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Therapeutic Goods Administration (TGA) ได้อนุมติัการใชว้คัซนีป�องกัน COVID-19 ของ Pfizer อยา่งเป�น
ทางการ โดยคาดวา่จะเริ�มฉีดวคัซนีในชว่งปลายเดอืนกมุภาพนัธ ์2021 ซึ�งออสเตรเลียได้รบัวคัซนีจาก Pfizer มาแล้ว
10 ล้านโดส สาํหรบัประชากร 5 ล้านคน และภายในเดอืนตลุาคม 2021 ประชากรทกุคนจะได้รบัวคัซนี นอกจากนี�
รฐับาลได้ทําสญัญาสั�งซื�อวคัซนีอีกกวา่ 50 ล้านโดส จาก AstraZeneca ซึ�งสว่นใหญจ่ะถกูผลิตขึ�นภายในประเทศ 
 อยา่งไรก็ตาม วคัซนีของ AstraZeneca ยงัไมผ่า่นกระบวนการรบัรองจาก TGA ทั�งนี� ป�จจุบนัออสเตรเลียมยีอด   
 ผูติ้ดเชื�อสะสมเพยีง 28,794 คน รกัษาหายแล้ว 25,486 คน และเสยีชวีติ 909 คน จากประชากรทั�งหมด 25 ล้านคน
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บรษัิท PetCloud ซึ�งเป�นบรษัิทสง่เสรมิการบรกิารสตัวเ์ลี�ยง นาํเสนอบรกิารใหม ่คือ Taxi
สตัวเ์ลี�ยง โดยสรา้ง App ขึ�น เพื�อใหเ้จา้ของสามารถจองรถ Taxi เพื�อนําสตัวเ์ลี�ยงไปยงัจุด
หมายปลายทางโดยไมจ่าํเป�นต้องมเีจา้ของไปดว้ยได้ ป�จจุบนั มผีูใ้ชม้ากกวา่ 100,000 คน  คน
ขบั 1,110 คน และมค่ีาโดยสารเฉลี�ยประมาณ 40 เหรยีญออสเตรเลีย/เที�ยว การบรกิารดัง
กล่าวเจาะกลุ่มผูเ้ลี�ยงที�ไมม่เีวลา ไมม่รีถขนยา้ย ยงัขบัรถไมไ่ด้หรอืสาํหรบัคนพกิาร  ซึ�งบรษัิท
คาดวา่แท็กซี�สตัวเ์ลี�ยงจะไดร้บัผลตอบรบัที�ด ีและเติบโตขึ�นอยา่งมาก เนื�องจาก 2 ใน 3 ของ
ชาวออสเตรเลียมสีตัวเ์ลี�ยง

Youfoodz หนึ�งในบรษัิท Ready-to-eat ที�ใหญ่ที�สดุในออสเตรเลีย คาดวา่ในป�
2021 บรษัิทจะสรา้งรายไดม้ากขึ�น 17.7% (149.9 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย) ซึ�งใน
เดอืนธนัวาคม 2020 บรษัิท มรีายไดเ้พิ�มขึ�น 16.5% ทั�งนี� รายได้ที�เพิ�มขึ�น 45.8% มา
จาก B2C มากกวา่ B2B ป�จจุบนัม ีActive customer เพิ�มขึ�น 49.8% และมลีกูค้า
ใหม ่42,690 คน ทั�งนี� ขอ้จาํกัดในการเดนิทางขนสง่ในชว่ง COVID-19 ทําใหร้ายได้
จาก B2B ลดลง 2.5 % (17.5 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย)  อยา่งไรก็ตาม ภายในป�
2023 บรษัิทฯจะสรา้งโรงงานใหม ่เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพการผลิตที�ดีขึ�น และคาดวา่จะ
ผลิตสนิค้าได ้1.1 ล้านชิ�น/ต่อสปัดาห์

