กลยุทธ์เพิ่มยอดขายเครื่องประดับแพลทินมั ในตลาดโลกปี 2018
ราคาโลหะแพลทิ นั มที่ ล ดต่่า ลง รวมถึงความต้องการที่ ช ะลอตั ว ลงในกลุ่ม แพลทิ นั ม ที่ ใช้ เป็ นตั ว เร่ง
ปฏิกริยาในเครื่องฟอกไอเสียรถยนต์ และแพลทินัมในตลาดเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดอย่างจีน ได้สร้างแรงกดดันซึ่ง
ลดความสามารถในการท่าก่าไรของอุตสาหกรรมการท่าเหมืองแพลทินัมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนเงินทุน
เพิ่มขึ้นในการกระตุ้นความต้องการเครื่องประดับ Huw Daniel ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PGI ได้ด่าเนิน
กลยุทธ์หลายประการในตลาดต่างๆ รวมถึงย้ายส่านักงานใหญ่ขององค์กรจากลอนดอนไปยังฮ่องกง Daniel ได้ให้
ความกระจ่างเกี่ยวกับตลาดเครื่องประดับแพลทินัม รวมถึงประเด็นส่าคัญที่เขาให้ความสนใจในปี 2018
ตามรายงานที่จัดท่าโดย SFA (Oxford) Ltd ให้แก่ World
Platinum Investment Council (WPIC) มีประมาณการว่าความ
ต้องการเครื่องประดับแพลทินัมทั่วโลกจะเติบโตขึ้นร้อยละ 3 ในปี 2018
ไปอยู่ที่ 2.655 ล้านออนซ์ นับเป็นครั้งแรกที่ความต้องการต่อปีเพิ่มขึ้น
นับตั้งแต่ปี 2014 ความต้องการเครื่องประดับแพลทินัมในจีนน่าจะยังคง
ตั ว ส่ ว นในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ก็ มี แ นวโน้ ม การเติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง ท่ า มกลาง
บรรยากาศเช่นนี้ Huw Daniel ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Platinum
Guild International (PGI) มองว่า ตลาดเครื่องประดับแพลทินัมทั่วโลก
มีแนวโน้มทางบวกในปี 2018
เพื่ อ เข้ า ใกล้ ต ลาดเอเชี ย มากขึ้ น และเล็ ง เห็ น โอกาสทาง
การตลาดในภูมิภาคนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น PGI จึงได้ย้ายส่านักงานใหญ่ระดับ
โลกจากลอนดอนมายังฮ่องกงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 “การย้าย
ส่านักงานใหญ่ช่วยให้ส่า นักงานใหญ่และตลาดส่าคัญๆ ติดต่อสื่อสารกัน
ได้อย่างสม่่าเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างกัน อีกทั้งช่วยให้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภค
และความต้องการของพันธมิตรในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างฉับไว” Daniel อธิบาย
เขากล่าวว่า PGI ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากแวดวงการท่าเหมืองของแอฟริกาใต้ จากเดิมที่มีบริษัท
ท่าเหมืองรายใหญ่เข้าร่วมสามแห่ง เพิ่มมาเป็นหกแห่งในปี 2018 แม้ว่าความท้าทายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากราคา
แพลทินัมที่ตกต่่าเป็นประวัติการณ์
“เครื่องประดับให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 57 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และอุตสาหกรรมการท่า
เหมืองแร่ของแอฟริกาใต้ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องประดับ ปัจจุบันธุรกิจเครื่องประดับมีความต้องการแพลทินัมเป็น
อันดับสองรองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และตอบสนองต่อแรงกระตุ้นในตลาดได้อย่างรวดเร็ว” Daniel กล่าว

กลยุทธ์ในตลาดโลก
ตามข้อมูลจาก Daniel แนวทางกลยุทธ์ของ PGI ก็คือการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องประดับด้วย
การค้ น หาและตอบสนองโอกาสในการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในแง่ ป ริม าณและรายได้ “ส่ า หรั บ อุต สาหกรรม
เครื่องประดับ นั่นหมายถึงการเพิ่ม โอกาสที่จะได้เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่โดยได้รับอัตราก่าไรสูงขึ้น ขณะที่ส่าหรับ
ผู้บริโภคนั้ น ก็จ ะมี การน่า เสนอคอลเลกชัน สินค้าเครื่องประดั บแพลทิ นัม ดีไ ซน์ ใหม่ๆ รวมถึงโอกาสในการซื้ อ
เครื่องประดับภายในตลาดต่างๆ” เขากล่าว
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เป้าหมายของ PGI ในปี 2018
จีน

