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จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โชว์ ผลการดาเนินงานปี 2557 เรตติง้ ทีวีดจิ ิทัลพุ่งอย่ างก้ าวกระโดด ขณะที่ธุรกิจดาวรุ่ง
อย่ าง โอ ช้ อปปิ ้ ง สามารถคืนทุนเร็วกว่ าเป้าหมายถึง 2 ปี ชีท้ ศิ ทางปี นีส้ องธุรกิจหลัก ได้ แก่ ธุรกิจเพลง
และธุรกิจทีวีดจิ ิทัล มีอนาคตสดใส ด้ วยสถานะการเงินที่แข็งแกร่ ง โดยเตรียมเงินทุนรองรับการขยายตัว
ของทีวีดจิ ิทัลอีกถึง 6,000 ล้ านบาท
นางสาวบุษบา ดาวเรื อง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยถึง
ผลการดาเนินงานในปี 2557 ว่า ภาพรวมของธุรกิจเป็ นไปในทิศทางที่ดี ซึง่ เป็ นผลมาจากการปรับยุทธศาสตร์ ครัง้
สาคัญของ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยมุง่ เน้ นที่ธุรกิจเพลงและธุรกิจทีวีดจิ ิทลั เป็ นหลัก และได้ ขายธุรกิจอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจหลักออกไป ส่งผลให้ การดาเนินงานของ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
โดยกลุม่ ธุรกิจทีวีดจิ ิทลั ช่อง One (รับชมได้ ทางช่องหมายเลข 31 ผ่านระบบดิจิทลั และช่องหมายเลข 41
ผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิล) และ GMM25 (รับชมได้ ทางช่องหมายเลข 25 ผ่านระบบดิจิทลั และช่องหมายเลข 35
ผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิล) ได้ เริ่มรายการใหม่เฟสแรกในเดือนตุลาคม เช่น ละครสงครามนางงาม ละครหลังข่าว
เรื่ อง ฝั นเฟื่ อง เสือ รายการซุปตาร์ ปาร์ ตี ้ ทางช่อง ONE ได้ รับกระแสตอบรับที่โดดเด่น ทาให้ เรตติ ้งพุง่ ขึ ้นอย่างก้ าว
กระโดด และมียอดโฆษณาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 80 ในแต่ละเดือน ในส่วน Magnet Content อย่าง ฮอร์ โมน 2 คลับฟราย
เดย์ เดอะ ซี่รี่ส์ และละครเพื่อนเฮี ้ยนโรงเรี ยนหลอน ทางช่อง GMM25 ก็ได้ รับกระแสตอบรับที่ดีเช่นเดียกัน นอกจากนี ้
ทังสองช่
้
องยังมีรายการ วาไรตี ้ เกมโชว์ ละคร ซีรีส์ และรายการข่าวสาระ ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชม ด้ วยคอน
เทนท์ที่มีคณ
ุ ภาพ มีความหลากหลาย เต็มรูปแบบ จึงมัน่ ใจว่าทีวีดจิ ิทลั ทังสองช่
้
องจะประสบความสาเร็จและครอง
ใจผู้ชมในเวลาอันรวดเร็ ว
ส่วนของธุรกิจ โฮม ช้ อปปิ ง้ ภายใต้ รายการ โอ ช้ อปปิ ง้ (O Shopping) ประสบความสาเร็จสูงสุดในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน โดยมีผลประกอบการที่โดดเด่นและถึงจุดคุ้มทุนเร็ วกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ถึงกว่า 2 ปี โดยมีสินค้ า
เสนอขายมากกว่า 600 รายการ ซึง่ สามารถสัง่ ซื ้อและจัดส่งได้ ทวั่ ประเทศ
ขณะที่ภาพยนตร์ เรื่ องล่าสุดของ จีทีเอช “ไอฟาย..แต๊ งกิ ้ว..เลิฟยู้” ยังได้ สร้ างสถิตภิ าพยนตร์ ไทยและ
ต่างประเทศที่ทารายได้ สงู สุดในปี 2557 และยังเป็ นเจ้ าของสถิตภิ าพยนตร์ ที่ทารายได้ เปิ ดตัวสูงสุดตลอดกาลของไทย
กวาดรายได้ ทงสิ
ั ้ ้นกว่า 330 ล้ านบาท

สาหรับผลประกอบการปี 2557 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มีรายได้ รวม 10,251 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ของธุรกิจ
เพลง และธุรกิจทีวีดจิ ิทลั ซึง่ เพิ่งเริ่มดาเนินการในเดือนพฤษภาคม 2557 รวม 3,062 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30 และ
สัดส่วนรายได้ ของธุรกิจอื่น ประกอบด้ วย ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสร้ างสรรค์ และบริหารงานกิจกรรมธุรกิจโฮม
ช้ อปปิ ง้ และธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จานวน 7,189 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 70 ทังนี
้ ้ผลประกอบการช่วงครึ่งปี
หลังปรับตัวดีขึ ้นถึงร้ อยละ 64 เทียบกับครึ่งปี แรก
สาหรับปี 2558 สองธุรกิจหลักคือ ธุรกิจเพลงและทีวีดจิ ิทลั ยังคงเดินหน้ าอย่างเต็มที่ ด้ วยความพร้ อมทัง้
บุคลากรและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาบริษัทประสบความสาเร็จในการเพิ่มทุนจานวน 2,490 ล้ าน
บาท นอกจากนี ้ยังได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็ นอย่างดี ส่งผลให้ แกรมมี่มีความสามารถในการลงทุนไม่
ต่ากว่า 6,000 ล้ านบาท สาหรับรุกตลาดทีวีจิดทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ จึงมัน่ ใจว่าจะส่งผลให้ ผลประกอบการในปี นี ้
กลับมาสดใสอย่างแน่นอน
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