
10 แบรนด์อันทรงคุณค่าของจีน

---------------------------------------

ผลจากการศึกษาและจดัอนัดับ 50 แบรนด์อนัทรงคุณค่าสูงสุดของจีน โดยความร่วมมือ
ของ BrandZ, WPP Plc Millward Brown บริษทั
วิจยัตลาดโลก 4 ธนัวาคม 2555 พบว่า แบรนด์จีน

และตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ กิจการ
เอกชนมีความไวต่อความตอ้งการของแนวโนม้ของตลาดมากกว่าของรัฐวิสาหกิจ โดยจาํนวน 4 ใน 10 แบ

รนด์อนัทรงคุณค่าสูงสุด เป็นของกิจการ
เอกชน ไดแ้ก่ Lenovo Group Ltd กิจการคอมพิวเตอร์ระดบัโลก Youngor
Group Midea Holding Co. กิจการ

และ Gree Electric
Appliance Inc. และครอง

สัดส่วน

ร้อยละ 22 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 27 ในปี 2555 (แต่แบรนด์ 3 อนัดบัแรกยงัคงเป็นรัฐวิสาหกิจ) และคาดว่า
2-3 10

4 แบรนดอ์ยูใ่นธุรกิจการเงินการธนาคาร ตามมาดว้ยกิจการอินเตอร์เน็ตจาํนวน 2 ราย

10 อนัดบัแรกในปี 2555 ไดแ้ก่
1.ไชน่าโมบาย (China Mobile) ใน

โลก 3 แบรนด์สูงถึง 50,589 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 6

2.ไอซีบีซี (ICBC) สถาบนัการเงินของรัฐ
ของจีน มีเครือข่ายสาขากว่า 16,200 แห่งในจีน และนับร้อย
สาขาในราว 20 ประเทศ มีมูลค่าแบรนด์ 40,444 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8 านมา
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3.ไชน่าคอนสต แบงค์ (China Construction Bank) กิจการก่อสร้างยกัษ์ใหญ่สุดของ
จีน 23,993 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 9 บ

4.ไป่ตู้ (Baidu) “ ” (Search Engine) ภายใตโ้ลโก้ “รอยเท้าหมี”

80 ได้รับประโยชน์อย่างมากจากกรณี
พิพาทระหว่างรัฐบาลจีนและ “ ” (Google)
ผ่านมา ทาํให้มูลค่าแบรนด์ ถึง 22,740

40
5.เทนเซ้นท์ (Tencent) เจา้ของ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” (Social Network)

“คิวคิว” (QQ) 600 ลา้นคนในจีน จาํนวนผูใ้ช้เฟซบุ๊ค (Facebook) มี
มูลค่าแบรนด์ 20,220 60

6. (Agricultural Bank of China)
รวดเร็ว ดว้ยมลูคา่แบรนด์ 17,278 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราการเติบโตนอ้ยมาก

7.ไชน่าไลฟ์อนิชัวรันช์ (China Life Insurance) รัฐวิสาหกิจดา้นประกนัชีวิตรายใหญ่สุด
ของจีน 14,401 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6

8.แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China) ธนาคารของรัฐบาลจีน มีมูลค่าแบรนด์ 13,611 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงถึงร้อยละ 27

9.เกว้ยโจวเหมาไถ (Kweicho Moutai Co., Ltd.) รัฐวิสาหกิจผูผ้ลิต
และจาํหน่ายเหล้าขาวเก่าแก่ จีน
“ เหมาไถ” และมีเครือข่ายกระจายสินค้าทุกหัวเ มือง วจีนและก้าวออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ มีมูลค่าแบรนด์ 12,957 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ

“เมาไม่ขับ” อยา่งจริงจงัในช่วง 2-3

10.ปิโตรไชน่า (China National Petroleum Corporation)
“Petro China” 12,539 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ



3

ยพิจารณาจากขอ้มูลทางการเงินและการตลาด การ
วิจยัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคชาวจีนจาํนวนกว่า 35,000 (Corporate Brand)
และแบรนด์ของสินคา้ (Consumer Brand)
มูลค่าของแบรนด์ (Brand Value)

ในบรรดา 50 แบรนด์ แบรนด์
อนัทรงคุณค่าสูงสุด 4 “ก้าวกระโดด”

ไป่ตู้ (Baidu) กา้วจากอนั 6 2554 มาอยู่ใน
4 และเทนเซ้นท์ (Tencent) 10 5 และมีอตัราการ

เติบโตของมลูค่าแบรนดสู์งถึงร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาํดบั

เซ็พท์โวลฟ์เวส (Septwolves) (Yili) และ
(Bright Daily) แบรนดผ์ลิตภณัฑ์นม เหล้าเหมาไถ (Maotai)

และเบียร์ชิงเต่า (Tsingtao) และซวงฮุ่ย
(Shuanghui)
มาติด 50 อนัดั ได้แก่ เบียร์ฮาร์บิน (Harbin Beer) ยังเกอร์
(Youngor) และซิเมียร์ (Simir)

วา่ ความสาํคญัของแบรนด์ในสายตาของกิจการจีน

ใจ กบัการคุม้ค่า การมี แขง็แกร่งทาํให้
สามารถทาํกาํไรไดดี้ ภาพเศรษฐกิจชะลอตวั โดยบริษทัจีน
ความสามารถในการทาํกาํไรไดดี้กว่าตลาดหลกัทรัพยข์องจีนเสียอีก เพราะหากเราพิจารณาเปรียบเทียบกบั
ดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง 50 (MSCI China Index) หรือ A50 ในช่วง 14
พบว่า แบรนด์ 50 อนัดบัแรกมีมูลค่าโดยรวมลดลงร้อยละ -1.6 -5.6 แสดงว่า
กิจการ บ

แขง็แกร่ง
ตวัอย่างเช่น ร้อยละ 58 ของรายได้

โดยรวมของ Lenovo มาจากตลาดต่างประเทศ ลงมาอยา่ง Midea,
Youngor และ Gree ก็มีสัดส่วนของรายไดต่้างประเทศต่อรายไดโ้ดยรวม
ละ 28 ร้อยละ 23 และร้อยละ 19 ตามลาํดบั
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ตราสินคา้
( ) จึงมีศกัยภาพและ

เดินหนา้พฒันาแบรนดไ์ดอ้ยา่งเตม็สูบต่อไป
ประการสําคัญ การเขา้มา ของแบรนด์

“ ” ไปสู่ “นวัตกรรมและความเป็นต้นแบบด้าน
การตลาด” ในอดีต จีนนบัว่าประสบความสาํเร็จในการขยายขอบข่ายธุรกิจ

(Processed in China)
(Made in China) และกาํลงัต่อยอดระดบักิจกรรมธุรกิจสู่ “ ”

ขา้มขอ้จาํกัดด้านภาพลั ให้
ความสําคญักบัการวิจัยและพฒันา “Innovated in China” การสร้างสรรคผ์ลงานใหม่
“Created in China”

---------------------------------------

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร. ไพจิตร วบูิลยธ์นสาร
อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์
สาํนกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ
6 ธนัวาคม 2555


