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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

ดีน แอนด์ เดลูก้า เดินหน้าปรับโครงสร้าง แยกบริษัทเป็นอเมริกาและเอเชีย 

• อเมริกา: ปรับขนาดธุรกจิให้เหมาะสมพร้อมรับความท้าทายการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมผู้บริโภค เดนิหน้าลดค่าใช้จ่าย ตัง้เป้าหยุดขาดทนุสิน้ปี 

• เอเชีย: แบรนด์แข็งแกร่งธุรกจิโตต่อเน่ืองทัง้รายได้และจ านวนร้านในสภาวะ    
การแข่งขันสูงผลประกอบการเทร์ินอราวด์ทัง้รายได้และก าไร 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ “ปัจจบุนั ดีน แอนด์ เดลกู้า อิงค์ ซึง่บริหารร้านสาขาใน

อเมริกา ได้มีการปรับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เข้ากบัภาวะตลาดฟู้ดรีเทลท่ีท้าทายและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคในอเมริกา โดยขณะนีก้ าลังอยู่ในระหว่างการปรับขนาดธุรกิจให้เหมาะสม 

(rightsized) ควบคุมค่าใช้จ่าย และควบรวมการด าเนินงานเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาที่ไม่

สามารถท ายอดขายและก าไรได้ตามเป้า ขณะท่ีสาขาท่ีสามารถท ายอดขายได้ดี เช่น สาขาโซโห ท่ีเปิด

ด าเนินการมากวา่ 40 ปี และสาขาในคอนเซป็ท์ใหม ่คือ Stage บริษัทกจ็ะพฒันาให้มีศกัยภาพในการด าเนินงาน

เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้อย่างเตม็ท่ี รวมถงึท าให้สามารถสร้างรายได้ให้

เติบโตแบบเทิร์นอราวน์ได้ในอนาคต ตัง้เป้าหยดุขาดทนุในสิน้ปี 

นายสรพจน์กล่าวว่า “สภาวะตลาดรีเทลทัว่โลกรวมถงึอเมริกาในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นยัส าคญั ตลาด Grocery Store ในอเมริกาเองก็มีการขายอาหาร Prepared Foods หรืออาหารพร้อมทานมาก

ขึน้และมีพืน้ท่ีให้นัง่ทาน ประกอบกบัผู้บริโภคชาวอเมริกนัซือ้สินค้า ของใช้ตา่งๆ และอาหารออนไลน์มากขึน้ถงึ 

30% ซึง่ท าให้ร้านรีเทลตา่งๆ ท่ีมีหน้าร้านหรือ Brick and Mortar Stores จะต้องปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ครัง้ใหญ่ 

เพ่ือให้ทนักบัพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้เชิง” 

“บริษัทจงึอยู่ในระหว่างการพจิารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างธุรกจิและการด าเนินงานของดีน
แอนด์ เดลูก้า อเมริกาครัง้ใหญ่ ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกิจ ลดต้นทุน เพื่อให้องค์กร
สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ รวมถงึแผนการสร้างแบรนด์และมุ่งเน้นเปิด Franchise ในอเมริกา และท า 
online ให้มากขึน้” 

“ทัง้นี ้บริษัทขอแสดงความเสียใจต่อบริษัทคู่ค้าในอเมริกา และพร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ และจะทยอยแก้ปัญหาให้เสร็จลุล่วงโดยเร็ว” นายสรพจน์กล่าวย า้ 

ปัจจุบัน ดีน แอนด์ เดลูก้า อเมริกา มีจ านวน 5 สาขา  
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ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

นายสรพจน์ กล่าวถงึ ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการร้านสาขา

ในประเทศไทย และยงัด าเนินการให้ลิขสทิธ์ิแบรนด์ สทิธิแฟรนไชส์ รวมถงึสิทธิการขายสินค้าในประเทศอื่นๆ ใน

เอเชีย 

โดย ดีน แอนด์ เดลกู้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถท ายอดขายและสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้เป็น

อย่างดี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2018 ถงึ เดือน พฤษภาคม 2019 หรือช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ดีน แอนด์ เดลูก้า 

