
รายงานบริษัทผู้ผลิตละคร และภาพยนตร์เกาหลี มีผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 
แตกต่างกันในช่วงที่เช้ือไวรัส COVID-19 ก าลังแพร่ระบาด 

 
 บริษัทที่เป็นผู้น ำด้ำน Entertainment ใน
เกำหลีใตต่้ำงรำยงำนผลประกอบกำรทั้งก ำไรและ
ขำดทุน ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 เนื่องจำกกำรแพร่
ระบำดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัสโคโรน่ำส่งผลกระทบมำก
น้อยแตกต่ำงกันไปในแต่ละภำคส่วน ทำงด้ำน Studio 
Dragon บริษัทผลิตละครที่มี CJ ENM เป็นเจ้ำของนั้น 
ดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่ง
เป็นช่วงเวลำที่ประชำชนถูกขอร้องให้อยู่แต่ในบ้ำน แล้วเพลิดเพลินกับกำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์หรือดูซีรี่ย์อย่ำง
ต่อเนื่องจำก Netflix ส่งผลให้บริษัท Studio Dragon ท ำยอดขำยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 ได้ 161.4 พันล้ำน
วอน (136.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) เพ่ิมข้ึน 25.9% เมื่อเทียบกับปี 2562, ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 16.9 พันล้ำน
วอนและก ำไรสุทธิ 13.4 พันล้ำนวอน เพ่ิมขึ้น 56.3% และ 82.1% ตำมล ำดับ สิ่งส ำคัญมำกส ำหรับกำรสร้ำง
ยอดขำยในต่ำงประเทศของบริษัทได้เป็นอย่ำงดี คือละครยอดฮิตเรื่อง Crash Landing On You, The King: 
Eternal Monarch และ It's Okay to Not Be Okay โดยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 บริษัท Studio Dragon 
ท ำยอดขำยจำกต่ำงประเทศได้ 59.4 พันล้ำนวอน เพ่ิมข้ึน 40.7% เมื่อเทียบกับป ี2562 

ในทำงกลับกัน CJ ENM ที่เป็นบริษัทแม่ก ำลังเผชิญ
กับยอดขำยที่ลดฮวบลง จำกธุรกิจกำรผลิตและขำยลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์ เนื่องจำกอุตสำหกรรมภำพยนตร์เกำหลีใต้ มีสถิติ
จ ำนวนผู้ชมน้อยที่สุด ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่ำนมำ จำกรำยงำน
ผลประกอบกำรของบริษัท CJ ENM มีกำรบันทึกยอดขำยใน
ไตรมำสที ่2 ของปี 2563 ไว้ที่ 837.5 พันล้ำนวอน, ลดลง 
16.7% เมื่อเทียบกับป ี2562 และมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
73.4 พันล้ำนวอน, ลดลง16.1% โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยอดขำย
จำกธุรกิจภำพยนตร์มีมูลค่ำ 12.5 พันล้ำนวอน, ลดลงมำกถึง 81.5% เมื่อเทียบกับป ี2562 เนื่องจำกแทบจะไม่มี
กำรเปิดตัวภำพยนตร์ในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 อย่ำงไรก็ตำมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลับ
กลำยเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจด้ำน video-on-demand platform ของบริษัท CJ ENM ภำยใต้ชื่อ tving มีจ ำนวน
ผู้สมัครสมำชิกใหม่ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 เพ่ิมขึ้น 66.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562  

ในขณะที่  CJ Group เจ้ำของโรงภำพยนตร์ในเครือ CJ CGV ได้ผ่ำนจุดที่ต่ ำที่สุดในช่วงไตรมำสที่ 2 ของ
ปี 2563 มำแล้วโดยกำรท ำยอดขำยได้เพียง 41.6 พันล้ำนวอน, ลดลง 91.4% และขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน 
130.5 พันล้ำนวอน พลิกผันจำกที่เคยได้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 23.5 พันล้ำนวอนมำก่อนหน้ำนี้ นอกจำกนี้ J 
Contentree เจ้ำของโรงภำพยนตร์ในเครือ Megabox ซึ่งเป็น 1 ในบรรดำ 3 multiplex chain ยักษ์ใหญ่ของ



เกำหลีใต้ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนสุทธิ 14.2 พันล้ำนวอน 
และมียอดขำย 75.3 พันล้ำนวอน ลดลง 41.8% เมื่อเทียบ
กับป ี2562 ทั้งนีจ้ ำนวนของผู้เข้ำชมภำพยนตร์ลดลงถึงจุด
ต่ ำสุดเมื่อเดือนเมษำยน 2563 เนื่องจำกควำมหวำดกลัวกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสดังกล่ำว โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำชมใน
เดือนเม.ย. , พ.ค. และ มิ.ย. ที่ 970,000 คน, 1.53 ล้ำนคน
และ 3.86 ล้ำนคน ตำมล ำดับ ท ำให้ CJ CGV และ 
Megabox ต้องด ำเนินนโยบำยรัดเข็มขัดซึ่งรวมถึงกำรปิดโรงภำพยนตร์และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนเพ่ือแก้ไขวิกฤต
ด้ำนกำรเงินของบริษัท 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Entertainment เกำหลีใต้มองว่ำอุตสำหกรรมภำพยนตร์เกำหลีจะฟ้ืนตัวในช่วงไตรมำส
ที ่3 ของป ี2563 เนื่องจำกประเทศเกำหลีใต้ มีกำรจัดกำรกับกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เป็น
อย่ำงดี และ summer blockbusters อย่ำงภำพยนตร์แอ็คชั่นซอมบี้ เรื่อง Peninsula จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้ชมเดิน
เข้ำโรงภำพยนตร์ อย่ำงไรก็ตำมนักวิเครำะห์ Choi Min-ha จำก Samsung Securities มองว่ำวิกฤตที่แย่ที่สุดดู
เหมือนจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ก็ยังมีควำมไม่แน่นอนอยู่ ดังนั้นควำมพยำยำมของบริษัทต่ำงๆในกำรปรับปรุงธุรกิจให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดจะรับบทน ำ ในกำรพลิกฟ้ืนธุรกิจต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำนี้ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรแพร่ระบำดของไวรัส    
โควิด-19 ส่งผลให้ กำรชมละครซีรี่ส์หลำยเรื่องของเกำหลี ได้รับควำมนิยมเพ่ิมมำกข้ึน ผ่ำน Netflix ซึ่งนับได้ว่ำ 
เป็นผลกระทบในเชิงบวก แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็มีผลกระทบเชิงลบต่อ เจ้ำของโรงภำพยนตร์ เช่น CJ Group ด้วย
เช่นกัน ซึ่งมียอดขำดทุนจ ำนวนมำก เพรำะไม่มีผู้ออกไปชมภำพยนตร์ในโรงหนังในช่วงนี้ ส ำหรับโอกำส ของซีรี่ส์
ของละครไทยมีศักยภำพในเกำหลีพอสมควร ซ่ึงมีผู้น ำเข้ำมำถ่ำยทอดในเคเบิ้ลทีวีของเกำหลีจ ำนวน 8 เรื่องแล้ว 
ซึ่งส ำนักงำน ททท.โซล ได้ร่วมประชำสัมพันธ์ละครดังกล่ำว  

********************************* 

ที่มำ : https://en.yna.co.kr/view/AEN20200812004800315   

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงโซล 
สิงหำคม 2563  

 


