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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
17 พฤศจิกายน 2557  

 

เพซก้าวสู่เวทโีลก เข้าซือ้ “ดนี แอนด์ เดลูก้า” แบรนด์ไลฟ์สไตล์ช่ือดงัจากนิวยอร์ก 
มูลค่า 4.55 พนัล้านบาท ยกระดบับริษัทสู่ธุรกจิไลฟ์สไตล์พรีเมียมระดบัสากล 
 
 ตัง้เป้าหลอมรวมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ mixed-use ระดับไฮเอนด์ เข้ากับแบรนด์

ไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบรับเทรนด์ตลาดโลก  
 

 “ดีน แอนด์ เดลูก้า” มุ่งสู่การเตบิโตในตลาดโลก โดยเพิ่มสาขาหลายร้อยสาขาใน 2 ปี 
และในอีก 15 ประเทศ  
 

 “บริษัทไทยควรมุ่งสู่ตลาดโลก เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจรองรับ AEC และ 
การแข่งขันในภูมิภาคท่ีเข้มข้นมากยิง่ขึน้” นายสรพจน์ เตชะไกรศรี CEO เพซ กล่าว 

 
 SCB กล่าวว่า “เราปล้ืมปิตกัิบบริษัทไทยทีมี่วิสัยทัศน์ยิง่ใหญ่เช่น บมจ. เพซ และยินดี

สนับสนุนความมุ่งม่ันของเพซให้สําเร็จเป็นรูปธรรม” 
 

กรุงเทพฯ (17พ.ย. 57) – วนันี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)    
(หรือ เพซ) ประกาศว่า ได้เซ็นสญัญาซือ้กิจการทัง้หมดของ ‘ดีน แอนด์ เดลกู้า’ แบรนด์ร้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืมกร์ูเมต์ชัน้นําของโลก จากบริษัท ดีน แอนด์ เดลกู้า โฮลดิง้ส์ อิงค์ เป็นวงเงิน140 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.55 พนัล้านบาท)  
 
การซือ้กิจการดงักลา่วมีจดุมุง่หมายเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของเพซให้รักษาความเป็นผู้ นําธรุกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (mixed-use) ในระดบัไฮเอนด์ อีกทัง้ ดีน แอนด์ เดลกู้า ก็ยงัมีโอกาส
อีกมากในการท่ีจะเติบโตได้อยา่งรวดเร็วในตลาดโลก 

การเข้าซือ้กิจการดีน แอนด์ เดลกู้า ในครัง้นีน้อกจากจะเป็นการซือ้เครือข่ายซพัพลายเชน ซึง่ปัจจบุนั
มีอยู ่11 สาขา และร้านจําหน่ายอาหารอีก 2 แหง่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ยงัรวมถงึสิทธิในสญัญาของ
ร้าน ดีน แอนด์ เดลกู้าต่างๆ นอกสหรัฐอเมริกาอีก 31 สาขา ซึง่ในจํานวนดงักลา่วเป็นธรุกิจใน
ประเทศไทย 4 สาขา นอกจากนีย้งัมีสาขาท่ีญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ เกาหลีใต้ คเูวต กาต้าร์ และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 
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นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่                  
กลา่วว่า “เพซตัง้เป้าที่จะหลอมรวมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ mixed-use ระดับไฮเอนด์
เข้ากับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเม่ียม เพ่ือให้สอดรับกับเทรนด์ตลาดโลก โดยเหน็ว่า
ความสาํเร็จในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในอนาคตคือ การมอบไลฟ์สไตล์
แบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า มิใช่แค่การนําเสนอเพยีงท่ีพกัอาศัยหรือส่ิงปลูกสร้าง เพราะเรา
เข้าใจดว่ีาลูกค้าต้องการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีดีเยี่ยม นัน่คือเหตผุลท่ีเราต้องนําแบรนด์
ไลฟ์สไตล์ท่ีดีท่ีสดุในโลกมาสูโ่ครงการอสงัหาริมทรัพย์ของเรา ซึง่รูปแบบการหลอมรวมธุรกิจดงักลา่ว
ได้รับการพิสจูน์แล้วถงึผลสําเร็จ จากบริษัทเป่ียมวิสยัทศัน์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่
อาศยัและการค้าปลีกระดบัโลกหลากหลายบริษัท”  
 
นายสรพจน์ กลา่ววา่ “แบรนด์ระดบัไอคอนอย่างดีน แอนด์ เดลกู้า มีโอกาสสงูมากในการเติบโต
อยา่งรวดเร็วในตลาดระดบัโลก เราคาดวา่ภายใต้นโยบายการขายลิขสิทธ์ิเพ่ิมให้กบัผู้ประกอบการ
เดิมและผู้ประกอบการรายใหมใ่นแตล่ะประเทศ รวมถงึการลงทนุในร้านใหม่ๆ จากทางเพซเอง จะ
สามารถขยายดีน แอนด์ เดลกู้าได้อีกหลายร้อยสาขาภายใน 2 ปี จากปัจจบุนัท่ีมีทัง้หมด 42 สาขา
และจะขยายจาก 8 ประเทศไปสู ่15 ประเทศภายใน 2 ปีด้วยเช่นกนั” 
 
