ดีน แอนด ์เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการออกหุ้นกู้มีประกันระยะยาว 
อายุ 2 ปี จ านวนรวม 2 ล้านหน่วย มูลค่าหุ้นกู้รวม 2 พันล้านบาท ก าหนดอัตราดอกเบีย้เท่ากับร้อยละ 
7.5 ต่อปี  จ่ายดอกเบีย้ทุกๆ 3 เดือน คาดว่าจะเสนอขายในวันที ่30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2562 นี ้
โดยได้แต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  
 

ส ำหรบัวตัถปุระสงคข์องกำรออกหุน้กูใ้นครัง้นี ้คือ 1) เพซจะน ำเงินที่ไดส้ว่นหนึ่งไปโอนทรพัยส์ินทำงปัญญำ

(Trademark) ในแบรนด ์ดนี แอนด ์เดลกูำ้ จำก บรษิัท ดีน แอนด ์เดลกูำ้ อิงค ์(DEAN & DELUCA Inc) เพื่อมำ

เป็นของ ดีน แอนด ์เดลกูำ้ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั รวมถึงน ำเงินมำใชใ้นกำรลงทนุขยำย รำ้นดีน แอนด ์

เดลกูำ้ ในประเทศไทย ที่ก ำลงัเติบโตขึน้มำก จำกกำรที่ลกูคำ้ใหค้วำมเชื่อมั่นและไวว้ำงใจในแบรนด ์ซึ่งเหน็ไดจ้ำก

กำรขยำยสำขำทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมถึงยอดขำยในเอเชียและประเทศไทยที่เติบโตขึน้อย่ำงมำกเพื่อเตรียมตวั

เขำ้ตลำดหลกัทรพัยใ์นเรว็ๆนี ้และบรษิัทมั่นใจว่ำ ดีน แอนด ์เดลกูำ้ เป็นแบรนดท์ี่มีศกัยภำพในกำรขยำยตวัสงู 

กำรไดม้ำซึ่งทรพัยส์ินทำงปัญญำ จำก ดีน แอนด ์เดลกูำ้ อิงค ์จะท ำใหเ้กิดควำมคลอ่งตวัและเพิ่มประสทิธิภำพใน

กำรท ำงำนมำกขึน้ 2) ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ช ำระคนืเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน และช ำระคืนหุน้กูเ้พซ

ก่อนครบก ำหนดช ำระในตน้ปี 2563  

 



 

2 

 

นายสรพจนก์ล่าวเพิ่มเติมวา่ ล่าสุด บริษัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ BROOK บริษัทที่

ปรึกษาทางด้านวาณิชธนกิจ อสังหาริมทรัพย ์และบริหารจัดการเงนิทุน ซึ่งเป็นผู้อยู่เบือ้งหลัง
ความส าเรจ็ในดีลด้านการเงนิส าคัญๆหลากหลายของประเทศไทย สนใจเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
เพซฯ โดยกลุ่ม นายชาญ บลูกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ของบรุ๊คเคอร ์
กรุ๊ปฯ ขอเข้าซือ้หุ้นจาก นาย สรพจน ์เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเพซฯ จ านวน 950 ล้านหุ้น 
นับเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  
 
โดยเหตุผลทีบ่ริษัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเพซ 
เน่ืองจากมีความเช่ือมั่นว่าเพซเป็นบริษัททีดี่ มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง มีวิสัยทัศนก์ว้างไกล และ
มคีวามโดดเด่นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์และยังมีแบรนดอ์าหารและเคร่ืองด่ืมทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบไป
ท่ัวโลกอย่าง ดีน แอนด ์เดลูก้า ทีส่ามารถท ารายได้ต่อเน่ืองเพื่อเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์แตท่ีผ่่านมา
ความไม่แน่นอนของตลาดฟู้ดรีเทล และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาด
อเมริกา ท าให้บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านการเงนิ อย่างไรก็ตาม ทางบรุ๊คเคอร ์กรุ๊ปฯ ซึ่ง
มีความช านาญทางด้านการปรับโครงสร้างทางการเงนิจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพ และท าให้เพซ
สามารถผ่านช่วงเวลาทีท้่าทายนีไ้ปได้ จึงตัดสินใจเข้าถือหุ้นในคร้ังนี ้และในอนาคตทางบรุ๊คเคอร ์  
กรุ๊ปฯ คิดว่ามีความเป็นไปได้ทีจ่ะเข้าลงทุนกับเพซเพิ่มเติมอีก 
 
นอกจากการเข้าถือหุ้นกับทางบริษัทแล้ว เพซยังได้แต่งต้ัง บริษัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ปฯ เข้าเป็นทีป่รึกษา
ทางการเงนิของบริษัทฯ โดยภารกิจหลักของ บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ปฯ คือ 1. การจัดหาหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือ
ผู้สนใจลงทุนกับเพซ 2. ด าเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างองคก์รเพื่อขยายธุรกิจ ดีน แอนด ์
เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อให้เป็นธุรกิจทีย่ั่งยืนและมีรายได้ทีม่ั่นคง เตรียมพร้อมส าหรับ
การเข้าตลาดหุ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า  
 

