18 - 24 มกราคม 2564
โอกาสของนวัตกรรมดิจิทัลในออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีชื่อเสียงในการสรางผูประกอบธุรกิจอันดับ 5 ของโลกจากการจัดอันดับ
โดย Global Entrepreneurship Index โดยเฉพาะอย า งยิ ่ ง ในการสร า งผู  ป ระกอบธุ ร กิ จดา นเทคโนโลยี
ซึ่งบริษัทดานเทคโนโลยีออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน บริษัท Atlassian บริษัท Canva และบริษัท
Afterpay ซึ่งเกิดจากศักยภาพและความพรอมทางเทคโนโลยีของออสเตรเลียที่จัดอยูในระดับตนๆ ของโลก
เที ย บเท า สิ งคโปร และสวี เดน โดยมีศู น ย การบมเพาะและพัฒ นาทักษะความรูที่หลากหลาย พรอมทั้งมี
มหาวิทยาลัยถึง 7 แหงที่มีคุณภาพสูงติดอันดับ Top 100 ของโลกประกอบกับแรงงานทักษะในออสเตรเลีย
รอยละ 44 เปนกลุมผูที่มีทักษะความรูในระดับอุดมศึกษาที่มีความหลากหลายวิชาชีพ
นอกจากนี ้ ออสเตรเล ี ย ยั ง มี ศ ู น ย ร ว ม ข อง
Accelerators และ Incubator ที่มีมากกวา 90 แหง สำหรับ
ชวยเปนศูนยพัฒนาธุรกิจ Startup ใหมีการเติบโตไดอย าง
รว ดเร็ ว อี ก ทั ้ ง ยั ง มี ศ ู น ย ส  ง เส ริ ม การเติ บ โ ตของ
ภาคอุตสาหกรรมตางๆที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ
ศูนย AustCyber (ความปลอดภัยดาน Cyber) ศูนย Food
Innovation Australia Limited (FIAL) (ด า นอาหารแล ะ
เครื ่ อ งดื ่ ม ) ศู น ย Advanced Manufacturing Growth
Source: www.austrade.gov.au
Centre (AMGC) (อุตสาหกรรมการผลิต) ศูนย METs Ignited
(เหมืองแร) ศูนย MTPConnect (การแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพ) และศูนย National Energy Resources
Australia (NERA) (ดานพลังงาน) ซึ่งตางมีเปาหมายในการทำงานรวมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาทักษะ
แรงงานเพื่อสรางโอกาสแกภาคธุรกิจในการขยายตลาดในระดับสากลและการปฏิรูปกฎระเบียบใหเปนไปใน
ทิศทางเพื่อการสงเสริมและผลักดันการเติบโตของภาคธุรกิจ เปนปจจัยเกื้อหนุนที่มีสวนชวยผลักดันและสราง
โอกาสในการเติบโตของธุร กิจในตลาดระดับสากล โดยการเขามาลงทุนของบริษั ทตางชาติ เชน Adobe,
Cisco, Dimension Data, Google แล ะ IBM มี ก ารขยายที ม ของบริ ษ ั ท Dataiku, Snowflake แล ะ
Eventbrite ในออสเตรเลีย นอกจากนี้ออสเตรเลียยังเปนตนกำเนิดของกลุม Startup ที่ประสบความสำเร็จ
และมีชื่อเสียงระดับ “Unicorns” ในตลาดสากล เชน บริษัท Canva บริษัท Atlassian และบริษัท Zipco
และในป 2563 บริษัท SafetyCulture เปน Unicorn ลาสุดจากการรวมทุนโดย TDM Growth Partner ใน
ซิดนียมีมูลคา 60.5 ลานเหรียญออสเตรเลีย
ทั้งนี้ การเติบโตและพัฒนาของภาคธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลออสเตรเลียมีปจจัยที่สงเสริมมาจากการ
ลงทุน (ทั้งในรูปแบบ Venture capital (VC) และ Private equity (PE)) ที่เพิ่มมากขึ้นในภาคธุรกิจจากนัก
ลงทุนในประเทศและตางประเทศ โดยในป 2562 ออสเตรเลียสามารถระดมทุนในรูปแบบ VC สูงถึง 632 ลาน
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เหรียญออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียสามารถดึงดูดการลงทุนจากตางชาติไดจำนวนมากจากนโยบายการ
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให ต  า งชาติ เ ข า มาลงทุ น ในออสเตรเลีย เช น นโยบายกระตุ น ด า นภาษี R&D tax
incentive เงินสนับสนุนสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะดาน เชน เงินทุนดานเทคโนโลยีการแพทย
BTF (Biomedical Translation Fund) มูลคา 500 ลานเหรียญออสเตรเลีย
ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลออสเตรเลียจึงมีความโดดเดนและดึงดูด
ความสนใจของกลุมนักลงทุนทั่วโลกเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรม Agtech, Medtech,
