พีช ฉลองครบรอบ 5 ปี
ห้าปี แห่งการพลิกประวัติศาสตร์ของสายการบินต้นทุนตา่ ในญี่ปนุ่
・ ฉลองครบรอบ 5 ปี ของสายการบินในวันที่ 1 มีนาคม 2560
・ ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารทัง้ หมดมากกว่า 17 ล้านคน
・ เป็ นผูส้ ร้างศักยภาพความต้องการในตลาดขาเข้าของการท่องเทีย่ วภายในประเทศญีป่ ่ นุ (inbound)
ตลอดจนริเริม่ อุตสาหกรรมของสายการบินต้นทุนต่าในญีป่ ่ นุ
สายการบิน พีช เอวิเอชัน่ (Peach Aviation) (“พีช” โดย นายชินอิจิ อิโนอูเอะ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) ได้ทาการฉลองครบรอบ 5 ปี ของการดาเนินงาน ในวันที่ 1
มีนาคมทีผ่ า่ นมา

จากการเปิ ดบริการโดยมีฐานการบินอยูท่ ส่ี นามบินคันไซ
ในฐานะของสายการบินต้นทุนต่าแห่งแรกของประเทศญีป่ ่ ุนเมือ่ เดือนมีนาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา
พีชยังคงมุง่ มันเดิ
่ นหน้าให้บริการผูโ้ ดยสาร ด้วยการใช้คอนเซ็ปต์ของการเป็ น “รถไฟทีบ่ นิ ได้” โดยมุง่ หวังจะเป็ น
“สะพานทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างประเทศในเอเชียและประเทศญีป่ ่ นุ "
ซึง่ พีชได้ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์ของสนามบินคันไซ
ทีเ่ ดินทางมาประเทศในเอเชียได้ใกล้กว่าการเดินทางจากแถบโตเกียวถึงหนึ่งชัวโมง
่
นอกจากนี้จากการใช้โมเดลทางธุรกิจอันเป็ นเอกลักษณ์
ด้วยการพัฒนาเส้นทางการบินทัง้ ในและระหว่างประเทศ
ด้วยความเร็วทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของสายการบินในประเทศญีป่ ่ นุ
พีชจึงได้รบั การตอบรับเกินคาดด้วยจานวนผูโ้ ดยสารรวมถึงกว่า 1 ล้านคน ในเดือนพฤศจิกายน 2555
เป็ นเวลาเพียง 8 เดือนตัง้ แต่เริม่ ดาเนินการ และได้ให้บริการผูโ้ ดยสารรวมถึง 5 ล้านคนในเดือนเมษายน 2557
และ 10 ล้านคนในเดือนสิงหาคม 2558 ปั จจุบนั ได้ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารแล้วจานวนทัง้ สิน้ ถึงกว่า 17 ล้านคน

ในปี 2555 ซึง่ เป็ นปี ทส่ี ายการบินพีชเริม่ เปิ ดดาเนินการ
และถือเป็ นปี แรกของการเริม่ ต้นสายการบินต้นทุนต่าในประเทศญีป่ ่ นุ พีชได้รบั ส่วนแบ่งการตลาดไม่ถงึ ร้อยละ
5 ในปี นนั ้ แต่ปัจจุบนั พีชได้เติบโตจนได้สว่ นแบ่งทางการตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 (แหล่งทีม่ า:
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศญีป่ ่ นุ กระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน
การขนส่งและการท่องเทีย่ วแห่งญีป่ ่ ุน)
ตัง้ แต่ปี 2555 ทีผ่ า่ นมา จานวนของผูโ้ ดยสารจากเอเชียทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศญีป่ ่ นุ มายังสนามบินคันไซ
มีจานวนเพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมาก มากกว่าสนามบินหลักอืน่ ๆ ในประเทศ
นันเป็
่ นเพราะพีชได้เดินหน้าเป็ นผูน้ าสร้างให้เกิดความต้องการเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศญีป่ ่ นุ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สายการบินน้องใหม่ทเ่ี ข้ามาตัง้ ฐานอยูใ่ นสนามบินคันไซอย่างพีชนี้ จึงได้รบั การยอมรับในเอเชีย
และกลายมาเป็ นสายการบินต้นทุนต่าแห่งแรกของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ทีไ่ ด้รบั รางวัล
“สายการบินต้นทุนต่าในเอเชียแปซิฟิก ประจาปี 2015” จาก CAPA เมือ่ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ทีผ่ า่ นมา
นอกจากนี้ พีช ยังถือเป็ นสายการบินทีม่ คี วามโดดเด่น โดยเฉพาะสาหรับผูโ้ ดยสารผูห้ ญิง
ด้วยการดีไซน์เครือ่ งบินโดยการใช้สชี มพูดอกฟิ วเซีย หรือดอกโคมญีป่ ่ นุ (พืชไม้ดอกสวยงามสีแดงอมม่วง)
และการมุง่ เน้นไปยังกลุม่ หญิงสาวเป็ นหลัก นอกจากนี้พชี ยังเป็ นทีช่ น่ื ชอบของผูโ้ ดยสารจานวนมาก
ผูซ้ ง่ึ เดินทางอิสระด้วยตัวเองในอดีต ในช่วงหลายปี ทผ่ี า่ นมานี้ เกือบร้อยละ 30
ของผูโ้ ดยสารทัง้ หมดจะเป็ นกลุ่มหญิงสาวทีม่ อี ายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี
และอัตราของผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติกม็ เี กินกว่าร้อยละ 70 ในเทีย่ วบินระหว่างประเทศ
ซึง่ แสดงให้เห็นความเป็ นจริงของคอนเซ็ปต์อนั โดดเด่นของสายการบิน ในการให้บริการ “รถไฟทีบ่ นิ ได้”
โดยพีชได้เริม่ ต้นสร้างศักยภาพความต้องการในการใช้บริการสายการบิน
ให้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวันของผูค้ น
ซึง่ ถือเป็ นการสร้างวิถใี หม่ของการใช้ชวี ติ ให้กบั ผูค้ นในหลากหลายพืน้ ที่
และพีชได้สร้างสไตล์ใหม่แห่งการเดินทางอันมีเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยการเดินทางแบบวันเดย์ทริปสาหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

