กลยุทธเพิ่มยอดขายเครื่องประดับแพลทินมั ในตลาดโลกป 2018
ราคาโลหะแพลทิ นั มที่ ล ดต่ํ า ลง รวมถึ ง ความต องการที่ ช ะลอตั ว ลงในกลุ ม แพลทิ นัม ที่ ใ ชเป น ตัว เรง
ปฏิกริยาในเครื่องฟอกไอเสียรถยนต และแพลทินัมในตลาดเครื่องประดับที่ใหญที่สุดอยางจีน ไดสรางแรงกดดันซึ่ง
ลดความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรมการทําเหมืองแพลทินัมในชวงไมกี่ปที่ผานมา เพื่อสนับสนุนเงินทุน
เพิ่ ม ขึ้ น ในการกระตุนความต องการเครื่ องประดับ Huw Daniel ประธานเจา หน าที่บริ หารของ PGI ได ดํ าเนิน
กลยุทธหลายประการในตลาดตางๆ รวมถึงยายสํานักงานใหญขององคกรจากลอนดอนไปยังฮองกง Daniel ไดให
ความกระจางเกี่ยวกับตลาดเครื่องประดับแพลทินัม รวมถึงประเด็นสําคัญที่เขาใหความสนใจในป 2018
ตามรายงานที่ จั ด ทํ า โดย SFA (Oxford) Ltd ให แ ก World
Platinum Investment Council (WPIC) มี ป ร ะ ม า ณ ก า ร ว า ค ว า ม
ตองการเครื่องประดับแพลทินัมทั่วโลกจะเติบโตขึ้นรอยละ 3 ในป 2018
ไปอยูที่ 2.655 ลานออนซ นับเปนครั้งแรกที่ความตองการตอปเพิ่มขึ้น
นับตั้งแตป 2014 ความตองการเครื่องประดับแพลทินัมในจีนนาจะยังคง
ตั ว ส ว นในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ก็ มี แ นวโน ม การเติ บ โตต อ เนื่ อ ง ท า มกลาง
บรรยากาศเชนนี้ Huw Daniel ประธานเจาหนาที่บริหารของ Platinum
Guild International (PGI) มองวา ตลาดเครื่องประดับแพลทินัมทั่วโลก
มีแนวโนมทางบวกในป 2018
เพื่ อ เข า ใกล ต ลาดเอเชี ย มากขึ้ น และเล็ ง เห็ น โอกาสทาง
การตลาดในภูมิภาคนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น PGI จึงไดยายสํานักงานใหญระดับ
โลกจากลอนดอนมายั ง ฮ องกงตั้ ง แต เดื อนกรกฎาคม 2015 “การย า ย
สํานักงานใหญชวยใหสํานักงานใหญและตลาดสําคัญๆ ติดตอสื่อสารกัน
ไดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งชวยเพิ่มพูนความเขาใจระหวางกัน อีกทั้งชวยให
แลกเปลี่ยนความรูและประสานงานกันไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถตอบสนองรสนิยมของผูบริโภค
และความตองการของพันธมิตรในอุตสาหกรรมนี้ไดอยางฉับไว” Daniel อธิบาย
เขากลาววา PGI ไดรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากแวดวงการทําเหมืองของแอฟริกาใต จากเดิมที่มีบริษัท
ทําเหมืองรายใหญเขารวมสามแหง เพิ่มมาเปนหกแหงในป 2018 แมวาความทาทายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากราคา
แพลทินัมที่ตกต่ําเปนประวัติการณ
“เครื่องประดับใหผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 57 เหรียญสหรัฐตอออนซ และอุตสาหกรรมการทํา
เหมืองแรของแอฟริกาใตก็ยังคงมุงมั่นพัฒนาเครื่องประดับ ปจจุบันธุรกิจเครื่องประดับมีความตองการแพลทินัมเปน
อันดับสองรองจากอุตสาหกรรมยานยนต และตอบสนองตอแรงกระตุนในตลาดไดอยางรวดเร็ว” Daniel กลาว

กลยุทธในตลาดโลก
ตามขอมูลจาก Daniel แนวทางกลยุทธของ PGI ก็คือการเพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมเครื่องประดับดวย
การค น หาและตอบสนองโอกาสในการเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในแง ป ริ ม าณและรายได “สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรม
เครื่องประดับ นั่นหมายถึงการเพิ่มโอกาสที่จะไดเจาะกลุมลูกคาใหมโดยไดรับอัตรากําไรสูงขึ้น ขณะที่สําหรับ
ผู บ ริ โ ภคนั้น ก็ จ ะมี การนําเสนอคอลเลกชันสิน คาเครื่ องประดับ แพลทินัม ดีไซนใหมๆ รวมถึ ง โอกาสในการซื้อ
เครื่องประดับภายในตลาดตางๆ” เขากลาว
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เปาหมายของ PGI ในป 2018
จีน

