Luxury Goods: ตลาดทีเ่ ริ่มเติบโตในโปแลนด์
ในปี 2561 Luxury Goods ในโปแลนด์มีขนาดตลาดอยูท่ ี่ 23.9 พันล้านสว๊อตตี้ ขยายตัวจากปี ก่อนหน้า
13.9% และจากเมื่อ 5 ปี ที่แล้วถึง 221.3% และคาดว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้า ขนาดตลาดมีแนวโน้มขยายตัวไปอยูท่ ี่
39 พันล้านสว๊อตตี้ โดยสิ นค้าหรู 3 อันดับแรกที่มียอดขายสู ง ได้แก่ รถยนต์ เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ
และอสังหาริ มทรัพย์
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่ า ในปี 2561 ตลาดรถยนต์ ห รู ใ นโปแลนด์ มี ย อดขาย 15.5 พัน
ล้านสว๊อตตี้ โดยแบรนด์ที่มียอดขาย 3 อันดับแรก ได้แก่ Mercedes Benz, Audi และ BMW มียอดขายรวมกัน
66% นอกจากนี้ Maserati, Bentleys และ Ferrari จัดเป็ นแบรนด์ที่มีอตั ราการเติบโตสู ง ทั้งนี้ การเลือกซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งส่ วนหนึ่ง คือ กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่ร่ ารวยมาจากธุ รกิจด้านเทคโนโลยี อินเตอร์ เน็ต และ Start-up จะ
ให้ความสาคัญกับการนาเสนอเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยและการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของสิ นค้า นอกเหนือไปจาก
การมองเรื่ องสถานะทางสังคมเช่นในอดีต

Source: Warsaw Business Journal

เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับแม้วา่ จะเป็ น Luxury Goods อันดับ 2 ด้วยยอดขาย 2.9 พันล้านสว๊อตตี้
แต่ก็มีสัดส่ วนเพียง 6.8% ของตลาดเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับโดยรวม ซึ่ งถื อว่ายังต่ ามากเมื่อเทียบกับ
หลายประเทศในยุโรป เช่น อิตาลี (22.7%) และฝรั่งเศส (21.8%) อย่างไรก็ดี ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ตลาดเครื่ องแต่ง
กายและเครื่ องประดับหรู มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 4 พันล้านสว๊อตตี้
Luxury Goods อันดับ 3 คือ อสังหาริ มทรัพย์มีขนาดตลาดในปี 2561 ที่ 1.3 พันล้านสว๊อตตี้ โดย ตลาดมี
การขยายตัวเป็ นอย่างมากในกรุ งวอร์ ซอ โดยยอดขาย apartment ที่มีราคาขั้นต่า 25,000 สว๊อตตี้/ตรม. เพิ่มขึ้นถึง
29% นอกจากนั้น ยัง พบการขยายตัว ของตลาดในเมื อ งหลัก อื่ น ๆ ได้แ ก่ Krakow, Gdansk, Sopot, Gdynia,
Poznan, Katowice และ Lodz

Office of Commercial Affairs,
Royal Thai Embassy,
Warsaw, Poland

Phone : +48 22 6201508
Fax : +48 22 8900931
e-Mail : info@ttcw.pl

-2ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณากลุ่ มลู ก ค้า เป้ า หมายของ Luxury Goods พบว่า ในปี 2561 กลุ่ ม High-Net-WorthIndividual (HNWI) ซึ่ งมีทรัพย์สินมูลค่าสู งกว่า 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี ของโปแลนด์มีจานวน 62,000 คน
หรื อ 0.16 % ของจ านวนประชากร ซึ่ งยัง ถื อ ว่า ต่ า กว่า ประเทศในยุ โ รปตะวัน ตก เช่ น เยอรมนี ฝรั่ ง เศส
และสหราชอาณาจัก ร ที่ มี HNWI ประเทศละมากกว่า 2 ล้า นคน โดย 88% ของกลุ่ ม HNWI ในโปแลนด์
มีทรัพย์สินมูลค่าระหว่าง 1-5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อคิดเห็นของสคต.
1. ในการเลือกซื้ อ Luxury Goods ของผูบ้ ริ โภคโปแลนด์พบว่า กลุ่มลูกค้าระดับบนให้ความสนใจเลื อก
ซื้ อสิ นค้าหรู ที่ผลิ ตในประเทศเนื่ องจากเห็ นว่าคุ ณภาพและราคาของสิ นค้ามีความเหมาะสมกว่าสิ นค้านาเข้า
ยกเว้นว่าสิ นค้านั้นๆ ไม่มีการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะ
ศึกษาข้อมูลและเปรี ยบเทียบราคาจาก Internet ก่อน
2. ผูส้ ่ งออกไทยที่สนใจเข้าสู่ ตลาดโปแลนด์มีช่องทางการส่ งออกไปยังลูกค้ากลุ่มผูม้ ีรายได้สูงเพิ่มขึ้น
ตามฐานลูกค้าและกาลังซื้ อที่ขยายตัว นอกเหนือไปจากการส่ งออกเพื่อเจาะกลุ่มตลาดระดับกลางและล่างที่ตอ้ ง
แข่งขันที่ราคาสิ นค้าเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี คุ ณภาพและการออกแบบสิ นค้าต้องได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการ
กาหนดราคาสิ นค้าที่ต่ากว่า Luxury Goods ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั และยอมรับของผูบ้ ริ โภคท้องถิ่น
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