สายการบินพีช ครบรอบ 6 ปี การดาเนินงาน
ประกาศมุ่งมันสู
่ ่ก้าวต่อไป พร้อมเผยโฉมเครือ่ งแบบพนักงานใหม่
และวิ ดีโอแสดงพันธสัญญาทัง้ ห้า
กรุงเทพฯ -2 มี นาคม 2561- สายการบิน พีช เอวิเอชัน่ (Peach Aviation) (“พีช” โดย นายชินอิจิ อิโนอูเอะ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) ได้ประกาศครบรอบ 6 ปี ของสายการบินพีช พร้อมเผยโฉม
เครื่องแบบพนักงานดีไซน์ ใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน พนักงานปฏิบตั กิ ารบนเครือ่ งบิน พนักงานซ่อมบารุง และพนักงานภาคพืน้ ของสายการบินพีช ในชุดพนักงานใหม่

วัน ที่ 1 มีน าคม นับ เป็ น วัน แรกทีส่ ายการบิน พีช เริม่ ต้น ให้บ ริก ารเทีย่ วบิน แก่ผูโ้ ดยสาร และเพื่อแสดงถึง
เจตนารมณ์ อนั มุ่งมันในการให้
่
บริการผูโ้ ดยสารอย่างต่อเนื่อง สายการบินพีชจึงได้ทาการปรับ เปลี่ยนรูปโฉม
ของเครื่องแบบใหม่ ให้แก่พนักงานของสายการบินที่ทาหน้าทีด่ ูแลความปลอดภัย ซึ่ง ถือเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ุด
ของการให้บ ริก าร รวมถึง พนัก งานผู ท้ าหน้า ที ่ต ดิ ต่อ กับ ผู โ้ ดยสาร โดยประกาศขึน้ ในวัน ส าคัญ ทีเ่ ป็ น
จุด เริม่ ต้น ของการเดิน ทางของสายการบิน พีช และผูโ้ ดยสาร โดยชุด พนัก งานดีไ ซน์ ใ หม่นี้ จ ะช่ว ยสะท้อ น
เอกลักษณ์ ของสายการบินพีชได้ อย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
นอกจากนี ้ พีช ยัง มีก ารประกาศพัน ธสัญ ญา ทั ง้ 5 ที ่พ ชี มีต ่อ ผู โ้ ดยสาร ผู ้ที ่เ กี ย่ วข้อ ง และทุก ๆ คน
บนเว็บไซต์ทางการของพีช เพื่อ ให้เ กิด ความเข้า ใจในเป้ าหมายและหลักการดาเนิน งานของพีช ได้ดยี งิ่ ขึน้
โดยการประกาศผ่านคลิปวีดโี อแสดงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานพีชซึ่งสอดคล้องกับพันธสัญญา 5 ข้อ อัน
เป็ นหัวใจหลักของแบรนด์ จะสามารถติดตามชมได้ภายในสัปดาห์หน้ าได้จาก
https://corporate.flypeach.com/en/five-promises/

ในส่ว นของ นายชิน อิจ ิ อิโ นอูเ อะ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้า หน้า ทีบ่ ริห าร ได้ก ล่า วเนื่องในวาระ
ครบรอบ 6 ปี ของพีช ว่า
“ผมขอแสดงความขอบคุณ อย่า งสุด ซึ้ง ที่ผู ้โ ดยสารทุก ท่า นเลือ กเดิน ทางกับ พีช และขอขอบคุณ ผูใ้ ห้ก าร
สนับ สนุ น ทุก ท่า น รวมถึง ประชาชนในแถบภูม ภิ าคคัน ไซ ที ่ล ้ว นเป็ น ส่ว นส าคัญ ซึ่งทาให้เ ราสามารถ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเติบโตจนครบรอบ 6 ปี ในวันนี้ สายการบินพีชก่อกาเนิดในภูมภิ าคคันไซ และ
วัน นี้พ ชี ได้ กลายเป็ น สายการบินใหม่ข องประเทศญี่ป่ ุ น ที่ไ ด้รบั ความไว้วางใจจากผูค้ นในทวีป เอเชียและ
จากทั ่วโลก โดยในปี นี้ พชี จะมีการตัง้ ฐานการบินทีช่ นิ ชิโตะเซะ และจะขยายต่อเนื่องไปยัง ทางเหนืออย่าง
ภูมภิ าคฮอกไกโด ครอบคลุมทัวเกาะญี
่
่ป่ ุนไปถึงใต้สุดอย่า งโอกินาว่า รวมทัง้ การเสริมความแข็งแกร่งในการ
ดาเนินงานที่ฐานการบินคันไซ เพื่อ เพิม่ ศักยภาพในการเชื่อมต่อเส้นทางบินกับฐานการบินอื่นๆ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้เราก้าวสู่ความสาเร็จขัน้ ต่อไป”
สายการบินพีช จะเดินหน้าให้บริการทีค่ รอบคลุมทัวน่
่ านฟ้ าประเทศญีป่ ่ ุนและทวีปเอเชีย ในฐานะสายการบินที่
“จากราคาทีเ่ ข้าถึงได้ สูก่ ารสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า” เพือ่ ตอบแทนทีท่ กุ ท่านให้การสนับสนุนพีชด้วยดีเสมอมา
##################
เกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานดีไซน์ ใหม่