ชวยสงเสริมการขายทั้งในตลาดแตงงานและหลังแตงงาน

ญี่ปุน

เสริมความแข็งแกรงของตลาดคนอายุ 60 ปขึ้นไปและการสงออกเครื่องประดับ
แพลทินัมกลุมสายสรอยไปยังสหรัฐ

อินเดีย

สงเสริมการขายเครื่องประดับกลุม Platinum Days of Love, Platinum Evara
และเครื่องประดับชาย

สหรัฐอเมริกา

กําหนดให “หัวแหวนแพลทินัม” เปนตัวเรือนที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับอัญมณี และ
อํานวยความสะดวกดานการนําเขาเครื่องประดับ

ตลาดจีน
ถึงแมวาความตองการแพลทินัมโดยรวมจะลดต่ําลงในป 2017 แตอัตราการลดลงเริ่มชะลอตัว และ
พันธมิตรหลายรายของ PGI ก็เริ่มเติบโตอีกครั้ง Daniel ระบุวาความตองการเครื่องประดับแพลทินัมลดลงเนื่องจาก
เครื่องประดับโลหะลวนทั่วไปเริ่มหลุดจากกระแสความนิยมของผูบริโภคชาวจีนแผนดินใหญที่ชางเลือกสรรมากขึ้น
สําหรับธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและมีศักยภาพในอนาคต ไดแก ตลาดเครื่องประดับแตงงาน ในรูปของแหวนคูทั้งแบบ
แหวนเกลี้ ย งและแหวนประดับ อั ญ มณี ความต องการเครื่ องประดั บ แต ง งานสํา หรั บผู ชายเติ บโตขึ้ น เนื่ องจาก
การตลาดของ PGI ไดถมชองวางระหวางการซื้อของผูหญิงและผูชาย เมืองระดับสองและระดับสามมีอัตราการ
เติบโตสูงสุดคิดเปนรอยละ 106 และรอยละ 86 ตามลําดับ
อัตราการซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพิ่มขึ้นรอยละ 13 ไปอยูที่รอยละ 35 ของยอดขายเครื่องประดับ
แพลทินัมตอป ทําใหแพลทินัมมีสัดสวนของเครื่องประดับอัญมณีสูงกวาเมื่อเทียบกับสัดสวนในตลาดเครื่องประดับ
โดยรวม ซึ่งมีเครื่องประดับอัญมณีเพียงรอยละ 19 ของยอดขายตอป การเปดตัวคอลเลกชันแบรนดเนมโดยผูขาย
ชวยใหอัตราการเติบโตมากถึงรอยละ 100 อันเปนสัญญาณแสดงใหเห็นวาสินคามูลคาสูงและมีระดับนั้นมีศักยภาพ
สูงขึ้นในหมูผูบริโภคชาวจีน ดวยผลจากความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุมคอลเลกชันแบรนดเนมที่เนนการออกแบบ
ผูขายจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธดานราคา โดยหันมาหาคอลเลกชันที่คิด
ราคาตามชิ้ น ซึ่ ง ช ว ยเพิ่ ม อั ต รากํ า ไรให สู ง ขึ้ น วิ ธี นี้ ช ว ยให ส ามารถพั ฒ นา
แคมเปญการออกแบบและการตลาดที่ดีขึ้นได เพื่อผลักดันวงจรการเติบโต
อยางตอเนื่องผานการตลาดที่สรางสรรค
การที่ PGI เน น แคมเปญทางการตลาดโดยใชค นดั ง การแตงตั้ง
ดาราดังชาวจีน Yang Yang มาเปนพรีเซ็นเตอรใหเครื่องประดับแพลทินัมใน
ตลาดจีน ตลอดจนการเปดตัวคอลเลกชัน Dandelion อันโดดเดนนั้น ชวย
กระตุนยอดขายในหมูผูขายที่เขารวมโครงการ
เพื่อสนับสนุนใหผูผลิตในจีนผลิตเครื่องประดับแพลทินัมเพิ่มมาก
ขึ้น PGI ไดจัดงานสัมมนาในเซินเจิ้น อันเปนศูนยกลางการผลิตที่สําคัญของ
ประเทศ โดยไดคลายขอสงสัยในประเด็นทางเทคนิคตางๆ เชน การใชโลหะ
ผสมแพลทินัมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเครื่องประดับ
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ตลาดญี่ปุน
ญี่ปุนเปนตลาดแพลทินัมที่พัฒนากาวหนามากที่สุดในโลกหลังจาก PGI เขามาในตลาดนี้เมื่อป 1975
เครื่องประดับแพลทินัมมีสัดสวนกวาครึ่งของยอดขายเครื่องประดับทั้งหมดเมื่อคิดตามมูลคา และกวารอยละ 20
เมื่อคิดตามจํานวนชิ้น นอกจากนี้ญี่ปุนก็มีสัดสวนการซื้อเครื่องประดับแพลทินัมตอจํานวนประชากรสูงที่สุด อยางไร
ก็ดี แนวโนมประชากรสงผลใหยอดขายเครื่องประดับโดยรวมลดต่ําลงในชวงไมกี่ปใหหลัง เพื่อใชประโยชนจากการ
ที่ญี่ปุนเปนผูนําในอุตสาหกรรมแพลทินัมโลก PGI จึงไดเริ่มตนโครงการใหมเพื่ออํานวยความสะดวกดานการสงออก
เครื่องประดับกลุมสายสรอยไปยังผูขายในสหรัฐ
“ทีมงานในญี่ปุนและสหรัฐทํางานดานนี้มากวาหนึ่งป เราไดคัดสรรคอลเลกชันเครื่องประดับสายสรอย
เป น จํ า นวนกว า 20 ชิ้ น ซึ่ ง ส ว นใหญ เปนสร อยคอและต างหู เรากํ า ลั งทดสอบตลาดคอลเลกชันเครื่องประดับ
แบรนดเนมรวมกับผูขายที่คัดเลือกมา คอลเลกชันดังกลาวจะจัดแสดงอยูที่งาน Centurion Jewellery Show ซึ่ง
จะจัดขึ้นที่เมืองสก็อตตสเดล รัฐเอริโซนาในเดือนกุมภาพันธ” Daniel กลาว
“เราไดเสียงตอบรับที่ดีมากจากภาคธุรกิจและผูบริโภค เพราะสินคาของเราแตกตางโดยสิ้นเชิงจากสิ่งที่มี
อยูในตลาดสหรัฐปจจุบัน” เขาเสริม
ภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งคือการสนับสนุนใหผูผลิตเครื่องประดับผลิตและนําเสนอสินคาแพลทินัมใน
ราคาระดับลางเพื่อผูบริโภคชาวญี่ปุนรุนใหม ทั้งนี้เพื่อขยายฐานตลาดแพลทินัมของญี่ปุนใหไกลกวาตลาดลูกคา
ผูใหญอายุ 60 ปขึ้นไปซึ่งแข็งแกรงอยูแลว