“ดีน แอนด์ เดลกู้า เป็นแบรนด์ในระดบัโลกท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากในด้านผลติภณัฑ์อาหารกร์ูเมต์
และเคร่ืองปรุงท่ีดีท่ีสดุมายาวนานเกือบ 40 ปี และเป็นองค์กรท่ีโดดเดน่ในเร่ืองความสามารถของ
พนกังาน ซึง่เราจะยงัคงใช้ทีมบริหารปัจจบุนัของดีน แอนด์ เดลกู้าดําเนินการบริหารธรุกิจตอ่ไป ทัง้นี ้
เพซจะนําข้อดีเดน่ดงักลา่วของดีน แอนด์ เดลกู้า มาใช้อยา่งเต็มศกัยภาพในการผลกัดนัให้ทกุอยา่ง
เป็นไปตามวสิยัทศัน์ของเรา” นายสรพจน์ กลา่ว  
 
นายสรพจน์ กลา่ววา่ “เพซเข้าใจในเร่ือง ‘คณุภาพ’ และทราบวิธีการทํางานร่วมกบัแบรนด์    
ระดบัพรีเม่ียมเป็นอย่างดี โดยเพซมีประสบการณ์ทํางานร่วมกบัแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดบัไฮเอนด์และ
ธรุกิจค้าปลีกระดบัโลกท่ีประสบความสําเร็จในสาขาเฉพาะด้านหลายแบรนด์ อาทิ แฟชัน่ไอคอน   
แบรนด์อยา่ง Vogue Lounge ธรุกิจอาหารระดบั Michelin-star อยา่ง L’Atelier de Joël 
Robuchon และ The Ritz-Carlton Residences โดยลา่สดุ บมจ. เพซเพ่ิงคว้ารางวลั ‘Best 
Condominium Development South East Asia’ ซึง่เป็นรางวลัใหญ่ ของการประกาศรางวลั South 
East Asia Property Awards 2014” 
 

นายสรพจน์ กล่าวว่า “การเร่ิมต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเร็ววันนี ้จะ
นํามาซึ่งโอกาสสาํคัญให้แก่บริษัทในประเทศไทย และเพซเช่ือม่ันว่าบริษัทไทยจะต้องมุ่งสู่
ตลาดโลก เพื่อให้ธุรกิจของตนดาํเนินต่อไปได้อย่างดี ท่ามกลางการแข่งขันในภูมภิาคที่จะ
ยิ่งทวีความเข้มข้น” 
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นายสรพจน์ กล่าวว่า “การซือ้กิจการดีน แอนด์ เดลูก้า จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจให้แก่เพซ โดยจะนํามาซึง่แหลง่รายได้ท่ีมีความผนัผวนน้อยกวา่แก่ธุรกิจของบริษัท เพ่ือสร้าง
รายได้ท่ีมัน่คงอย่างตอ่เน่ือง”  
 

นายสรพจน์ กล่าวเสริมว่า “การซือ้กจิการแบรนด์ระดับโลกอย่าง ดนี แอนด์ เดลูก้า ยังจะ
ช่วยเพ่ิมศักยภาพของเพซในการดงึดูดและรักษาบุคลากรที่เป่ียมความสามารถ ทัง้ยังเพิ่ม
โอกาสในการเตบิโตในสายงานของพนักงานในบริษัทเพซเองด้วย” 
 
ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2556 ดีน แอนด์ เดลกู้า มียอดขายทัว่โลกประมาณ 3.02 พนัล้านบาท (หรือ 93 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึง่รวมถงึคา่ลขิสิทธ์ิจากสาขาต่างๆ ทัว่โลก  
 

โดยแหลง่เงินทนุสําหรับการซือ้กิจการดีน แอนด์ เดลกู้า ในครัง้นี ้เป็นเงินท่ีมาจากเงินทนุหมนุเวียน
ภายในของเพซเอง รวมถงึเงินกู้ ท่ีได้จากธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

นายอาทติย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด 
(มหาชน) กลา่ววา่ “เราปลืม้ปิติกบับริษัทไทยท่ีมีวิสยัทศัน์ย่ิงใหญ่เชน่เพซ และยนิดีสนบัสนนุ                 
ความมุง่มัน่ของเพซให้สําเร็จเป็นรูปธรรม การเข้าซือ้กิจการในครัง้นี ้แสดงให้เห็นถงึการเป็นผู้ นําของ
ธนาคารทางด้านธรุกรรมการซือ้ ขาย และควบรวมกิจการ ด้วยความรู้และความเข้าใจในอตุสาหกรรม 
และธรุกิจของลกูค้าอย่างลกึซึง้ รวมถงึความเช่ียวชาญในการจดัโครงสร้างทางการเงิน เพ่ือการเข้า
ซือ้กิจการเพ่ือให้ธรุกรรมสําเร็จลลุว่ง ธนาคารไทยพาณิชย์มีความมุง่มัน่ท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายทาง
ธรุกิจของลกูค้าได้อย่างดีท่ีสดุ” 
 
ในสว่นของการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั มหาชน 
เปิดเผยวา่บริษัทเตรียมจะเข้าถือหุ้นเพ่ิมเป็น 100% ในโครงการมหานคร (โครงการรูปแบบ                    
mixed-use) รวมถงึธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการแลกเปล่ียนหุ้นกบับริษัท อนิดสัเทรียล บิลดิง้ส์                      
คอร์ปอเรชัน่ (หรือ IBC) โดย IBC จะเปล่ียนมาถือหุ้นในเพซ 20.9 % เพ่ือแลกกบัการถือหุ้นใน
โครงการมหานครและธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
 

### 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิตดิต่อ:  
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด มหาชน โทรศัพท์ 02-118-9599 

คุณนฤมล จุฑาประทปี ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพนัธ์  
 

  
 