ปัจจบุนั ดีน แอนด ์เดลกูำ้ มีสำขำทัง้หมด 76 สำขำในเอเชีย (ขอ้มลู ณ เดือนสิงหำคม 2562) ประกอบดว้ยสำขำ
ในประเทศญ่ีปุ่ น 49 สำขำ, สิงคโปร ์3 สำขำ, ฟิลิปปินส ์3 สำขำ, เกำหลีใต ้2 สำขำ,  ฮ่องกง 2 สำขำ, คเูวต 2 
สำขำ, มำเก๊ำ 1 สำขำ, บำรเ์รน 1 สำขำ, สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์1 สำขำ, และสำขำในประเทศไทยทัง้หมด 12 
สำขำ โดยประกอบไปดว้ยสำขำที่เป็นคำเฟ่และรำ้นอำหำร อำทิ เซ็นทรลั เอ็มบำสซี่, เอ็มควอเทียร,์ เดอะครสิตลั 
รำมอินทรำ เป็นตน้ และบรษิัทยงัมีแผนจะเปิดสำขำใหม่อีก 4 สำขำภำยในปลำยปี 2562 โดยแบ่งเป็น 3 สำขำใน
กรุงเทพฯ และอีก1 สำขำที่ภเูกต็ 
 
โดยลำ่สดุ เม่ือเดือนกรกฎำคม 2562 ดีน แอนด ์เดลกูำ้ ไดเ้ซน็สญัญำกบับรษิัท Lagardère Travel Retail ให้
เอ็กซค์ลซูีฟแฟรนไชสเ์พื่อด ำเนนิกำรขยำยรำ้น ดีน แอนด ์เดลกูำ้ ในจดุ Travel Retail ทั่วโลก เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
โดยเริ่มจำก 2 สำขำแรกที่สนำมบินนำนำชำติ ฮ่องกง ซึ่งไดเ้ปิดใหบ้รกิำรเมื่อตน้เดือนกนัยำยน 2561 และจะ
ทยอยเปิดเพิ่มขึน้อีกภำยในปีนี ้ 
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ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ปัจจบุนั เพซ มีโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่อยู่ระหว่ำงรอรบัรูร้ำยไดท้ัง้หมด 4 
โครงกำร ซึ่งมมีลูค่ำแบ็คล็อครวมประมำณ 9 พนัลำ้นบำท และมีอสงัหำรมิทรพัยพ์รอ้มขำยมลูค่ำรวมประมำณ 7 
พนัลำ้นบำท ไดแ้ก่ 1) เดอะ รทิซ-์คำรล์ตนั เรสซิเดนเซส บำงกอก ในสว่นที่บรษิัทฯ ขำยไปกอ่นหนำ้นี ้มียอดแบ็ค
ล็อครอโอน 876 ลำ้นบำท 2) โครงกำรมหำสมทุร วิลลำ่ มียอดแบ็คล็อค 354 ลำ้นบำท และมีวิลลำ่พรอ้มขำย
มลูค่ำประมำณ 3.39 พนัลำ้นบำท 3) โครงกำรนิมิต หลงัสวน มียอดขำยแลว้กว่ำรอ้ยละ 90 เป็นยอดแบ็คล็อคคิด
เป็นมลูค่ำ 6.91 พนัลำ้นบำท และหอ้งชดุรอขำยมลูค่ำประมำณ 1.13 พนัลำ้นบำท คำดว่ำจะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็
และสำมำรถโอนเพื่อรบัรูร้ำยไดภ้ำยในปี 2563 และ 4) โครงกำร วินดเ์ชลล ์นรำธิวำส  มียอดขำยแลว้กว่ำรอ้ยละ 
30 มีแบ็คล็อคมลูค่ำ 792 ลำ้นบำท และมีหอ้งชดุรอขำยอีกมลูค่ำประมำณ 2.21 พนัลำ้นบำท มีควำมคืบหนำ้
ก่อสรำ้งแลว้กว่ำรอ้ยละ 90 และคำดว่ำจะสำมำรถโอนเพื่อรบัรูร้ำยไดภ้ำยในปี 2562 
 

xxx 
เกี่ยวกับดนี แอนด ์เดลกู้า 
ดีน แอนด ์เดลกูำ้ ก่อตัง้เมื่อเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2520 ที่ย่ำนโซโห นิวยอรค์ ซึ่งเป็นเวลำกว่ำ 40 ปีแลว้ที่ ดีน แอนด ์เดลกูำ้ 
ไดป้ฏิบตัิตำมพนัธกิจในกำรเสำะหำผลิตภณัฑค์ณุภำพเยี่ยมเพื่อกำรท ำอำหำร กำรรบัประทำนอำหำร และควำม
เพลิดเพลิน เรำรงัสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีเป่ียมไปดว้ยคณุภำพหลำกหลำยชนิดจำกทกุมมุโลกเสมอมำ ปัจจบุนั ดีน 
แอนด ์เดลกูำ้ มีสำขำอยูใ่นสหรฐัอเมรกิำและฮำวำย ไทย ญ่ีปุ่ น เกำหลีใต ้สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์คเูวท ฟิลิปปินส ์บำหเ์รน 
มำเก๊ำ ฮ่องกง และสิงคโปร ์สำมำรถอ่ำนขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ www.deandeluca.com   
 
ข่ำวประชำสมัพนัธ ์โดย แผนกสื่อสำรองคก์รและกำรตลำด  
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
อีเมล ์pr@pacedev.com  
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