นายชิ นอิ จิ อิ โนอูเอะ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้ าที่ บริหาร พีช เอวิ เอชัน่ กล่าวว่า “กว่า 5
ปี ท่ผี ่านมา
พีชยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนาการบริการด้วยอัตราบินที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมการบินของประเทศญี่ป่ ุน
และยังคงมีการเดินหน้าสร้างในสิง่ ทีม่ องว่าเป็ นไปได้ให้เป็ นไปได้
เราต้องขอขอบคุณลูกค้าของเราทุกท่านที่ได้ไว้วางใจใช้บริการของเราจนวันนี้
เหล่าบรรดาผู้ทใ่ี ห้การสนับสนุ นเรา ตลอดจนไปถึงผู้ท่ดี าเนินการให้กบั เราในพื้นที่ต่างๆ และบุคคลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเราทัง้ หมด ขอบคุณมากๆ ครับ ซึ่งในช่วงแรกๆ ที่พชี ได้เริม่ ดาเนินการ
ผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีนัก หลายๆ คนได้กล่าวว่าสายการบินต้นทุนต่าไม่เคยเกิดขึน้ ในประเทศญี่ป่ ุน
และการตัง้ ฐานการบินทีส่ นามบินคันไซ ซึ่งเผชิญกับ สภาวะการลดลงของจานวนผูโ้ ดยสารและเที่ยวบิน
จะไม่มวี นั ประสบความสาเร็จ ”
“แต่ในวันนี้ สายการบินต้นทุนต่าได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ป่ ุน
ด้วยจานวนของผูโ้ ดยสารที่เดินทางมายังสนามบินคันไซ ซึ่งมีสง่ิ ที่น่าสนใจมากมาย
และพีชยังคงจะเดินหน้า ส่งรอยยิ้มไปถึงผู้คนในเอเชีย พร้อมรอคอยการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่องจากทุกๆ
ท่าน”
พีชยังคงเดินหน้าให้บริการในฐานะผูน้ านวัตกรรมสาหรับแวดวงสายการบินในประเทศญีป่ ่ นุ
และยังเติมเต็มความสดใสด้วยสีประจาสายการบินไปบนฟากฟ้ าของประเทศญีป่ ่ นุ และเอเชีย
เรายังคงตัง้ หน้าตัง้ ตาคอยทีด่ เู รือ่ งราวการดาเนินของพีชหลังจากวันนี้และต่อๆ ไป”
เกีย่ วกับพีช (www.flypeach.com）
สายการบินพีช เริม่ ดาเนินการโดยมีฐานการบินทีท่ า่ อากาศยานนานาชาติคนั ไซเมือ่ เดือนมีนาคม 2555
และได้เปิ ดฐานการบินแห่งทีส่ องทีท่ า่ อากาศยานนาฮา ในเดือนกรกฎาคม 2557
และเริม่ ให้บริการทีท่ ่าอากาศยานฮาเนดะในเดือนสิงหาคม 2558 ปั จจุบนั ปฏิบตั กิ ารบินด้วยเครือ่ งบินจานวนทัง้ หมด 18 ลา
และให้บริการมากกว่า 90 เทีย่ วบินต่อวัน สาหรับเส้นทางภายในประเทศจานวน 14 เส้นทาง และอีก 13
เส้นทางสาหรับเทีย่ วบินระหว่างประเทศ โดยให้บริการแก่ผโู้ ดยสารมากกว่า 13,000 รายในแต่ละวัน
นอกจากนี้สายการบินมีแผนทีจ่ ะจัดตัง้ ฐานการบินทีท่ า่ อากาศยานเซ็นไดในปี งบประมาณ 2560
และทีส่ นามบินชินชิโตะเซะในปี งบประมาณ 2561 นี้