ช่วยส่งเสริมการขายทั้งในตลาดแต่งงานและหลังแต่งงาน

ญี่ปุ่น

เสริมความแข็งแกร่งของตลาดคนอายุ 60 ปีขึ้นไปและการส่งออกเครื่องประดับ
แพลทินัมกลุ่มสายสร้อยไปยังสหรัฐ

อินเดีย

ส่งเสริมการขายเครื่องประดับกลุ่ม Platinum Days of Love, Platinum Evara
และเครื่องประดับชาย

สหรัฐอเมริกา

ก่าหนดให้ “หัวแหวนแพลทินัม” เป็นตัวเรือนที่ปลอดภัยที่สุดส่าหรับอัญมณี และ
อ่านวยความสะดวกด้านการน่าเข้าเครื่องประดับ

ตลาดจีน
ถึงแม้ว่าความต้องการแพลทินัมโดยรวมจะลดต่่าลงในปี 2017 แต่อัตราการลดลงเริ่มชะลอตัว และ
พันธมิตรหลายรายของ PGI ก็เริ่มเติบโตอีกครั้ง Daniel ระบุว่าความต้องการเครื่องประดับแพลทินัมลดลงเนื่องจาก
เครื่องประดับโลหะล้วนทั่วไปเริ่มหลุดจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคชาวจี นแผ่นดินใหญ่ที่ช่างเลือกสรรมากขึ้น
ส่าหรับธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและมีศักยภาพในอนาคต ได้แก่ ตลาดเครื่องประดับแต่งงาน ในรูปของแหวนคู่ทั้งแบบ
แหวนเกลี้ ย งและแหวนประดับ อัญ มณี ความต้ องการเครื่องประดับ แต่ ง งานส่ า หรับ ผู้ ช ายเติ บ โตขึ้น เนื่องจาก
การตลาดของ PGI ได้ถมช่องว่างระหว่างการซื้อของผู้หญิงและผู้ชาย เมืองระดับสองและระดับสามมีอัตราการ
เติบโตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 106 และร้อยละ 86 ตามล่าดับ
อัตราการซื้อเครื่องประดับอัญมณีเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ไปอยู่ที่ร้อยละ 35 ของยอดขายเครื่องประดั บ
แพลทินัมต่อปี ท่าให้แพลทินัมมีสัดส่วนของเครื่องประดับอัญมณีสูงกว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนในตลาดเครื่องประดับ
โดยรวม ซึ่งมีเครื่องประดับอัญมณีเพียงร้อยละ 19 ของยอดขายต่อปี การเปิดตัว คอลเลกชันแบรนด์เนมโดยผู้ขาย
ช่วยให้อัตราการเติบโตมากถึงร้อยละ 100 อันเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าสินค้ามูลค่าสูงและมีระดับนั้ นมีศักยภาพ
สูงขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชาวจีน ด้วยผลจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มคอลเลกชันแบรนด์เนมที่เน้นการออกแบบ
ผู้ขายจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านราคา โดยหันมาหาคอลเลกชันที่คิด
ราคาตามชิ้ น ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม อั ต ราก่ า ไรให้ สู ง ขึ้ น วิ ธี นี้ ช่ ว ยให้ ส ามารถพั ฒ นา
แคมเปญการออกแบบและการตลาดที่ดีขึ้นได้ เพื่อผลักดันวงจรการเติบโต
อย่างต่อเนื่องผ่านการตลาดที่สร้างสรรค์
การที่ PGI เน้นแคมเปญทางการตลาดโดยใช้คนดัง การแต่งตั้ง
ดาราดังชาวจีน Yang Yang มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้เครื่องประดับแพลทินัมใน
ตลาดจีน ตลอดจนการเปิดตัว คอลเลกชัน Dandelion อันโดดเด่นนั้น ช่วย
กระตุ้นยอดขายในหมู่ผู้ขายที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตในจีนผลิตเครื่องประดับแพลทินัมเพิ่มมาก
ขึ้น PGI ได้จัดงานสัมมนาในเซินเจิ้น อันเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ส่าคัญของ
ประเทศ โดยได้คลายข้อสงสัยในประเด็นทางเทคนิคต่างๆ เช่ น การใช้โลหะ
ผสมแพลทินัมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเครื่องประดับ
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ตลาดญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเป็นตลาดแพลทินัมที่พัฒนาก้าวหน้ามากที่สุดในโลกหลังจาก PGI เข้ามาในตลาดนี้เมื่อปี 1975
เครื่องประดับแพลทินัมมีสัดส่วนกว่าครึ่งของยอดขายเครื่องประดับทั้งหมดเมื่อคิดตามมู ลค่า และกว่าร้อยละ 20
เมื่อคิดตามจ่านวนชิ้น นอกจากนี้ญี่ปุ่นก็มีสัดส่วนการซื้อเครื่องประดับแพลทินมั ต่อจ่านวนประชากรสูงที่สดุ อย่างไร
ก็ดี แนวโน้มประชากรส่งผลให้ยอดขายเครื่องประดับโดยรวมลดต่่าลงในช่วงไม่กี่ปีให้หลัง เพื่อใช้ประโยชน์จากการ
ที่ญี่ปุ่นเป็นผู้น่าในอุตสาหกรรมแพลทินัมโลก PGI จึงได้เริ่มต้นโครงการใหม่เพื่ออ่านวยความสะดวกด้านการส่งออก
เครื่องประดับกลุ่มสายสร้อยไปยังผู้ขายในสหรัฐ
“ทีมงานในญี่ปุ่นและสหรัฐท่างานด้านนี้มากว่าหนึ่งปี เราได้คัดสรรคอลเลกชันเครื่องประดับสายสร้อย
เป็น จ่า นวนกว่า 20 ชิ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น สร้อยคอและต่ างหู เราก่า ลัง ทดสอบตลาดคอลเลกชั น เครื่องประดั บ
แบรนด์เนมร่วมกับผู้ขายที่คัดเลือกมา คอลเลกชันดังกล่าวจะจัดแสดงอยู่ที่งาน Centurion Jewellery Show ซึ่ง
จะจัดขึ้นที่เมืองสก็อตต์สเดล รัฐเอริโซนาในเดือนกุมภาพันธ์” Daniel กล่าว
“เราได้เสียงตอบรับที่ดีมากจากภาคธุรกิจและผู้บริโภค เพราะสินค้าของเราแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากสิ่งที่มี
อยู่ในตลาดสหรัฐปัจจุบัน” เขาเสริม
ภารกิจส่าคัญอีกประการหนึ่งคือการสนับสนุนให้ผู้ผลิตเครื่องประดับผลิตและน่าเสนอสินค้าแพลทินัมใน
ราคาระดับล่างเพื่อผู้บริโภคชาวญี่ปุ่ นรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อขยายฐานตลาดแพลทินัมของญี่ปุ่นให้ไกลกว่าตลาดลูกค้า
ผู้ใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งแข็งแกร่งอยู่แล้ว

