ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่

8 มิถุนายน 2560
พีช เผยผลการดาเนิ นงานช่วงสิ้ นสุดเดือนมีนาคม

2560

・ รายได้จากการดาเนินงาน 51,709 ล้านเยน (15,989.43 ล้านบาท) กาไรจากการดาเนินงาน 6,302 ล้านเยน (1,948.70 ล้านบาท)
และรายได้สทุ ธิ ณ ปัจจุบนั อยูท่ ่ี 4,944 ล้านเยน (1,528.78 ล้านบาท)
・ อัตรากาไรจากการดาเนินงานเทียบกับรายได้อยูท่ ่ี 12.2%
・ ประสบความสาเร็จด้วยรายได้และกาไรทีเ่ ติบโตต่อเนื่อง 4 ปี ซอ้ น

กรุงเทพฯ – 8 มิถุนายน 2560 - สายการบิน พีช เอวิเอชัน่ (“พีช” โดย นายชินอิจิ อิโนอูเอะ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) ได้เผยผลการดาเนินงานในช่วงสิน้ สุดเดือนมีนาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา
บริษทั ได้ประกาศการเติบโตจากรายได้และกาไรเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตดิ ต่อกัน ด้วยรายได้จากการดาเนินงานที่ 51,709
ล้านเยน หรือ 15,989.43 ล้านบาท (ปี ทแ่ี ล้วในช่วงเดียวกัน อยู่ท่ี 47,939 ล้านเยน = 14,823.67 ล้านบาท)
กาไรจากการดาเนินงานอยู่ท่ี 6,302 ล้านเยน หรือ 1,948.70 ล้านบาท (ปี ทแ่ี ล้วในช่วงเดียวกัน อยู่ท่ี 6,181 ล้านเยน หรือ
1,911.29 ล้านบาท) และรายได้สทุ ธิ ณ ปั จจุบนั อยู่ท่ี 4,944 ล้านเยน หรือ 1,528.78 ล้านบาท (ปี ทแ่ี ล้ว ในช่วงเดียวกัน
อยู่ท่ี 2,744 ล้านเยน = 848.50 ล้านบาท)
ในส่วนของอัตรากาไรจากการดาเนินงานเทียบกับรายได้อยู่ท่ี 12.2% และอัตราทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสารอยูท่ ่ี 85.4% (ทีน่ งที
ั ่ ม่ กี ารซือ้ )
และจานวนผูโ้ ดยสารทีซ่ อ้ื บัตรโดยสาร อยู่ทป่ี ระมาณ 5.13 ล้านคน
นายชิ นอิ จิ อิ โนอูเอะ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ได้เปิ ดเผยว่า
“เราได้รบั ความไว้วางใจจากผูโ้ ดยสารจานวนมากทีใ่ ช้บริการสายการบินของเรา
ทาให้เราประสบความสาเร็จในการเติบโตทัง้ เรือ่ งของรายได้และผลกาไรมาถึง 4 ปี ซอ้ น
ผมอยากจะแสดงความขอบคุณแก่ทุกท่านอย่างใจจริงทีใ่ ห้การสนับสนุนสายการบินพีช”
“เมื่อปี งบประมาณทีผ่ ่านมาเราได้ทาการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ นันคื
่ อเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองนาฮา โอกินาว่า
ซึง่ ถือเป็ นการเปิ ดเส้นทางนี้ครัง้ แรกของสายการบินต้นทุนต่า ซึง่ ถือเป็ นการสร้างความก้าวหน้าให้กบั เป้ าหมายทีเ่ ราตัง้ ไว้
นันคื
่ อ ‘การเป็ นสะพานทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปนุ่ และประเทศอื่นๆในเอเชีย’ สาหรับชาวไทยและจากประเทศอื่นๆ
ใกล้เคียง เส้นทางนี้ถอื เป็ นเส้นทางทีเ่ ชื่อมต่อกับสนามบินทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
อย่างสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ
กับจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญีป่ ่ นุ ซึง่ จากการเปิ ดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทีผ่ ่านมา
เราก็ได้รบั การตอบรับอย่างดีดว้ ยอัตราการจองทีส่ งู
เราจึงปรารถนาทีจ่ ะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณชาวไทยทุกท่านทีส่ นับสนุนเราด้วยดีเสมอมา”
“ต่อจากนี้ พีชจะเดินหน้าสูข่ นตอนต่
ั้
อไป ภายใต้แนวคิด ‘จากการแข่งขันด้านราคาสูก่ ารสร้างคุณค่า’
โดยเราจะยังคงเสนอราคาค่าโดยสารทีเ่ หมาะสม
พร้อมการเพิม่ การสร้างคุณค่าอันเป็ นเอกลักษณ์ผา่ นการสร้างประสบการณ์ซง่ึ ไม่ได้ถกู จากัดอยูใ่ นกรอบของการเป็ นแค่ส
ายการบิน เพือ่ ตอบสนองตามปริมาณความต้องการทีเ่ กิดขึน้ ในเอเชีย ทีซ่ ง่ึ มีการการเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ”
“สายการบินพีชจะยังคงให้ความสาคัญ เป็ นสิง่ แรกและเหนือสิง่ อืน่ ใด นันคื
่ อ ความปลอดภัยในการดาเนินงาน
และการบริหารจัดการทีแ่ ข็งแรง และความมุง่ หวังทีจ่ ะเป็ นสะพานระหว่างประเทศญีป่ นุ และเอเชีย
พร้อมสร้างความก้าวหน้าในการสร้างเอกลักษณ์ในฐานะการเป็ นผูบ้ ุกเบิกของอุตสาหกรรมนี้”
[งบกาไรขาดทุน] ผลการดาเนินงานจนถึงเดือนมีนาคม 2560
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – วันที่ 31 มีนาคม 2560: หน่วย – ล้านบาท)
รายการ
ปี ปัจจุบนั
ปี ก่อนหน้ า
การเปลี่ยนแปลง
รายได้จากการดาเนินงาน
14,823.67
1,165.76
15,989.43
กาไรจากการดาเนินงาน
1,948.70
1,911.29
37.42
รายได้เบือ้ งต้น
1,665.77
1,471.58
194.19
รายได้สทุ ธิ
1,528.78
848.50
679.97
*คานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดย 100 เยน = 30.9256 บาทไทย โดยประมาณ

