
 

 
Content Provider อันดับ 1 ใน Digital Platform และ Social Media ยอดนิยม 

 

จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ประกาศความเป็นผู้น าด้าน Content Provider หลังสร้างสถติอัินดับ 1 ใน 
Digital Platform และ Social ยอดนิยมทัง้หมด พร้อมเดนิแผนเชิงรุกปี 2559 ในทุกช่องทาง
โซเชียลมีเดียอย่างเตม็รูปแบบ เพ่ือขยายฐานให้เข้าถงึกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง และเพ่ือเพิ่มช่องทาง
รายได้ใหม่ที่มีศักยภาพและยังมีโอกาสเตบิโตอีกมาก 

 นายไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
ในปี 2559 บริษัทฯ เตรียมรุกเข้าสู่ Digital Platform อย่างเต็มรูปแบบ หลงัจากท่ีก้าวสู่การเป็นผู้น าด้าน 

Content Provider ในโลกออนไลน์ โดยติดอนัดบั 1 ใน Social Media และ Digital Platform ไม่ว่าจะเป็น 
YouTube   LINE TV   Facebook   Instagram รวมถึง Google เว็บไซต์ท่ีให้บริการค้นข้อมลูท่ีได้รับ    
ความนิยมสูงสุดในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของบริษัทฯท่ีสามารถน าเสนอ Content      
ท่ีโดนใจผู้บริโภค อีกทัง้ยงัเป็น Trendsetter ในการจุดกระแสความนิยมให้กับอุตสาหกรรมบนัเทิง และ     
ท่ีส าคญับริษัทฯ สามารถน าพา Content ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อยา่งหลากหลายชอ่งทาง    

 นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน)  กล่าว
เสริมว่า ทกุวนันี ้จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ให้ความส าคญักบัการสร้างสรรค์ Content ไม่เพียงแตใ่นด้าน Analog 
เทา่นัน้ แตย่งัค านงึถึงโลก Digital ท่ีเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วด้วย โดยเฉพาะการตดัสินใจเลือกส่ือของคูค้่า ท่ี
ปัจจบุนัยงัพิจารณาไปถึง Viewership, Watch time จ านวน Subscriber หรือ Source ท่ีเกิดขึน้ใน Social 
และ Digital Platform ด้วย ดงันัน้การสร้างความแข็งแกร่งในโลกออนไลน์ จะท าให้บริษัทฯมีแต้มตอ่ในการ
เลือกพิจารณาส่ือจากคูค้่าเป็นอนัดบัต้นๆด้วย 

นอกจากนี ้ด้วยวิสยัทัศน์ของ จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ท่ีจะเป็นผู้น าทางด้านส่ือและธุรกิจบนัเทิงอย่าง
ครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์ Content และ Platform ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้บริโภคในทกุช่องทางอย่าง
ไร้ขีดจ ากดั ดงันัน้ยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีบริษัทฯ จะน ามาใช้ก็คือ Total Media Solution ท่ีเราจะน าเอาความ
แข็งแรงทัง้ 3 มิติ ได้แก่ On Ground - On Air - On Line มาสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบัลกูค้าด้วยความ
พร้อมทางด้าน Entertainment Infrastructure ท่ีมีมากสดุในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธ์ิเพลง, นกัร้อง,  
ศิลปิน, ดีเจ, สถานีวิทยุ 3 คล่ืนสถานี และสถานีโทรทศัน์ ช่อง ONE31 และช่อง GMM25 ท่ีจะสามารถ
ตอบโจทย์ของลกูค้าได้ครบทกุความต้องการ  

 



 

 นายภาวิต กลา่วอีกว่า จดุแข็งของจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ท่ีสามารถก้าวขึน้สู่อนัดบั 1 ในหลายช่องทาง
บนโลกดจิิทลัวา่  ในช่องทาง YouTube จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี มียอดวิวรวมจากช่องในเครือทัง้หมด จ านวน 
17,349 ล้านวิว (คิดเฉพาะช่องในเครือ GMM ท่ีติดอันดับ Top 100 ของประเทศ) โดยช่อง 
GMMGRAMMY OFFICIAL สามารถครองยอดวิวสงูสดุอนัดบั 1 ของประเทศ และอนัดบั 15 ของโลก ทัง้นี ้
คาดว่า ช่อง GMMGRAMMY OFFICIAL มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเพิ่มขึน้จากปัจจุบนัท่ีมียอดวิวสะสมกว่า 
6,258 ล้านวิว คาดว่าจะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านวิวในปีหน้า และ 12,500 ล้านวิวในปีถัดไป  (Source: 
Socialblade.com) 

นอกจากนีย้งัพบว่าทัง้ยอดวิวและจ านวนเวลาท่ีมีผู้ เข้าชมคอนเทนท์ของจีเอ็มเอ็ม  แกรมม่ี ผ่าน
ทาง YouTube มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกปี  โดยปี 2557 มียอดวิวรวม 3,512 ล้านวิว  ปี 2558 มี
ยอดวิวรวม 7,507 ล้านวิว คิดเป็นอตัราการเติบโต 114% ส่วนจ านวนเวลาท่ีมีผู้ เข้าชม ในปี 2557 มีผู้ เข้า
ชม 16,264 ล้านนาที  ปี 2558  เพิ่มขึน้เป็น 41,230 ล้านนาที ซึ่งคิดเป็นอตัราการเติบโตสูงถึง 153% โดย
กลุม่คนท่ีเข้าชมสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 18-34 ปี  แบง่เป็นกลุม่เพศชายและหญิงพอๆกนั 

