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‘แกรมมี่’ โชว์ กำไร ไตรมำสแรก 377 ล้ ำนบำท
ธุรกิจเพลงและทีวีดจิ ทิ ลั ยังเติบโตต่ อเนื่อง
================================================================================
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โชว์ ผลประกอบกำรไตรมำสแรก ปี 2558 กำไรสุทธิ 377 ล้ ำนบำท อันเป็ นผลมำจำกกำร
ปรับโครงสร้ ำงธุรกิจเพลงและทีวีดจิ ิทัล พร้ อมเปิ ดนโยบำยเชิงรุ กพัฒนำบริกำรรู ปแบบใหม่ ๆ เพิ่มรำยได้
ในทุกช่ องทำง รวมทัง้ พัฒนำคอนเทนต์ ท่ มี ีคุณภำพเพื่อก้ ำวสู่กำรเป็ นผู้นำในทีวีดจิ ิทัล
นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
หรื อ แกรมมี่ เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี นี ้ แกรมมี่พลิกกลับมาแสดงผลกาไรสุทธิจานวน 377
ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 148 มีรายได้ รวม 3,006 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อัน
เป็ นผลมาจากการปรับยุทธศาสตร์ ที่หนั มามุง่ เน้ นในธุรกิจหลักและการจัดโครงสร้ างธุรกิจทีวีดจิ ิทลั ในช่วงที่ผา่ นมา
ด้ านธุรกิจหลักของแกรมมี่ทงธุ
ั ้ รกิจเพลงและทีวีดจิ ิทลั เป็ นสองกลุม่ ธุรกิจหลักที่มีอนาคตสดใสและเติบโตในทิศทาง
ที่ดี โดยธุรกิจเพลงมีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 56 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากยอดขายอัลบัมที
้ ่ในไตรมาสนี ้มีการ
ออกอัลบัมถึ
้ ง 56 อัลบัม้ ส่วนคอนเสิร์ตก็ฟืน้ ตัวจากช่วงก่อนหน้ า มีการจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้น เช่น
คอนเสิร์ตขนนกและดอกไม้ ของเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ รวมทังรายได้
้
จาก YouTube Thailand ซึง่ เป็ นช่องทาง
รายได้ ใหม่ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ จากปั จจุบนั ช่อง GMM Grammy Official ทาง YouTube Thailand ติด
อันดับ 1 ของช่องที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย ด้ วยจานวนสมาชิกเกือบ 5 ล้ านราย
ส่วนธุรกิจทีวีดจิ ิทลั ทังช่
้ อง One และ GMM 25 ก็ได้ รับกระแสตอบรับที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็ น
ละครหลังข่าวทางช่อง One เช่น เล่ห์รตี สื่อริษยา ที่ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างสูงด้ านเรตติง้ ที่ก้าวกระโดดขึ ้นมา
เป็ นอันดับ 2 ของกลุม่ ช่องทีวีดจิ ิทลั (ไม่รวมช่องแอนะล็อกเดิม) รายการเกมโชว์และวาไรตี ้อื่น ๆ เช่น รายการเกม
แจกเก๋ง The Star 11 ก็ได้ รับเสียงตอบรับเป็ นอย่างดี ส่วนช่อง GMM 25 ก็กาลังมาแรงจากรายการไลฟ์ไตล์วาไรตี ้
อย่าง Club Friday Show รายการเกมวัดดวง เกมโชว์ในตานานที่สนุกที่สดุ ถูกนากลับมาออกอากาศอีกครัง้ รวมถึง
ละครซีรี่ส์ อย่างคลับ ฟรายเดย์ เดอะ ซี่รี่ส์ ที่จะมาถึงซีซนั่ ที่ 6 ในเดือนเมษายนนี ้ และหลังจากช่อง GMM 25 แถลง
เปิ ดผังปี 2558 และแคมเปญเปิ ดช่อง GMM 25 ได้ โตโยต้ าอัลติส ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา ช่อง GMM 25 ก็
ได้ รับความนิยมและมีฐานผู้ชมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจ Home shopping ก็ยงั มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะซบ
เซาของตลาดค้ าปลีก โดยรายได้ ในไตรมาส 1/2558 สูงขึ ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนถึงร้ อยละ 71 และสร้ าง
ยอดขายเฉลี่ยรายวันเติบโตขึ ้นกว่า 5 ล้ านบาทในปั จจุบนั
จากการปรับยุทธศาสตร์ เพื่อมุง่ เน้ นในธุรกิจหลัก แกรมมี่เดินหน้ าใช้ กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อรักษาความเป็ นผู้นาใน
ธุรกิจเพลง โดยพัฒนาบริ การรูปแบบใหม่ ๆ ให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับฟั งเพลง
รวมทังการขยายธุ
้
รกิจในส่วนของธุรกิจโชว์บซิ โดยจะมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตใหญ่อีกหลายรายการ เช่น ในเดือน
พฤษภาคมจะมี 2 คอนเสิร์ตใหญ่ ได้ แก่ คอนเสิร์ต “10 ปี ATIME SHOWBIZ" ที่รวบรวมศิลปิ นและแขกรับเชิญคับ
คัง่ มาสร้ างความประทับใจแก่ผ้ ชู ม รวมทังคอนเสิ
้
ร์ต “บอดี ้สแลมสิบสาม” ที่จะรวบรวมเรื่ องราวและประสบการณ์
การทางานทางดนตรี ตลอด 13 ปี ของบอดี ้สแลม มาแสดงให้ ชม ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี
ส่วนธุรกิจทีวีดจิ ิทลั บริษัทมุง่ พัฒนาและเติมเต็มคอนเทนต์ที่เข้ มข้ น มีคณ
ุ ภาพ รองรับไลฟ์สไตล์ของผู้ชม โดย
ปั จจุบนั นอกจากแกรมมี่จะผลิตรายการเองโดยทีมงานระดับมืออาชีพแล้ ว ยังจับมือกับพันธมิตรที่การันตีเรื่ องฝี มือ
และชื่อเสียงมาร่วมงาน เช่น การร่วมมือกับบริ ษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จากัด นารายการเจาะใจกลับมา
ออกอากาศทางช่อง One ทังนี
้ ้เราหวังจะให้ ชอ่ งทีวีดจิ ิทลั ของบริษัททัง้ 2 ช่องเป็ นช่องที่อยูใ่ นใจผู้ชมทุกเพศทุกวัย
และก้ าวขึ ้นเป็ นผู้นาในทีวีดจิ ิทลั ในเวลาอันรวดเร็ว
ด้ านสถานะทางการเงินของแกรมมี่ยงั คงแข็งแกร่ง โดยปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) อยูท่ ี่ 0.72 เท่า จะเป็ นส่วนสนับสนุนให้ บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าจะส่งผลให้ ผลประกอบการในปี นี ้เติบโตแน่นอน
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