<จุดประสงค์ในการปรับโฉมเครื่องแบบพนักงานใหม่>
ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด พีชจึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นชุดเครื่องแบบ เพื่อเพิม่ ความสะดวกและคล่องตัวใน
การเคลื่อนไหวของพนักงานระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ และยังสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพีชทัง้ 3
ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ อันได้แก่
1. เสน่ห์ “ความเป็ นธรรมชาติ, ความมีเสน่ห์ และน่ามอง”
2. จินตนาการ “เต็มเปี่ ยมด้วยจินตนาการและนวัตกรรม”
3. ความจริงใจ “แสดงออกถึงความจริงใจและความเป็ นจริง”

<จุดเด่นของเครื่องแบบพนักงานแต่ละตาแหน่ ง>
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
・กระโปรงและกางเกงตัดเย็บจากผ้าชนิดทีไ่ ม่ยบั ง่าย ดีไซน์สอดคล้องกับเทรนด์ปัจจุบนั
・เสือ้ ตัดเย็บจากผ้าทีร่ ะบายอากาศได้ดี คงทน เหมาะกับการปฏิบตั งิ านบนเครือ่ งบิน
・เสือ้ สูทตัดเย็บจากผ้าทีย่ ดื หยุน่ คงทน น้าหนักเบา และไม่เปื้ อนง่าย
・ผ้าพันคอออกแบบ เพือ่ แสดงเอกลักษณ์ของสายการบินพีชทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้

พนักงานปฏิ บตั ิ การบนเครือ่ งบิน
・ ตัดเย็บจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดี คุณภาพสูง ใช้งานได้ทนทาน และใส่
สบายแม้ในขณะสวมใส่ตดิ ต่อกันหลายชัวโมง
่
・ เสือ้ สูท กางเกง และกระโปรงตัดเย็บให้มคี วามสอดคล้องกับเทรนด์ปัจจุบนั
อีกทัง้ ยังเคลื่อนไหวได้สะดวกเมือ่ สวมใส่
・ เครื่องแบบสาหรับพนักงานปฏิบตั งิ านบนเครื่องบินหญิง ถูกออกแบบมาให้
เหมาะกับสรีระของผูห้ ญิงโดยเฉพาะ
・ เพื่อให้กลมกลืนกับชุดของพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน จึงมีการปรับสีเนค
ไทให้ดสู วยงามยิง่ ขึน้
พนักงานซ่อมบารุง
・ ออกแบบด้วยสีของสายการบินพีช เพือ่ แสดงถึงการทางานเป็ นทีมและความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
・ ตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูงเพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
・ เนื้อผ้ามีความทนทานและระบายอากาศได้ดี

พนักงานภาคพืน้
・ ออกแบบด้วยสีของสายการบินพีช เพือ่ แสดงถึงการทางานเป็ นทีมและความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
・ ตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูงเพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
・ เนื้อผ้ามีความทนทานและระบายอากาศได้ดี

เกี่ ยวกับสายการบิ นพี ช (www.flypeach.com)
สายการบินพีช เริม่ ดาเนินการโดยมีฐานการบินทีท่ ่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซเมื่อเดือนมีนาคม 2555 และ
ได้เ ปิ ดฐานการบินแห่งทีส่ องที่ท่าอากาศยานนาฮา ในเดือนกรกฎาคม 2557 รวมถึงการเริม่ ให้บริการทีท่ ่า
อากาศยานเซ็นไดในเดือนกันยายน 2560 ปั จ จุบนั ปฏิบตั กิ ารบินด้วยเครื่องบินจานวนทัง้ หมด 20 ลา และ
ให้บ ริก ารมากกว่า 100 เที่ย วบิน ต่อ วัน แก่ผู โ้ ดยสารมากกว่า 13,000 รายในแต่ล ะวัน สาหรับ เส้น ทาง
ภายในประเทศจานวน 15 เส้นทาง และอีก 14 เส้นทางสาหรับเทีย่ วบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้สายการ
บินมีแผนการทีจ่ ะเปิ ดเส้นทางบินระหว่าง โอกินาวา (นาฮา) – เกาสง ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 26 เมษายน
2561 และ โอซาก้า (คัน ไซ) – คุช โิ ระ ในวันที่ 1 สิงหาคม พร้อมทัง้ มีแผนจะจัดตัง้ ฐานการบินทีท่ ่า อากาศ
ยานชินชิโตะเซะในปี งบประมาณ 2561 นี้

