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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

‘เพซ’ ประกาศร่วมมือ ‘Kinghill’ บริษัทย่อยในเครือ ซีพี กรุ๊ป 
รุกขยายแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า ในจีน 

• เพซ เซ็นสญัญาฯ กบั Kinghill บริษัทยอ่ยในเครือ ซีพี กรุ๊ป ให้สิทธิเเฟรนไชส์หลกั ดีน แอนด์  เดลกู้า  

• ตัง้เปา้เปิด ดีน แอนด์ เดลกู้า 500 สาขาภายใน 5 ปี 

• พร้อมให้สิทธิ Kinghill ในการเข้าถือหุ้น 49% ใน ดีน แอนด์ เดลกู้า ประเทศจีน 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 29 สงิหาคม 2561 : บริษัท  เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยวา่ ‘ดีน 

แอนด์ เดลกู้า’ แบรนด์อาหารและเคร่ืองดื่มกร์ูเมต์่ของเพซฯ ได้เข้าท าสญัญาเพื่อก าหนดกรอบข้อตกลงกบั Kinghill Overseas 

Holding Limited (Kinghill) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในเครือเจริญโภคภณัฑ์ เพื่อด าเนินและขยายกิจการแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลกู้า 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยวา่ “เพซฯ มคีวามยินดีทีจ่ะประกาศความร่วมมือระหวา่ง DEAN & DELUCA China (HK) Co., Limited บริษัทในเครือ

ของเพซฯ กบั Kinghill ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในเครือ ซีพี กรุ๊ป ในการขยายธุรกิจ ดีน แอนด์ เดลกู้า ในประเทศจีน โดยตัง้เปา้ขยาย

ร้าน ดีน แอนด์ เดลกู้า 500 สาขา ภายในเวลา 5 ปี โดยเพซฯ ตกลงทีจ่ะให้สทิธิแฟรนไชส์หลกัแตเ่พียงผู้ เดยีวแก่ Kinghill ใน

การเปิดและบริหารจดัการ ร้านกาแฟและมาร์เก็ต ดีน แอนด์ เดลกู้า ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดย 

Kinghill สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี”้  

นายสรพจน์ เปิดเผยเพิม่เตมิวา่ นอกจากนี ้Kinghill ยงัได้แสดงความสนใจที่จะลงทนุในบริษัท DEAN & DELUCA China 

(HK) Co., Limited โดยได้เข้าท าสญัญาเพื่อก าหนดกรอบข้อตกลงกบั DEAN & DELUCA Asia (Thailand) ltd. เพื่อเปิด

โอกาสให้ Kinghill สามารถเข้ามาซือ้หุ้นไมเ่กิน 49% ใน DEAN & DELUCA China (HK) Co., Ltd. โดยคาดวา่จะได้ข้อสรุป

เร่ืองนีภ้ายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561  

ทัง้นี ้การเข้าท าสญัญาแฟรนไชสห์ลกัและการท าสญัญาให้สทิธิในการซือ้หุ้นดงักลา่วข้างต้น จะต้องได้รับการอนมุตัิและความ

ยินยอมจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 



2 

 

ซีพี และ Kinghill  มีความพร้อมและความเช่ียวชาญในตลาดประเทศจีน ไมว่า่จะเป็นในด้านรีเทล ลอจิสติกส์ อสงัหาริมทรัพย์ 

และอีคอมเมิร์ซและเครือขา่ยดิจิตลั ประกอบกบัความเช่ียวชาญของเพซฯ และ ดีน แอนด์ เดลกู้า ด้านดีไซน์ และการคดัสรร

สนิค้าที่มคีณุภาพเยีย่ม จะท าให้แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลกู้า ซึง่เป็นแบรนด์ที่นบัได้วา่มีศกัยภาพสงูได้รับการตอบรับและช่ืนชอบ

จากผู้บริโภคชาวจีนได้อยา่งรวดเร็ว 

“จากข้อมลูของ สภาการสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศของจีน (China Council for the Promotion of International Trade 

:CCPIT) พบวา่ตลาดรีเทลรวมถงึธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มในจีนมีศกัยภาพในการเติบโตสงู เนื่องจากนกับริโภคชาวจีนรุ่นใหม ่

เต็มใจที่จะซือ้สนิค้าที่มีคณุภาพและมีเอกลกัษณ์ในราคาที่สงูขึน้ ซึง่ ดีน แอนด์ เดลกู้า ถือวา่เป็นแบรนด์จากนวิยอร์คที่มี

ช่ือเสยีงระดบัโลก มีสนิค้าและการบริการท่ีดี เมื่อผนวกกบัความแข็งแกร่งของ Kinghill ในจีน เพซฯ มัน่ใจเป็นอยา่งยิง่วา่ความ