ตลาดอินเดีย
หลังจากผานความทาทายในป 2016 เมื่อตลาดไดรับความกระทบกระเทือนอยางรุนแรงจากอุทกภัย
การออกกฎหมายของรัฐบาล และการประทวงหยุดงาน ความตองการแพลทินัมก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง แพลทินัม
เปนสินคาหมวดเครื่องประดับที่ทําผลงานไดสูงสุดในป 2017 โดยเติบโตขึ้นรอยละ 25 หลังจากเพิ่มขึ้นรอยละ 11
ในป 2016 มีผูผลิตเครื่องประดับจํานวนมากขึ้นที่ไดรับประโยชนจากการสงเสริมการขายเครื่องประดับแพลทินัม
เนื่องจากแพลทินัมใหอัตรากําไรสูงกวา อีกทั้งยังมีโอกาสเติบโตในกลุมผูบริโภครุนใหม ซึ่งตองการเครื่องประดับที่
ทันสมัยและเนนการออกแบบมากขึ้น
Daniel ระบุวา “Platinum Days of Love” ซึ่งประกอบดวย
แหวนสําหรับใหคูรักแลกกันกอนหรือหลังวันแตงงาน และ “Platinum
Evara” ซึ่งเนนเครื่องประดับแบบรวมสมัยที่ใชเปนของขวัญอวยพร เปน
สวนที่ PGI ยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่องในปนี้
ในอินเดีย การแตงงานแบบคลุมถุงชนนั้นเปนธรรมเนียมปกติ
เครื่องประดับสวนใหญท่ีแลกกันระหวางการแตงงานจึงเปนตัวแทนของ
การสงผานความมั่งคั่งระหวางครอบครัว และไมคอยมีบทบาทเปนสื่อทาง
อารมณ ร ะหว า งคู บ า วสาว อย า งไรก็ ดี Platinum Days of Love และ
Platinum Love Bands กลั บ เชื่ อ มโยงกั บ การค น พบความรั ก ระหว า ง
คู บ า วสาว โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เมื่ อความรั กที่ เกิ ด จากการแต ง งานแบบ
คลุมถุงชนกลายเปนเรื่องปกติในหมูผูบริโภคในเมือง แคมเปญใหมของ PGI
จึงเนนเติมเต็มชองวางใหกับวาที่เจาบาวเจาสาวไดคนพบความรักที่มีใหแก
กันระหวางที่ทั้งสองเตรียมตัวจัดงานแตงงาน โดยเก็บชวงเวลาพิเศษนี้ไว
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ด ว ยการแลกแหวน Platinum Love Bands ของตั ว เอง
แพลทินัมถูกนําไปเชื่อมโยงกับความรักมากกวาโลหะมีคาชนิด
อื่ น ๆ หรื อแม ก ระทั่ ง เพชรในตลาดเครื่ อ งประดั บ อิ น เดี ย ที่
เติบโตอยางรวดเร็ว
เพื่อใหแพลทินัมมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับอินเดีย แพลทินัมก็จําเปนตองมีที่ทางในตลาด
เครื่องประดับแตงงาน ซึ่งแตเดิมถูกยึดครองโดยเครื่องประดับ
ทอง Platinum Evara ของ PGI ไดนําเสนอแนวทางใหมใน
การใหของขวัญระหวางแมเจาสาวกับบาวสาว เครื่องประดับกลุมนี้มีราคาเอื้อมถึงไดและเปนงานออกแบบรวมสมัย
ทําใหเปนเครื่องประดับที่นาเปนเจาของและสวมใสไดนานหลังจบพิธีเฉลิมฉลองการแตงงานไปแลว เนื่องจากคนรุน
มิลเลนเนียลมีความสําคัญเพิ่มขึ้น และแพลทินัมใหอัตรากําไรที่สูงกวาแกอุตสาหกรรมเครื่องประดับอินเดีย Daniel
จึงมั่นใจวาแพลทินัมมีอนาคตสดใสในประเทศนี้

