จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ แกร่ งทั้งธุรกิจใหม่ และธุรกิจเดิม เข้ าเป้ าตามแผนงานที่วางไว้
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2557 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้ อยละ 82 หลังผนึก CTH ปรั บ
โครงสร้ างธุ รกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมแบบบอกรั บสมาชิ ก (เพย์ ทีวี) เข้ าเป้าตามแผน พร้ อมรุ กธุ รกิจทีวีดิจิทัลอย่ าง
เต็มที่ ตั้งเป้าผลักดันให้ ช่องทีวดี ิจิทลั ทั้ง 2 ช่ องติดอันดับ 1 ใน 5
นางสาวบุษบา ดาวเรื อง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) หรื อ แกรมมี่
เปิ ดเผยว่า “จากการผนึ กกาลังร่ วมกับบริ ษทั CTH ในการปรับโครงสร้างธุ รกิ จโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบบอกรับ
สมาชิก (เพย์ทีว)ี ส่ งผลให้ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปรับตัวสู งขึ้นร้อยละ 82 จากไตรมาสก่อนหน้า เสริ มให้
แกรมมี่มีความแข็งแกร่ งเพิม่ มากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ด้า นธุ รกิ จเพลง แกรมมี่ ได้ข ยายช่ องทางการเข้าถึ ง กลุ่ ม แฟนคลับ โดยนาคอนเทนต์ต่า ง ๆ ของบริ ษ ทั ผ่า น
ช่องทาง Social Media อาทิ ยูทูป (Youtube) และมิวสิ คสตรี มมิ่ง (Music Streaming) นอกจากนั้น ได้เปิ ดตัวคอนเสิ ร์ต
ฮอลล์เต็มรู ปแบบภายใต้ชื่อ ‘เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้าส์ ’ ถื อเป็ นศูนย์รวมความบันเทิ งแห่ งใหม่ล่าสุ ดใจกลาง
กรุ งเทพมหานคร ที่ช้ นั 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อจัดคอนเสิ ร์ตระดับกลาง โชว์บิซ อีเว้นท์ต่าง ๆ สามารถรองรับ
ผูช้ ม 2,000 – 3,000 คน โดยคาดว่าจะจัดกิจกรรมที่น้ ี ได้ไม่นอ้ ยกว่า 104 กิจกรรมต่อปี เป็ นการเสริ มสร้างรายได้เพิ่มให้
กลุ่มธุ รกิจเพลงในภาพรวมอีกด้วย
สาหรับธุ รกิจทีวีดิจิทลั บริ ษทั รุ กตลาดอย่างเต็มที่ ด้วยรายการใหม่ ๆ ที่แตกต่างอย่างต่อเนื่ อง ทั้งช่อง “one” ที่
นาทัพ โดยคุ ณบอย-ถกลเกี ย รติ วีรวรรณ นาซิ ทคอมสุ ดฮิ ต “เป็ นต่ อ” กลับมาสร้ างความฮาครั้ ง ใหม่ ตามติ ดมาด้วย
ปรากฏการณ์ ใหม่ของละครไทย “สงครามนางงาม” ซี รี่ส์ 18+ ที่มีกระแสตอบรับจากผูช้ มดี เกิ นคาด ส่ วนช่อง “GMM
Channel” ที่นาทัพโดยคุณฉอด-สายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา ก็ได้มีการออกอากาศซี รีส์ระดับทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์
“CLUB FRIDAY THE SERIES 5 ความรักกับความลับ” ที่นาเอาเรื่ องราวของความรักที่เป็ นความลับ 6 เรื่ อง 6 รส สุ ด
เข้มข้นมาให้ได้สัมผัสกันแบบเต็มอิ่ม นอกจากนั้นยังมี ซี รีส์สุดฮิตชั้นนาจากจีทีเอช “ฮอร์ โมน.. วัยว้าวุน่ ซี ซนั่ 2” และ
“เพือ่ นเฮี้ยนโรงเรี ยนหลอน” อีกด้วย โดยแกรมมี่ต้ งั เป้ าที่จะผลักดันให้ช่องทีวดี ิจิทลั ทั้ง 2 ช่องติดอันดับ 1 ใน 5 ให้ได้”
สาหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 แกรมมี่มีรายได้รวม 2,666 ล้านบาท โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นของ
ธุ รกิจภาพยนตร์ จากเรื่ อง “ฝากไว้ในกายเธอ” เป็ นหลัก ส่ วนธุ รกิจเพลง โดยเฉพาะธุ รกิจโชว์บิซและธุ รกิจบริ การรับจัด
และบริ หารกิ จกรรมก็ปรับตัวดี ข้ ึ นจากสถานการณ์ การเมื องและเศรษฐกิ จที่ มีแนวโน้มในทางบวก นอกจากนั้นการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ ดิจิทลั ทีวี ก็ทาให้ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและธุ รกิจดิจิทลั ทีวีปรับตัวดีข้ ึนเช่นกัน ซึ่ งในไตรมาสนี้
บริ ษทั ยังมีผลขาดทุน 164 ล้านบาทเนื่องจากอยูใ่ นช่วงของการลงทุน ส่ วนธุ รกิจอื่น ๆ ของบริ ษทั เช่นธุ รกิจโฮมช้อปปิ้ ง
ก็เป็ นธุ รกิจที่มีแนวโน้มสดใส จากยอดขายรายวันที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยปั จจุบนั มีสินค้าที่จาหน่ายทั้งหมดกว่า 300
รายการ บริ ษทั ยังคงเน้นกลยุทธ์การตลาดด้วยการเลือกสิ นค้าดีมีคุณภาพและบริ การที่ตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งนี้ ธุรกิจโฮมช้อ
ปปิ้ งจะสามารถบรรลุจุดคุม้ ทุนได้ภายในไตรมาส 4 ของปี นี้แล้ว
ทางด้านแหล่งทุน แกรมมี่ได้ดาเนิ นการเพิ่มทุนด้วยการจัดสรรหุ ้นให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right Offering) ตามการ
อนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อย โดยการเพิ่มทุนนี้ จะสร้างฐานทุนของบริ ษทั ให้
แข็งแกร่ งและส่ งผลให้อตั ราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
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