18 กรกฎาคม 2561

พีชพร้ อมเปิ ดตัวเครื่องบินรุ่ นใหม่ ล่าสุด “แอร์ บสั A321LR” ครัง้ แรกในเอเชีย
ก้ าวแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของการบินโลว์ คอสด้ วยเครื่ องบินโดยสารระยะกลาง
・ ตกลงทาสัญญาซือ้ – ขาย เครื่องบินแอร์ บสั รุ่น A321LR จานวน 2 ลา
・ จากประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริการครอบคลุมทุกปลายทางในเอเชีย
・ กาหนดส่ งมอบเครื่องบินภายในปี 2020
กรุ งเทพฯ - 18 กรกฎาคม 2561 - สายการบิน พีช เอวิเอชั่น (“พีช”โดย นายชิ นอิจิ อิโนอูเอะ
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร) ได้ ประกาศถึงรายละเอียดการตกลงซือ้ เครื่ องบิน แอร์ บสั รุ่น
A321LR จานวน 2 ลา ในระหว่างการร่วมงาน Farnborough Airshow ทีจ่ ดั ขึ ้นทีเ่ มือง Farnborough ประเทศอังกฤษ
(นายกิโยม โฟรี ประธานบริหาร บริ ษัท แอร์ บสั คอมเมอร์ เชียล แอร์ คราฟท์ – สานักงานใหญ่เมืองตูลสู ประเทศฝรั่งเศส)
เพือ่ เป็ นเครื่องบินโดยสารระยะกลางทีใ่ ห้ บริการในสายการบินราคาประหยัดภายในปี 2020
โดยพีชได้ ปรับรายละเอียดการสัง่ ซื ้อเครื่ องบินแอร์ บสั ทีเ่ คยทาขึ ้นเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2016
เพือ่ ความเหมาะสมยิง่ ขึ ้นในการให้ บริการและรองรับความต้ องการของผู้โดยสาร โดยทาการสัง่ ซื ้อเครื่ องบินรุ่น A320neos
จานวนแปดลา และเครื่องบินรุ่น A321LR จานวนสองลา ซึง่ เป็ นเครื่องบินรุ่นใหม่ลา่ สุดของตระกูล A320
และเป็ นเครื่ องบินไอพ่นเดีย่ วที่บนิ ได้ ระยะทางไกลที่สดุ ถึง 7,400 กม.* ทังยั
้ งได้ รับความนิยมมากทีส่ ดุ ในโลก
ถูกพัฒนามาจากรุ่น A321neos จากเดิมทีพ่ ชี ได้ สงั่ ซื ้อเครื่องบินรุ่น A320neos ทังหมดเป็
้
นจานวนสิบลา
การสัง่ ซื ้อเครื่องบินในครัง้ นี ้จะทาให้ พชี ให้ บริการได้ ครอบคลุมทัว่ ภูมิภาคเอเชีย
และจะเป็ นสายการบินแรกของสายการบินสัญชาติเอเชียนทีใ่ ห้ บริ การด้ วยเครื่องบินรุ่น A321LR
คาดว่าจะมีการส่งมอบเครื่องบิน A321LR จานวนสองลา ในปี 2020 และเนื่องจากปี 2020
สายการบินจะร่วมดาเนินธุรกิจกับวานิลลาแอร์
ดังนันเครื
้ ่ องบินของสายการบินพีชจะประกอบด้ วยเครื่ องบินมากกว่าห้ าสิบลา (รวมเครื่องบินA321LR)
ซึง่ ให้ บริการมากกว่าห้ าสิบเส้ นทาง
นายอิโนอุเอะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายการบินพีช ได้ กล่าวเปิ ดตัว A321LR ว่า
"พีชเป็ นสายการบินราคาประหยัดรายแรกของญี่ปนุ่ ทีม่ ีรายได้ เพิม่ ขึ ้นและทากาไรได้ เป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
อย่างไรก็ตามพีชยังคงพัฒนาตัวเองและพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยัง้
ซึง่ ถือเป็ นความท้ าทายในการต่อยอดธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่ทาการบินระยะกลางของญี่ปนุ่
เราจะยังคงเป็ นผู้นาและสร้ างประวัตศิ าสตร์ ในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของญี่ปนุ่ และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยการเปิ ดตัวเครื่องบินแอร์ บสั A321LR ในปี 2020
ถือเป็ นก้ าวสาคัญในการพัฒนาธุรกิจของเราและจะช่วยปฏิรูปพีชไปสูส่ ายการบินราคาประหยัดชันน
้ าในเอเชีย"