ตลาดอินเดีย
หลังจากผ่านความท้าทายในปี 2016 เมื่อตลาดได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากอุทกภัย
การออกกฎหมายของรัฐบาล และการประท้วงหยุดงาน ความต้องการแพลทินัมก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง แพลทินัม
เป็นสินค้าหมวดเครื่องประดับที่ท่าผลงานได้สูงสุดในปี 2017 โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 25 หลังจากเพิ่มขึ้นร้อยละ 11
ในปี 2016 มีผู้ผลิตเครื่องประดับจ่านวนมากขึ้นที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการขายเครื่องประดับแพลทิ นัม
เนื่องจากแพลทินัมให้อัตราก่าไรสูงกว่า อีกทั้งยังมีโอกาสเติบโตในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ซึ่งต้องการเครื่องประดับที่
ทันสมัยและเน้นการออกแบบมากขึ้น
Daniel ระบุว่า “Platinum Days of Love” ซึ่งประกอบด้วย
แหวนส่าหรับให้คู่รักแลกกันก่อนหรือหลังวันแต่งงาน และ “Platinum
Evara” ซึ่งเน้นเครื่องประดับแบบร่วมสมัยที่ใช้เป็นของขวัญอวยพร เป็น
ส่วนที่ PGI ยังคงให้ความส่าคัญอย่างต่อเนื่องในปีนี้
ในอินเดีย การแต่งงานแบบคลุมถุงชนนั้นเป็นธรรมเนียมปกติ
เครื่องประดับส่วนใหญ่ที่แลกกันระหว่างการแต่งงานจึงเป็นตัวแทนของ
การส่งผ่านความมั่งคั่งระหว่างครอบครัว และไม่ค่อยมีบทบาทเป็นสื่อทาง
อารมณ์ระหว่างคู่บ่าวสาว อย่างไรก็ดี Platinum Days of Love และ
Platinum Love Bands กลับเชื่อมโยงกับการค้นพบความรักระหว่าง
คู่บ่ า วสาว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งเมื่ อความรักที่ เกิด จากการแต่ง งานแบบ
คลุมถุงชนกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้บริโภคในเมือง แคมเปญใหม่ของ
PGI จึงเน้นเติมเต็มช่องว่างให้กับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ค้นพบความรัก ที่มี
ให้แก่กันระหว่างที่ทั้งสองเตรียมตัวจัดงานแต่งงาน โดยเก็บช่วงเวลาพิเศษ
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นี้ไว้ด้วยการแลกแหวน Platinum Love Bands ของตัวเอง
แพลทินัมถูกน่าไปเชื่อมโยงกับความรักมากกว่าโลหะมีค่าชนิด
อื่น ๆ หรื อแม้ กระทั่ ง เพชรในตลาดเครื่อ งประดั บ อิน เดี ย ที่
เติบโตอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้แพลทินัมมีบทบาทส่าคัญในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับอินเดีย แพลทินัมก็จ่าเป็นต้องมีที่ทางในตลาด
เค รื่ อง ป ร ะ ดั บ แ ต่ ง ง า น ซึ่ ง แ ต่ เดิ ม ถู กยึ ด ค ร อง โ ด ย
เครื่องประดับทอง Platinum Evara ของ PGI ได้น่าเสนอ
แนวทางใหม่ในการให้ของขวัญระหว่างแม่เจ้าสาวกับบ่าวสาว เครื่องประดับกลุ่ม นี้มีราคาเอื้อมถึงได้และเป็นงาน
ออกแบบร่วมสมัย ท่าให้เป็นเครื่องประดับที่น่าเป็นเจ้าของและสวมใส่ได้นานหลังจบพิธี เฉลิมฉลองการแต่งงานไป
แล้ ว เนื่ องจากคนรุ่น มิ ล เลนเนี ย ลมี ความส่ า คัญ เพิ่ ม ขึ้น และแพลทิ นั ม ให้อัต ราก่า ไรที่ สู ง กว่ า แก่อุต สาหกรรม
เครื่องประดับอินเดีย Daniel จึงมั่นใจว่าแพลทินัมมีอนาคตสดใสในประเทศนี้