ส่วน LINE TV ซึ่งเป็นช่องทางการรับชมทีวีของคนรุ่นใหม่ ปัจจบุนัมีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่นี ้
ไปแล้วถึง 8 ล้านยูสเซอร์ ในจ านวนนีแ้บ่งเป็นการดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์มือถือ 80% และผ่าน
คอมพิวเตอร์ 20% โดยคอนเทนท์ของจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี สามารถครองยอดวิวสงูสดุ ด้วยยอดวิวกว่า 1,390 
ล้านวิว โดยในปี 2558 มีซีร่ีส์ดงัอย่าง “รักนะเป็ดโง่” สามารถครองยอดวิวสงูสดุอนัดบั 1 ด้วยจ านวน 178 
ล้านวิวและซีร่ีส์ขวัญใจวัยรุ่นอย่าง “ฮอร์โมน 3” จ านวน 173 ล้านวิว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอนเทนท์ของ       
จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี สามารถเข้าถึง เข้าใจ และตอบโจทย์พฤตกิรรมของคนรุ่นใหมไ่ด้เป็นอยา่งดี  

ส าหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของศิลปินและกลุ่มธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซึ่งมีฐานแฟนคลบัท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย โดย Facebook Fanpage ของศิลปินและกลุ่มธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี มีฐาน
แฟนคลบัรวมกนักวา่ 38 ล้านแฟน  ในขณะท่ีจ านวนผู้ ใช้ Facebook ทัง้หมดในประเทศไทย มีอยู่ประมาณ 
35 ล้านยสูเซอร์ ซึ่งสามารถประมาณการได้ว่าผู้ ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย Like Fanpage ในเครือ
จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี อยา่งน้อยคนละ 1 page ในขณะท่ียอดผู้ติดตามใน Instagram ของศิลปินแกรมม่ี มียอด
รวมกว่า 67 ล้าน Followers ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานความนิยมทัง้ในตวัศิลปินและกลุ่มธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม 
แกรมม่ี ได้รับความนิยมอยา่งมากในกลุม่สงัคมออนไลน์ ท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทนัทีทกุท่ีทกุเวลา 

ส าหรับ Google ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการค้นหาข้อมูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอินเทอร์เน็ต พบว่าในปี 
2558 คอนเทนท์ของจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เป็นท่ี 1 ของค าค้นยอดฮิต และยงัพบว่าค าค้นยอดฮิต  4 อนัดบัแรก
ก็เป็นของ จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีทัง้หมดเชน่กนั  โดยมี “เชือกวิเศษ” ติดอนัดบั 1 ในค าท่ีถกูค้นหามากท่ีสดุ ตาม
ด้วย “รักนะเป็ดโง่” “เพ่ือนเฮีย้นโรงเรียนหลอน” และ “ทิง้ไว้กลางทาง” และเม่ือแยกหมวดหมู่ค าค้นยัง



 

พบว่า Top 10 ของค าค้นในกลุ่ม Movie ภาพยนตร์เร่ือง “เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ” ตดิอยู่ในอนัดบั 5 และถือ
เป็นค าค้นอนัดบั 1 ของภาพยนตร์ไทย ขณะท่ีค าค้นในหมวด TV SHOW “รักนะเป็ดโง่” ก็เป็นค าค้นยอด
นิยมอนัดบั 1 และในหมวด SONG (MUSIC) เพลง “เชือกวิเศษ” ก็เป็นค าค้นยอดนิยมอนัดบั 1 ตามด้วย
เพลง “ทิง้ไว้กลางทาง” ท่ีตามตดิมาเป็นอนัดบั 2 

“จะเห็นได้ว่า Content และ Community เป็นตัวขับเคล่ือนหลักของการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจบุนั ขณะท่ี จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซึ่งเป็นเจ้าของคอนเทนท์จ านวนมากและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
หน้าท่ีนับจากนีไ้ปก็คือ การพัฒนา Community ท่ีมีอยู่ให้เติบโตและแข็งแรงยิ่งขึน้ เพ่ือให้คอนเทนท์
สามารถเข้าถึงผู้คนได้แบบไร้ขีดจ ากดั และเตมิเตม็การใช้ชีวิตในยคุดจิิทลัให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้”  

นายภาวิต กล่าวอีกว่า ภายใต้แนวรุกของ จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ในปีนี ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้
ส าคญัเพ่ือรับมือกบัความท้าทายทางด้านการตลาดในยคุดิจิทลั ซึ่งเราจะน าเสนอ Product รูปแบบใหม่ท่ี
จะสร้างประโยชน์ตอ่ขยายให้กบัคูค้่าโดยเฉพาะในโลกดิจิทลัท่ีก าลงัต่ืนตวัเต็มท่ี โดย Product ท่ีจะเน้นใน
ไตรมาสแรกนีไ้ด้แก่ Influencer Hub และ Branded Entertainment ซึ่งคาดว่าจะสามารถปรากฏให้เห็น
เป็นรูปธรรมได้ในไตรมาสถดัไป  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

      ฝ่าย Corporate Affairs, GMM Grammy 

 

ตดิตอ่ :  ธันว์วดี (ตาล) 085-665-5664 /  ธวิกา (ทราย)  082-224-9294 / ฐิตพิร (เนย) 089-689-4154 


