
รายงาน Kakao และ Naver ของเกาหลีใต้ก าลังสร้างความแข็งแกร่งด้าน OTT platform 
 

 
 

 Kakao และ Naver 2 บริษัทผู้น ำด้ำน messenger และ portal providers ในเกำหลีใต้ก ำลังเพ่ิม
ควำมแข็งแกร่งด้ำน OTT platform (Over The Top – แพลตฟอร์มกำรบริกำรถ่ำยทอดคอนเทนต์ทำง
ออนไลน์) ของบริษัทเพ่ือใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำงๆ ที่สะสมมำนำนหลำยปีได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
ผู้สังเกตกำรณ์อุตสำหกรรม ก ำลังรอดูว่ำบริษัททั้ง 2 แห่งนี้จะสำมำรถแย่งชิงส่วนแบ่งในตลำด ที่ถูกครอบครอง 
โดยบริษัทโทรคมนำคมของเกำหลี หลำยบริษัท และ Netflix ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้ำน global content มำ
ได้หรือไม่ ปัจจุบันตลำด OTT ในประเทศเกำหลีใต้เกือบ 90% ถูกครอบครองโดย 3 บริษัท ได้แก ่SK 
Telecom, KT และ LG Uplus ถ้ำหำกด ำเนินกำรเข้ำถือครองลิขสิทธิ์ CMB and D'Live ได้ส ำเร็จ ทั้ง 3 
บริษัทจะครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกกว่ำ 95%  

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 เป็นต้นไป บริษัท Kakao (เหมือนกับ Line ในประเทศไทย) จะเพ่ิม OTT 
platform ของบริษัทตนเองที่ใช้ชื่อว่ำ KakaoTV เพ่ือ stream original content ที่ถูกพัฒนำโดยบริษัท 
Kakao M ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Kakao โดยที่ Kakao จะน ำเสนอ VDO สั้นประมำณ 20 นำท ีทั้งนีบ้ริษัท
ผู้น ำด้ำน messenger มีก ำหนดกำรเปิดตัว 20 ซีรี่ย์ ที่มีจ ำนวนวิดีโอมำกถึง 300 คลิปภำยในปี 2563 และ
สำมำรถรับชมวิดีโอคลิปดังกล่ำว ผ่ำนทำง Kakao Talk หรือแอ๊พ Kakao TV ที่ผู้ใช้งำน (users) จะสำมำรถ
สนุกสนำนไปกับ original content แบบรำยวัน ได้นำนถึง 70 นำท ีอย่ำงไรก็ตำม พนักงำนของ Kakao M 
เปิดเผยว่ำ “ขณะนี้ OTT platform ในเกำหลีใต้ยังขำด original content ทั้งๆท่ี original content ส่วน
ใหญ่ถูกรับชมผ่ำน YouTube กับ TikTok ส่วนมำกถูกพัฒนำขึ้นมำโดยเหล่ำ creators ที่สร้ำงชิ้นงำนเองคน
เดียว และขำดควำมเป็นมืออำชีพ ดังนั้นจึงต้องโฟกัสไป ที่กำรพัฒนำ premium original videos ที่มีควำม
ยำวตอนละ 20 นำที 

บริษัท Naver ( Google ของเกำหลี) ก ำลังท ำ platform ชื่อ Series On ของตนเองให้เป็นที่รู้จักใน
ตลำดด้วยกำรจ้ำงกลุ่มคนท ำงำนหลักท่ีมีพรสวรรค์ในอุตสำหกรรม และก ำลังเข้ำถึงพันธมิตรที่หลำกหลำยด้วย 



content providers ทั้งนี้มีกำรเปิดตัว Series On เมื่อปี 2556 โดยเปิดให้ดำวน์โหลดภำพยนตร์และ 
broadcasts แต่เพ่ิงจะเพ่ิม Naver Webtoon series เข้ำไปเมื่อปี 2562 ทั้ง Kakao และ IT platforms อ่ืนๆ
ต่ำงมุ่งม่ันท ำงำนนำนหลำยปีเพ่ือสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำและเผยแพร่ content ของบริษัทตนเอง  

บริษัท Kakao ได้เข้ำซื้อและครอบครองบริษัทผู้ผลิต
ละคร ภำพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและจ้ำงโปรดิวเซอร์ชื่อดังผ่ำนบริษัท
ในเครือที่ชื่อว่ำ Kakao M นอกจำกนี้ยังได้เข้ำซื้อ และครอบครอง
บริษัท entertainment หลำยแห่ง เช่น BH Entertainment 
และ J,WIDE-Company ท ำให้กำรจ้ำง celebrities เพ่ือท ำโปร
ดักชั่น และจัดอีเวนท์ได้ง่ำยขึ้น ควำมแข็งแกร่งหลักของ IT 
platforms คือทรัพย์สินทำงปัญญำอันหลำกหลำย ที่ได้มำอยู่ในครอบครอง เพียงแค่ Kakao Page platform 
เดียวก็มี content สะสมอยู่มำกกว่ำ 7,000 content ซึ่งบำง content ก็ถูกน ำมำสร้ำงเป็นละคร หรือ
ภำพยนตร์ แล้วได้รับกระแสควำมนิยมอย่ำงล้นหลำม นอกจำกนี้บริษัท Kakao ก่อตั้งห่วงโซ่ content ที่
แข็งแกร่งขึ้นมำได้จำก users รำยเดือนจ ำนวน 52 ล้ำนรำย ไม่ต่ำงจำกที ่Kakao M วำงแผนจะใช้ประโยชน์
จำก webtoons อย่ำงเต็มท่ี 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่งประเทศ ณ กรุงโซล พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ โอกำสของกำรขำยคอน
เทนท์ และซีรี่ส์ของไทย ในปัจจุบัน มำยังตลำดเกำหลี ไม่เพียงแต่มีช่องทำงกำรขำยทำงทีวี หรือเคเบิ้ลทีวี
เท่ำนั้น  หำกไทยสำมำรถพัฒนำคอนเทนท์ หรือซีรี่ย์ให้มีควำมน่ำสนใจ พร้อมมีกำรแปลเป็นภำษำเกำหลีก็จะ
สำมำรถขำยผ่ำนช่องทำง Kakao TV  ได้อีกช่องทำงหนึ่งในอนำคต ซึ่งมี User ถึง 52 ล้ำนรำยในเกำหลี 
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