Fintech, Cyber security, Mining and Resources technologies และ Digital technologies รวมถึงยัง
มีการนำองคความรูของธุรกิจแตละดานมาตอยอดเพื่อปรับใชรวมกันสำหรับพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการ
ตางๆ ในออสเตรเลีย เชน การรับมือภัยธรรมชาติ การพัฒนาธุรกิจการเกษตร ธุรกิจคาปลีก การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีคมนาคม ระบบความปลอดภัยดาน Cyber security การพัฒนาดานสุขภาพและสาธารณสุข
ทั้งนี้ ภาคธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลชวยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียมูลคาเฉลี่ย 122
พันลานเหรียญออสเตรเลียตอป (คิดเปนรอยละ 6.6 ของ GDP) และในระหวางป 2561 - 2566 คาดวา จะมี
มูลคาเติบโตขึ้นรอยละ 40 และในป 2560 การสงออกสินคาประเภทเทคโนโลยีดิจิทัลออสเตรเลียมีมูลคา 6
พันลานเหรียญออสเตรเลียและคาดวามูลคาการสงออกจะเพิ่มเปน 19 พันลานเหรียญออสเตรเลียภายในป 2566
ผลตอเศรษฐกิจออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีความพรอมในดาน Innovation ecosystem โดยมีปจจัยหลายประการที่
เกื้อหนุนการจัดตั้งสำนักงานของบริษัทผูนำดานเทคโนโลยีระดับโลก เชน ความยืดหยุนของเศรษฐกิจใน
ประเทศ (คาใชจายและคุณภาพชีวิตสูง) มีแรงงานทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูง และเปนจุดเชื่อมตอในการ
เขาถึงตลาดในภูมิภาคเอเชีย มีการสนับสนุนจากภาครัฐ (ดานเงินทุนชวยเหลือ การลดหยอนภาษีดานการวิจัย
และพั ฒ นา การจั ด ตั ้ ง ศู น ย พ ั ฒ นาและบ ม เพาะธุ ร กิ จ Startup ในประเทศ รวมถึ ง โปรแกรม Austrade
Landing Pads เพื ่ อส งเสริ มการขยายตลาด) ที่ส ามารถรองรับ ทั้งธุร กิจ เทคโนโลยีส ารสนเทศและธุรกิจ
Startup ทั ้ งในและตางประเทศในการเข ามาลงทุน จัดตั้งธุร กิจ พัฒ นาและขยายตลาดทำให ออสเตรเลีย
กลายเปนหนึ่งในประเทศที่เปนตนกำเนิดของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากล
นอกจากนี้ รายงานโดย Australian Investment Council ระบุวา ป 2562 มูลคารวมการลงทุนใน
รูปแบบ VC ในออสเตรเลียมีมูลคา 2.2 พันลานเหรียญออสเตรเลีย รอยละ 51 เปนการลงทุนในภาคธุรกิจ IT
และเงิ น ทุ น ช ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ ในการพั ฒ นาของธุ ร กิ จ ด า นต า งๆ เช น Cyber security, Medical
technologies, Pharmaceuticals, Food and agribusiness, Advanced manufacturing, Ming
equipment, Technology and services, Oil, Gas และ Energy resources รวมไปถึงการลงทุนดานการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Australian Department of Defence
โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดธุรกิจดาน ICT ซึ่งมีมูลคาประมาณ 20 พันลานเหรียญออสเตรเลียในอีก 10 ป
ขางหนา
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ผลตอการคาไทย:
ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวย
ตอการประกอบธุรกิจทั้งของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขามชาติและธุรกิจ Startup ทั้งดานกฎระเบียบการ
เขาถึงแหลงเงินทุนและการสงเสริมพัฒนา รวมทั้งมาตรการสนับสนุนตางๆจากภาครัฐ ทั้งดานภาษี การพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหเงินทุน โดยมีการจัดตั้ง Innovation Hub ในเมืองใหญหลาย
เมืองในออสเตรเลียเพื่อใหเปนศูนยบมเพาะและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ครบวงจร อีกทั้ง ออสเตรเลียยังมี
ขนาดตลาดขนาดเล็กแตมี ความหลากหลาย ทำใหเปนขอไดเ ปรี ยบในการทดสอบตลาด ซึ่งประเทศไทย
สามารถพิจารณาความรวมมือกับศูนยบมเพาะตางๆ เพื่อเปนพันธมิตรในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมรวมกัน
………………………………………………………………
Source: www.austrade.gov.au
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