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จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เผยช่ องทางออนไลน์ เป็ นสื่อที่กาลังมาแรง โดยเฉพาะการเปิ ดตัวของยูทูป
ไทยแลนด์ ได้ เพียง 1 ปี ส่ งผลให้ เพลงของแกรมมี่เข้ าถึงผู้ฟังได้ มากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ ังพบว่ า
การจัดอันดับความนิยมของโซเชียล มีเดีย ผ่ านเว็บไซต์ Socialbakers ช่ อง GMM GRAMMY
OFFICIAL ขึน้ แท่ นอันดับ 1 ในยูทปู ไทยแลนด์ ด้ วยสมาชิกกว่ า 4.9 ล้ านยูสเซอร์ มียอดวิวสะสม
รวมกว่ า 4,152 ล้ านวิว ขณะที่ช่อง GENIEROCK ตามมาเป็ นอันดับ 2 พร้ อมเดินหน้ าพัฒนาคอน
เทนท์ และกิจกรรมเพื่อชาวออนไลน์
นายกริช ทอมมัส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั สื่อออนไลน์กาลังเป็ นช่องทางที่มาแรง ด้ วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้
สมาร์ ทโฟนเป็ นสื่อหลักในการรับชมข้ อมูลต่างๆ โดยเฉพาะการรับชมคลิปผ่านยูทปู มีอตั ราการเติบโตที่สงู
มาก ซึง่ หลังจากที่ยทู ปู เข้ ามาเปิ ด ยูทปู ไทยแลนด์ ในประเทศไทยได้ เพียง 1 ปี พบว่ามีสว่ นสาคัญที่ทาให้
ธุรกิจบันเทิงในบ้ านเรามีความคึกคักมากขึ ้น และยังถือเป็ นก้ าวที่ดีในการขยายธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
เข้ าสูโ่ ลกออนไลน์อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ เริ่มนาคลิปผลงานเพลงขึ ้นบนยูทปู ไทยแลนด์ ตังแต่
้ ปลายปี 2556
ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการเติบโตแบบก้ าวกระโดดทังจ
้ านวนสมาชิก จานวนช่อง และรายได้ โดยปั จจุบนั
แกรมมี่ มีชอ่ งอยูใ่ นยูทปู ไทยแลนด์ ทังสิ
้ ้น 53 ช่อง แบ่งเป็ นช่องมิวสิค 26 ช่อง อาทิ ช่อง GMM GRAMMY
OFFICIAL, ช่อง GENIEROCK, ช่องSANAMLUANG MUSIC เป็ นต้ น และช่อง Entertainment 27 ช่อง
อาทิ ช่อง ONE, ช่อง GMMCHANNEL, ช่อง ATIMEONLINE, ช่อง BANG CHANNEL, ช่องเทย เที่ยว
ไทย เป็ นต้ น โดยมีจานวนคลิปจากทุกช่องรวมกันกว่า 28,442 คลิป มียอดวิวรวมกว่า 9 พันล้ านวิว และมี
จานวนสมาชิกรวมกว่า 17 ล้ านสมาชิก
การขยายธุรกิจของแกรมมี่เข้ าสูย่ ทู ปู ไทยแลนด์ ในครัง้ นี ้ ส่งผลให้ คอนเทนท์ตา่ งๆของแกรมมี่
โดยเฉพาะคอนเทนท์ในกลุม่ เพลง ที่มีอยู่ในคลังกว่า 40,000 เพลง สามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้ฟังได้ ในวงกว้ าง
และในเวลาอันรวดเร็ว จึงทาให้ ชอ่ ง GMM GRAMMY OFFICIAL ได้ รับความนิยมอย่างสูง เห็นได้ จากการ
จัดอันดับความนิยมของโซเชียล มีเดีย ผ่านเว็บไซต์ชื่อดัง Socialbakers หนึง่ ในผู้ให้ บริการ Social Media
Analytics อันดับต้ นๆของโลก พบว่า ช่อง GMM GRAMMY OFFICIAL เป็ นช่องอันดับ 1 ของยูทปู ไทย
แลนด์ โดยมียอดสมาชิกกว่า 4.9 ล้ านยูสเซอร์ มียอดวิวสะสมรวมกว่า 4,152 ล้ านวิว ขณะที่ช่อง
GENIEROCK ครองอันดับ 2 ด้ วยยอดสมาชิก 2.6 ล้ านยูสเซอร์ มียอดวิวสะสมรวมกว่า 1,650 ล้ านวิว

“การที่ชอ่ ง GMM GRAMMY OFFICIAL ได้ รับความนิยมจากผู้ชมเป็ นจานวนมาก หัวใจหลักคง
เป็ นเรื่ องของเนื ้อหา ซึง่ ในแต่ละวันเราจะอัพโหลดคอนเทนท์ตา่ งๆ ในเครื อแกรมมี่ ลงบนยูทปู ทุกวัน ทาให้ มี
ผู้ตดิ ตามชมคอนเทนท์ของเราตลอดเวลา โดยเฉพาะเพลงและมิวสิควิดีโอสามารถตอบสนองผู้ชมได้ ทกุ
กลุม่ เป้าหมาย เรามีทงเพลงใหม่
ั้
ลา่ สุดไปจนถึงเพลงในยุคแรกๆของแกรมมี่ที่ยงั อยูใ่ นความชื่นชอบของ
ผู้ฟังที่สามารถเลือกฟั งได้ ตลอดเวลา ซึง่ ในปั จจุบนั เรามีเพลงที่มียอดวิวทะลุ 100 ล้ านวิวในยูทปู ไปแล้ วถึง
5 เพลง และเรายังจะพัฒนาเนื ้อหาอื่นๆที่อยูใ่ นกระแสความสนใจของผู้ชม รวมทังจั
้ ดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
ผู้ชมได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมด้ วย” นายกริช กล่าวในตอนท้ าย
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