10 แบรนด์ อันทรงคุณค่าของจีน
--------------------------------------ผลจากการศึ กษาและจัดอันดับ 50 แบรนด์อนั ทรงคุณค่าสู งสุ ดของจีน โดยความร่ วมมื อ
ของ BrandZ, WPP Plc
Millward Brown บริ ษทั
วิจยั ตลาดโลก
4 ธันวาคม 2555 พบว่า แบรนด์จีน
และตอบสนองอย่างรวดเร็ วต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ กิจการ
เอกชนมีความไวต่อความต้องการของแนวโน้มของตลาดมากกว่าของรัฐวิสาหกิจ โดยจํานวน 4 ใน 10 แบ
รนด์อนั ทรงคุณค่าสู งสุ ด
เป็ นของกิจการ
เอกชน ได้แก่ Lenovo Group Ltd กิจการคอมพิวเตอร์ ระดับโลก Youngor
Group
Midea Holding Co. กิจการ
และ Gree Electric
Appliance Inc.
และครอง
สัดส่ วน
ร้อยละ 22 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 27 ในปี 2555 (แต่แบรนด์ 3 อันดับแรกยังคงเป็ นรัฐวิสาหกิจ) และคาดว่า
2-3
10
4 แบรนด์อยูใ่ นธุรกิจการเงินการธนาคาร ตามมาด้วยกิจการอินเตอร์ เน็ตจํานวน 2 ราย
10 อันดับแรกในปี 2555 ได้แก่
โลก
ลดลงร้อยละ 6

1.ไชน่ าโมบาย (China Mobile)
3

ใน
แบรนด์สูงถึ ง 50,589 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ

2.ไอซี บีซี (ICBC) สถาบันการเงินของรั ฐ
ของจี น
มีเครื อข่ายสาขากว่า 16,200 แห่ งในจี น และนับร้ อย
สาขาในราว 20 ประเทศ
มี มู ล ค่ า แบรนด์ 40,444 ล้า นเหรี ย ญ
สหรั ฐฯ ลดลงร้ อยละ 8
านมา
10 อันดับแรกของจีน

2

จีน

3.ไชน่ าคอนสต

4.ไป่ ตู้ (Baidu) “

แบงค์ (China Construction Bank) กิจการก่อสร้างยักษ์ใหญ่สุดของ
23,993 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
9
บ
” (Search Engine) ภายใต้โลโก้ “รอยเท้ าหมี”
80
ได้รับ ประโยชน์ อย่า งมากจากกรณี
พิพาทระหว่างรัฐบาลจี นและ “ ” (Google)
ผ่านมา ทําให้มูลค่าแบรนด์
ถึ ง 22,740
40

5.เทนเซ้ นท์ (Tencent) เจ้าของ “เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ” (Social Network)
“คิวคิว” (QQ)
600 ล้านคนในจี น
จํานวนผูใ้ ช้เฟซบุ๊ค (Facebook)
มูลค่าแบรนด์
20,220
60

มี

6.
(Agricultural Bank of China)
รวดเร็ ว ด้วยมูลค่าแบรนด์ 17,278 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตน้อยมาก
7.ไชน่ าไลฟ์ อินชั วรั นช์ (China Life Insurance) รัฐวิสาหกิจด้านประกันชี วิตรายใหญ่สุด
ของจี น
14,401 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6
8.แบงค์ ออฟไชน่ า (Bank of China) ธนาคารของรัฐบาลจีน มีมูลค่าแบรนด์ 13,611 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงถึงร้อยละ 27
9.เกว้ ยโจวเหมาไถ (Kweicho Moutai Co., Ltd.) รัฐวิสาหกิจผูผ้ ลิต
และจํา หน่ า ยเหล้า ขาวเก่ า แก่
จี น
“เหมาไถ” และมี เ ครื อข่ า ยกระจายสิ น ค้า ทุ ก หั ว เมื อ ง วจี น และก้า วออกสู่ ต ลาด
ต่างประเทศ
มีมูลค่าแบรนด์
12,957 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
“เมาไม่ ขับ” อย่างจริ งจังในช่วง 2-3
“Petro China”
เหรี ยญสหรัฐฯ

10.ปิ โตรไชน่ า (China National Petroleum Corporation)
12,539 ล้าน

3
ยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินและการตลาด การ
วิจยั ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคชาวจีนจํานวนกว่า 35,000
(Corporate Brand)
และแบรนด์ของสิ นค้า (Consumer Brand)
มูลค่ าของแบรนด์ (Brand Value)
ในบรรดา 50 แบรนด์
แบรนด์
อันทรงคุณค่าสู งสุ ด 4
“ก้ าวกระโดด”
ไป่ ตู้ (Baidu) ก้าวจากอัน
6
2554 มาอยู่ใน
4
และเทนเซ้ นท์ (Tencent)
10
5 และมี อตั ราการ
เติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงถึงร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลําดับ
เซ็ พท์ โวลฟ์ เวส (Septwolves)
(Yili) และ
(Bright Daily) แบรนด์ผลิตภัณฑ์นม เหล้ าเหมาไถ (Maotai)
และเบี ย ร์ ชิงเต่ า (Tsingtao)
และซวงฮุ่ ย
(Shuanghui)
มาติ ด 50 อันดั
ได้แก่ เบี ยร์ ฮาร์ บิน (Harbin Beer) ยั งเกอร์
(Youngor) และซิเมียร์ (Simir)
ว่า ความสําคัญของแบรนด์ในสายตาของกิจการจีน
ใจ
กับการคุม้ ค่า
การมี
แข็งแกร่ งทําให้
สามารถทํากําไรได้ดี
ภาพเศรษฐกิจชะลอตัว โดยบริ ษทั จี น
ความสามารถในการทํากําไรได้ดีกว่าตลาดหลักทรัพย์ของจีนเสี ยอีก เพราะหากเราพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ของ 50
(MSCI China Index) หรื อ A50 ในช่วง 14
พบว่า แบรนด์ 50 อันดับแรกมี มูลค่าโดยรวมลดลงร้ อยละ -1.6
-5.6 แสดงว่า
กิจการ
บ
แข็งแกร่ ง
ตัวอย่า งเช่ น ร้ อ ยละ 58 ของรายได้
โดยรวมของ Lenovo มาจากตลาดต่างประเทศ
ลงมาอย่าง Midea,
Youngor และ Gree ก็มีสัดส่ วนของรายได้ต่างประเทศต่อรายได้โดยรวม
ละ 28 ร้อยละ 23 และร้อยละ 19 ตามลําดับ

4
ตราสิ นค้า
(
เดินหน้าพัฒนาแบรนด์ได้อย่างเต็มสู บต่อไป
ประการสํ า คัญ การเข้า มา
ของแบรนด์

) จึงมีศกั ยภาพและ

“
” ไปสู่ “นวั ต กรรมและความเป็ นต้ น แบบด้ าน
การตลาด” ในอดีต จีนนับว่าประสบความสําเร็ จในการขยายขอบข่ายธุ รกิจ
(Processed in China)
(Made in China) และกําลังต่อยอดระดับกิจกรรมธุ รกิจสู่ “
”
ข้า มข้อจํากัดด้านภาพลั
ให้
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา “Innovated in China”
การสร้ างสรรค์ผลงานใหม่
“Created in China”
--------------------------------------รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิ ชย์)
สํานักงานพาณิ ชย์ในต่างประเทศ
6 ธันวาคม 2555

