
 

 

 
‘แกรมม่ี’ โชว์ผลประกอบการปี 58 รายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 

พร้อมประกาศแผนเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ส่ือครบวงจร 
============================================================================ 
จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เผยผลประกอบการปี 2558 มีรายได้รวม 9,704 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 จากปี
ก่อน ขาดทุนสุทธิ 1,145 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53 จากผลขาดทุนในปี 2557 เผยรายได้กลุ่มธุรกิจ 
เพลงและดิจิทัลทีวี ยังเติบโตอย่างต่อเน่ือง พร้อมตัง้เป้าเป็น Content Provider ด้วยกลยุทธ์ส่ือครบ
วงจร (Total Media Solution) 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด 
(มหาชน) หรือ แกรมม่ี  เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 2558 วา่ มีรายได้รวม 9,704 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  มีผลขาดทนุสทุธิ 1,145 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53 จากปี 2557 โดยในปี 2558 มี
รายการพิเศษซึง่รับรู้เพียงครัง้เดียว ได้แก่ ก าไรสทุธิจากการบริหารการลงทนุ เชน่ การขายหุ้นสามญัของ บมจ.
ซีเอ็ดยเูคชัน่ การขายเงินลงทนุกลุม่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ การขายเงินลงทนุใน บมจ. อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ และการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภทเงินลงทนุในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั รวมจ านวน 959 ล้านบาทและ
การบนัทึกคา่เผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนใน บมจ. ซีทีเอช จ านวน 1,030 ล้านบาท  ทัง้นีผ้ลขาดทนุดงักล่าวเป็น
คา่ใช้จา่ยท่ีไมใ่ชเ่งินสด จงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ  

ส าหรับภาพรวมการด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ปี 2558 สรุปดงันี ้  
ธุรกิจเพลง มีรายได้รวม  3,252 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับ

โครงสร้างธุรกิจเพลง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่างทัว่ถึง พร้อมสร้าง
การเติบโตให้กับทกุช่องทางรายได้ นอกจากนีย้งัเป็นผลมาจากการฟืน้ตวัของธุรกิจโชว์บิซและการเติบโตของ
ชอ่งทางออนไลน์ ทัง้การให้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ Line และ YouTube ท่ีชอ่งของแกรมมี่ติดอนัดบั Top 100 
ของโลกในแง่ยอดวิวถึง 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง GMM GRAMMY Official ครองยอดวิวสูงสุดอนัดบั 1 ในประเทศ 
และอนัดบั 16 ของโลก สว่นชอ่ง GENIEROCK ครองอนัดบั 2 ของประเทศและอนัดบั 77 ของโลก  

ขณะท่ี ธุรกิจดิจิทัลทีวี แม้ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายหลายด้าน เช่น กฎระเบียบ การสนบัสนนุจาก
ภาครัฐ ท่ีสง่ผลตอ่การใช้งบโฆษณา แตก่ระแสความนิยมของชอ่ง One 31 และชอ่ง GMM 25 ก็เตบิโตขึน้อย่าง
ก้าวกระโดด โดยปี 2558 ช่อง One 31 มีการเติบโตทัง้ด้านรายได้และเรทติง้อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งมีปัจจยัหลกั
มาจากความโดดเดน่ด้านคอนเทนต์ โดยเฉพาะละครในช่วงไพร์มไทม์ ซิทคอมและรายการวาไรตี ้คาดว่าในปี 
2559 ช่อง One 31 จะสร้างการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่วนช่อง GMM 25 มีพฒันาการดีขึน้
อย่างเด่นชดัทัง้ด้านรายได้และด้านการรับรู้ (Brand Awareness) โดยช่อง GMM 25 มีการปรับผงัรายการ 
เพิ่มคอนเทนต์ท่ีแตกตา่งหลากหลาย เพ่ือตอบโจทย์คนรุ่นใหม ่โดยเฉพาะการมุง่เน้นละครท่ีได้รับความนิยมสงู 
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อย่างเช่น Club Friday the Series นอกจากนีย้ังมีละครโปรเจคต์ใหญ่ อาทิ โอเนกาทีฟ และรายการวาไรตี ้
บนัเทิง เช่น แฉ สมรภูมิพรมแดง และ M Countdown จากประเทศเกาหลี ตัง้เปา้รายได้เติบโตกว่าร้อยละ 85 
และนอกจากโทรทศัน์ซึ่งเป็นช่องทางหลกัแล้ว คอนเทนต์ของบริษัทฯ ยงัปรากฎในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น Line TV 
และ YouTube ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบและความพร้อมต่อยอดสู่ทุกช่องทาง เพ่ือสร้างการเติบโต
ให้กบัธุรกิจดจิิทลัทีวี 

ส่วนธุรกิจอ่ืน อาทิ ธุรกิจโฮม ช้อปปิง้  “O Shopping” มีการขยายตวัอย่างมาก โดยปี 2558 มีรายได้
กว่า 1,738 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 53 จากจุดแข็ง ได้แก่ สินค้าท่ีแตกต่าง การจัดส่งสินค้าฟรี
ทัว่ประเทศ และรูปแบบการออกอากาศ ท าให้ยอดขาย ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้มากกวา่ 5.5 ล้านบาทตอ่วนั และ
มีฐานลกูค้ากว่าเก้าแสนราย ส่วนธุรกิจภาพยนตร์ แม้จะมีการเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญั แตบ่ริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่
ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความสุขและความบนัเทิงให้กับแฟนภาพยนตร์ ภายใต้ช่ือ 
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากดั (GDH 559)  

ส าหรับปี 2559 แกรมม่ียงัคงเดินหน้าท่ีจะขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง พร้อมมองหาโอกาสในการเติบโต
ผ่านกลยทุธ์ส่ือครบวงจร (Total Media Solution) โดยเร่งสร้างคอนเทนต์ให้ครอบคลมุทุกช่องทางทัง้ออนไลน์ 
ออนแอร์ และออนกราวด์ เพ่ือชบูทบาทการเป็น Content Provider และ Trendsetter จดุกระแสความนิยมใน
อตุสาหกรรม เช่ือเป็นอยา่งยิ่งวา่แกรมม่ีเดนิมาถกูทางและปีนีจ้ะเป็นปีท่ีนา่สนใจอยา่งยิ่งของแกรมม่ี      

ด้านสถานะทางการเงินของแกรมม่ียงัคงแข็งแกร่ง โดยปัจจุบนั อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) อยูท่ี่ 0.80 เทา่  
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