ตลาดสหรัฐอเมริกา
ตลาดสหรัฐเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าเนื่องจากราคาแพลทินัมลดต่่าลง ท่าให้โลหะซึ่งเป็นที่ต้องการนี้ได้
วางจ่าหน่ายแพร่หลายในหมู่ผู้ขายมากขึ้น ในตลาดเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐ เพชรและแพลทินัมสามารถ
จับคู่เข้ากันได้เป็นอย่างดี Daniel อ้างการส่ารวจของ PGI ว่า “มีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 38 ที่รู้ว่าแพลทินัมเป็น
ตัวเรือนที่มั่นคงกว่าในการประกอบเครื่องประดับเพชร และมีไม่ถึงร้อยละ 30 ที่รู้ว่าสามารถเลือกใช้ส่วนหัวของ
แหวนเป็นแพลทินัมได้ ไม่ว่าตัวแหวนจะท่าจากโลหะชนิดใดก็ตาม เมื่อผู้บริโภคทราบเรื่องนี้แล้ว มีมากถึงร้อยละ
73 ที่ระบุว่ายินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อความสบายใจ”
ด้วยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ โครงการทางการตลาด “Diamond Crown” ของ PGI จึงสนับสนุนให้
ผู้ขายเสนอสินค้าราคาสูงขึ้นให้ลูกค้าโดยการเลือกใช้หัวแหวนที่ท่าจากแพลทินัมเมื่อเลือกซื้อแหวนเพชร ด้วยวิธีนี้
ผู้ขายอาจเพิม่ ยอดขายโดยเฉลี่ยถึง 350 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง
“ถ้าเราสามารถเปลี่ยนหัวแหวน
เพชรทุกวงให้เป็นแพลทินัม ก็จะท่าให้มีการ
ใช้ แ พลทิ นั ม เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 150,000 ออนซ์
หรื อ เท่ า กั บ เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ของตลาด
แพลทินัมสหรัฐ ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจที่ส่าคัญ” Daniel ระบุ เพราะปัญหาของผู้ขายทุกวันนี้คือมีผู้บริโภคเข้าร้านน้อยลง โครงการนี้ช่วยให้ผู้ขาย
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้สูงที่สุดในการซื้อแต่ละครั้ง จึงนับเป็นปัจจัยส่าคัญในการกระตุ้นผลก่าไร
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561
-----------------------------------------ที่มา: “Platinum 2018.” by Christie Dang. JNA. (January 2018: pp. 28-31).
*** กรุณาอ้างอิง “ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)” ทุกครั้ง เมื่อน่าบทความนี้ไปเผยแพร่ต่อ
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