ร่วมมือในครัง้นีจ้ะประสบความส าเร็จ รวมถงึสามารถสร้างผลตอบแทนอยา่งนา่พอใจให้แก่ทัง้สองฝ่าย” นายสรพจน์ กลา่ว

สรุป 

ปัจจบุนั ดีน แอนด์ เดลกู้า มีสาขาทัว่โลกจ านวนทัง้สิน้ 70 สาขา โดยแบง่เป็นสาขาที่เป็นแฟรนไชส ์จ านวน 32 สาขา ใน 9 

ประเทศ  และเพซฯ เป็นเจ้าของกิจการในสหรัฐอเมริกา จ านวน 6 สาขา ในประเทศไทยจ านวน 11 สาขา และยงัถือหุ้นร้อยละ 

50 ใน ดีน แอนด์ เดลกู้า แบบคาเฟ่ที่ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 21 สาขา อีกทัง้ยงัมแีผนขยายสาขาทัว่โลกอยา่งตอ่เนื่อง โดย สาขา

ทีก่ าลงัจะเปิดตวัเร็วๆ นี ้ได้แก่ สาขาที่สนามบินฮ่องกง เทอร์มินอล 1 และ ทีก่รุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซียซึง่มกี าหนด

เปิดให้บริการภายในเดือนกนัยายน 2561   

  

ภาพที่ 1 ผู้บริหารในภาพ (ซ้ายไปขวา) - นายสมศกัดิ์ หงษ์ศรีจินดา กรรมการผู้จดัการ ดีน แอนด์ เดลกู้า เอเชีย (ประเทศ

ไทย) จ ากดั, นาย Yeol  Woo Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Kinghill Food Co., Ltd. (ผู้ได้รับสทิธิแฟรนไชส์หลกั ดีน 

แอนด์ เดลกู้า) และ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน)  
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ภาพที่ 2 ผู้บริหารในภาพ (ซ้ายไปขวา) - นายสมศกัดิ์ หงษ์ศรีจินดา กรรมการผู้จดัการ ดีน แอนด์ เดลกู้า เอเชีย (ประเทศ

ไทย) จ ากดั, นาย Yeol  Woo Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Kinghill Food Co., Ltd. (ผู้ได้รับสทิธิแฟรนไชส์หลกั ดีน 

แอนด์ เดลกู้า), นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

และนายธีระ วยากรณ์วิจิตร ผู้บริหาร บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

xxx 
 

เกี่ยวกับดนี แอนด์ เดลกู้า 
ดีน แอนด์ เดลกู้า ก่อตัง้เมื่อเดือนกนัยายน 2520 ทีย่า่นโซโห นิวยอร์ค โดยจอร์จิโอ เดลกู้า และโจเอล ดีน ซึง่เป็นเวลากวา่ 40 
ปีแล้วที่ ดีน แอนด์ เดลกู้า ได้ปฏิบตัิตามพนัธกิจในการเสาะหาผลติภณัฑ์คณุภาพเยี่ยมเพื่อการท าอาหาร การรับประทาน
อาหาร และความเพลดิเพลนิ เรารังสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่เป่ียมไปด้วยคณุภาพหลากหลายชนดิจากทกุมมุโลกเสมอมา 
ปัจจบุนั ดีน แอนด์ เดลกู้า มีสาขาอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ไทย ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ สหรัฐอาหรับเอมิรเตส์ คเูวท ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ 
สามารถอา่นข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.deandeluca.com 
 

เกี่ยวกับเพซ  

เพซ เป็นผู้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการให้บริการระดบัไฮเอนด์ โดยพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรด้านไลฟ์

สไตล์และการบริการ ด้วยเอกลกัษณ์ด้านการออกแบบระดบัโลก ท าให้เพซสร้างสรรค์โครงการท่ีตรงตามความต้องการของ

ลกูค้าทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อพฒันาทศันียภาพและยกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนเมือง บริษัทฯ ยงับกุเบิกธุรกิจรีเทล

ด้วยการขยายอาณาจกัรแบรนด์อาหารและเคร่ืองดืม่ดีน แอนด์ เดลกู้าทัว่โลก เพซเป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับถึงคณุภาพและ

ความนา่เช่ือถือ ทัง้โครงการท่ีพกัอาศยัระดบัรางวลั และสาขาทีด่ าเนินงานในท าเลชัน้น าทัว่โลก  

ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเพซ : www.pacedev.com  

 

http://www.pacedev.com/
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ข้อมูลเพ่ิมเติมส ำหรบัสือ่มวลชน 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำยสือ่สำรองค์กรและประชำสมัพนัธ์     

โทร 02-118-9599    

อีเมล์ pr@pacedev.com  

mailto:pr@pacedev.com