(ประเทศไทย) สามารถท ารายได้รวมได้ประมาณ 523  ล้านบาท (EBITDA 79.8 ล้านบาท) รายได้จาก
ต่างประเทศ 106 ล้านบาท (EBITDA 35.43 ล้านบาท) รวมทัง้สิน้ 630 ล้านบาท (EBITDA 115.23 ล้าน
บาท) หรือเพิ่มขึน้ 13.3% เม่ือเทยีบกับช่วงเดียวกันของปี 2017 - 2018  

ขณะที่ล่าสุด การย้ายออกจากสาขาแฟล็กชปิ มหานคร ควิบ์ เน่ืองจากสัญญาเช่าพืน้ที่ได้สิน้สุดลงและมี

การขอคืนพืน้ที่ ซึง่บริษัทเองก็มีแผนท่ีจะเปิดสาขาแฟลก็ชิปใหม ่โดยขณะนี ้อยู่ในระหวา่งการคดัเลือกโลเคชัน่

ของร้านท่ีดีท่ีสดุและสามารถมอบประสบการณ์การทานอาหารเช่นเดียวกนักบัท่ีลกูค้าช่ืนชอบเหมือนท่ีสาขา 

มหานคร คิวบ์ 

โดยในปัจจุบัน ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) มีสาขาทัง้หมด 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาท่ีเป็น

คาเฟ่และร้านอาหาร อาทิ Central Embassy, Emquartier, The Crystal Ramindra และ สาขาตกึสาทรสแควร์, 

สาขาตกึออลซีซนัเพลส. สาขาตกึพาร์คเวนเจอร์ และสนามบินสวุรรณภมูิ บริษัทมีแผนจะเปิดสาขาใหมอ่ีก 5 

สาขาภายในปี 2562 โดยแบ่งเป็น 2 สาขาท่ีภเูก็ตและอีก 3 สาขาในกรุงเทพฯ 

“ในสว่นของธุรกิจแฟรนไชส์ ดนี แอนด์ เดลกู้า ยงัคงเดินหน้าให้แฟรนไชส์แก่บริษัทท่ีมีศกัยภาพและมีเครือข่ายใน

เมืองส าคญัทัว่โลกอย่างตอ่เน่ือง และในสว่นท่ีได้เซน็สญัญาให้สิทธิแฟรนไชส์ไปแล้ว เช่น กบัทางลากาแดร์ ทรา

เวล รีเทล ก็มีความคืบหน้าเช่นเดียวกนั” 

“โดยแผนธุรกิจต่อไปของ ดีน แอนด์ เดลูก้า คือการขยายแบรนด์และต่อยอดความส าเร็จของ ดีน 
แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทสไทย) รวมถงึการเดนิหน้าให้ธุรกจิแฟรนไชส์ ในเอเชียและทั่วโลกให้
ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ และเดนิหน้าปรับขนาดธุรกจิในอเมริกาให้พอเหมาะ (rightsized) เพื่อต่อสู้กับ
ความท้าทาย ตัดค่าใช้จ่าย และหยุดการขาดทุนให้ส าเร็จ” นายสรพจน์ กล่าวทิง้ท้าย 
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เกี่ยวกับดนี แอนด์ เดลกู้า 
ดีน แอนด์ เดลกู้า ก่อตัง้เมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2520 ที่ยา่นโซโห นิวยอร์ค ซึง่เป็นเวลากวา่ 40 ปีแล้วที่ ดีน แอนด์ เดลกู้า 
ได้ปฏิบตัิตามพนัธกิจในการเสาะหาผลติภณัฑ์คณุภาพเยี่ยมเพื่อการท าอาหาร การรับประทานอาหาร และความ
เพลดิเพลนิ เรารังสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีเป่ียมไปด้วยคณุภาพหลากหลายชนิดจากทกุมมุโลกเสมอมา ปัจจบุนั ดีน 
แอนด์ เดลกู้า มีสาขาอยูใ่นสหรัฐอเมริกาและฮาวาย ไทย ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ สหรัฐอาหรับเอมิรเตส์ คเูวท ฟิลปิปินส์ มาเก๊า 
บาห์เรน และสงิคโปร์ สามารถอา่นข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.deandeluca.com   
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ โดย แผนกสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) อีเมล์ pr@pacedev.com  

 

APPENDIX  
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3. Performance  
 

 

 