การเข้ าสูธ่ ุรกิจสายการบินราคาประหยัดในการบินระยะกลางของพีช
จะขยายบทบาทเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศญี่ปนุ่ และประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย
พร้ อมทังกระตุ
้
้ นการเดินทางเข้ าประเทศญี่ปนุ่
เพือ่ สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปนที
ุ่ ต่ ้ องการให้ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทางเข้ าประเทศถึง 40 ล้ านคนในปี 2020
และหกสิบล้ านคนในปี 2030

เครื่ องบินโดยสารระยะกลางรุ่น แอร์ บสั A321LR ทีจ่ ะทาการสัง่ ซื ้อ (ภาพจากคลังภาพ)

ทาสัญญาซื ้อ - ขาย เครื่ องบินรุ่ น A321LR ในงาน Farnborough Airshow

รายละเอียดของเครื่องบินรุ่น A321LR ที่พีชจะทาการสั่งซือ้ :
รายละเอียดการสัง่ ซื ้อ:
การส่งมอบ:
เครื่ องยนต์:
จานวนที่นงั่ :
ระยะการบิน :

เครื่ องบินจานวนสองลา
เครื่ องบินลาแรกจะส่งมอบภายในไตรมาสที่สามของปี 2020
(ลาที่สองจะส่งมอบภายในปี 2020)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
สูงสุด 7,400 กม. (ประมาณ 4,000 ไมล์) *1

รายละเอียดของเครื่องบินรุ่น A320neos ที่พีชจะทาการสั่งซือ้ :
รายละเอียดการสัง่ ซื ้อ:
เครื่ องบินจานวนแปดลา
การส่งมอบ:
เครื่ องบินลาแรกจะส่งมอบภายในไตรมาสแรกของปี 2020
(เครื่ องบินทีเ่ หลือทังเจ็
้ ดลาจะทยอยส่งมอบภายในเวลาสองปี )
เครื่ องยนต์:
ไม่ระบุ
จานวนที่นงั่ :
ประมาณ 180 ที่นงั่
ระยะการบิน :
สูงสุด 6,500 กม. (ประมาณ 3,500 ไมล์) *1
*1 ขึ ้นอยูก่ บั การประกอบและอุปกรณ์เสริม

เกี่ยวกับสายการบินพีช (www.flypeach.com)
สายการบินพีช เริ่มดาเนินการโดยมีฐานการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซเมือ่ เดือนมีนาคม 2555 และได้ เปิ ดฐานการบินแห่งที่สองที่ทา่ อากาศยานนาฮา
ในเดือนกรกฎาคม 2557 รวมถึงการเริ่มให้ บริ การที่ทา่ อากาศยานเซ็นไดในเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบนั ปฏิบตั ิการบินด้ วยเครื่องบินจานวนทังหมด
้
20 ลา
และให้ บริ การมากกว่า 100 เที่ยวบินต่อวัน แก่ผ้ โู ดยสารมากกว่า 13,000 รายในแต่ละวัน สาหรับเส้ นทางภายในประเทศจานวน 15 เส้ นทาง และอีก 14
เส้ นทางสาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ นอกจากนี ้สายการบินมีแผนการที่จะเปิ ดเส้ นทางบินระหว่าง โอกินาวา (นาฮา) – เกาสง ประเทศไต้ หวัน ในวันที่ 26 เมษายน 2561 และ
โอซาก้ า (คันไซ) – คุชิโระ ในวันที่ 1 สิงหาคม พร้ อมทังมี
้ แผนจะจัดตังฐานการบิ
้
นที่ทา่ อากาศยานชินชิโตะเซะในปี งบประมาณ 2561 นี ้