ตลาดสหรัฐอเมริกา
ตลาดสหรัฐเติบโตตอเนื่องเปนปที่หาเนื่องจากราคาแพลทินัมลดต่ําลง ทําใหโลหะซึ่งเปนที่ตองการนี้ได
วางจําหนายแพรหลายในหมูผูขายมากขึ้น ในตลาดเพชรที่ใหญท่สี ุดในโลกอยางสหรัฐ เพชรและแพลทินัมสามารถ
จับคูเขากันไดเปนอยางดี Daniel อางการสํารวจของ PGI วา “มีผูบริโภคเพียงรอยละ 38 ที่รูวาแพลทินัมเปน
ตัวเรือนที่มั่นคงกวาในการประกอบเครื่องประดับเพชร และมีไมถึงรอยละ 30 ที่รูวาสามารถเลือกใชสวนหัวของ
แหวนเปนแพลทินัมได ไมวาตัวแหวนจะทําจากโลหะชนิดใดก็ตาม เมื่อผูบริโภคทราบเรื่องนี้แลว มีมากถึงรอยละ
73 ที่ระบุวายินดีจายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อความสบายใจ”
ดวยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ โครงการทางการตลาด “Diamond Crown” ของ PGI จึงสนับสนุนให
ผูขายเสนอสินคาราคาสูงขึ้นใหลูกคาโดยการเลือกใชหัวแหวนที่ทําจากแพลทินัมเมื่อเลือกซื้อแหวนเพชร ดวยวิธีนี้
ผูขายอาจเพิ่มยอดขายโดยเฉลี่ยถึง 350 เหรียญสหรัฐตอครั้ง
“ถาเราสามารถเปลี่ยนหัวแหวน
เพชรทุกวงใหเปนแพลทินัม ก็จะทําใหมีการ
ใช แ พลทิ นั ม เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 150,000 ออนซ
หรื อ เท า กั บ เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ของตลาด
แพลทินัมสหรัฐ ดังนั้นจึงนับเปนโอกาสทาง
ธุรกิจที่สําคัญ” Daniel ระบุ เพราะปญหาของผูขายทุกวันนี้คือมีผูบริโภคเขารานนอยลง โครงการนี้ชวยใหผูขาย
เพิ่มมูลคาทางธุรกิจใหสูงที่สุดในการซื้อแตละครั้ง จึงนับเปนปจจัยสําคัญในการกระตุนผลกําไร
ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
กุมภาพันธ 2561

-----------------------------------------ที่มา: “Platinum 2018.” by Christie Dang. JNA. (January 2018: pp. 28-31).

*** กรุณาอางอิง “ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน)” ทุกครั้ง เมื่อนําบทความนี้ไปเผยแพรตอ
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