UBS คาดวา่ e-Commerce ยงัโตต่อเนื�องในป� 2021 และยอดขาย
ออนไลนจ์ะชะลอตัวลงในป� 2022 อยูที่� 6% เนื�องจาก ผูบ้รโิภคมคีวาม
มั�นใจที�จะซื�อสนิค้าในรา้นมากขึ�น แมว้า่จะมกีารคาดการณว์า่ 25% ของ
ธุรกิจค้าปลีก Non-Food จะปรบัตัวเขา้สู ่e-Commerce สง่ผลใหม้ี
การป�ดหน้ารา้นหรอืลดจาํนวนสาขา โดยรา้นค้าปลีก Non-Food ที�ยงั
คงทําธุรกิจแบบดั�งเดิม จะยงัโตไดเ้มื�อมกีารปรบัปรงุใหส้อดคล้องกับ
พฤติกรรมผูบ้รโิภคที�ต้องการประสบการณที์�ดใีนรา้นค้า สรา้ง Brand
Loyalty และเพิ�มบรกิาร Home Delivery และ Click and Collect 

รฐับาลออสเตรเลีย มโีครงการสรา้งโรงไฟฟ�าที�ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ
(Gas-Fired Station) ใน Hunter Valley และป�ดโรงไฟฟ�าที�ผลิต
มาจากถ่านหนิ Liddell ในป� 2022 ทั�งนี� รฐับาลพรอ้มสนบัสนุน
เทคโนโลยทีี�สามารถผลิตพลังงานที�ยั�งยนืได ้

 ธุรกิจขนาดเล็กเริ�มฟ�� นตัว และ ธุรกิจโดยรวมดขีึ�นในทกุอุตสาหกรรมยกเวน้
ด้านนันทนาการและการบรกิาร ซึ�งธุรกิจขนาดเล็กกลับมาอยูใ่นจุดขายที�สงูสดุ
นับตั�งแต่การระบาด COVID-19 สง่ผลใหม้กีารจา้งงานที�มากขึ�นอยา่งรวดเรว็
13% ค่าแรงปรบัตัวสงูขึ�น 0.8% การค้าขายระหวา่งธุรกิจ (Trading) เพิ�มขึ�น
5% อยา่งไรก็ตาม ความเชื�อมั�นของผูบ้รโิภคในธุรกิจสว่นใหญ่ ยงัมคีวามกังวล
เนื�องจาก การระบาดรอบ 2 ในเดอืนธนัวาคม 2020 ของ Sydney

 บรษัิท LAVO ของออสเตรเลียรว่มกับ UNSW ผลิตแบตเตอรี�ไฮโดรเจนเป�นที�แรก
ของโลกเพื�อพฒันาอุตสาหกรรมไฮโดรเจนในประเทศและสอดคล้องกับมาตรการ
Low-Carbon ของรฐับาล ซึ�งแบตเตอรี�ไฮโดรเจนทําหน้าที�เป�นเหมอืนตู้พลังงาน
เพื�อจา่ยไฟฟ�า  โดยมกีระบวนการผลิตจากการใชแ้บตเตอรี�ของ LAVO ที�มขีนาดใหญ่
ต่อเขา้กับแผง Solar Cell และนําพลังงานที�ผลิตได้เปลี�ยนนํ�าใหเ้ป�นไฮโดรเจนและ
ออกซเิจน หลังจากนั�น ออกซเิจนระเหยและไฮโดรเจนจะถกูเก็บไวใ้น Hydride ซึ�ง
แบตเตอรี�ไฮโดรเจน มมูีลค่า 34,000 เหรยีญออสเตรเลีย สามารถใชง้านได้นานกวา่
แบตเตอรี�ลิเธยีมในป�จจุบนัประมาณสามเท่า และมอีายุการใชง้านประมาณ 30 ป� 

Surfing duck สรา้งความฮือฮาและกลายเป�นคนดงัในท้องถิ�นหลังจาก
กระโดดขึ�นไป Surf บนกระดานโต้คลื�นของ Steph Gilmore ซึ�งเป�นแชมป�
โลก ณ Rainbow Bay รฐั Queensland 

อาหารจนี เชน่ เกี�ยว ติ�มซาํ และขา้วผดั เป�นอาหารที�ชาวออสเตรเลียและ
นวิซแีลนด ์นยิมสั�งกลับบา้น (Take-Out) มากที�สดุ รองลงมาคืออาหาร
ญี�ปุ�น  ในขณะที� Fish & Chip เป�นที�นยิมมากที�สดุใน Fiji 

รฐับาล NSW แจง้เตือนชาวซดินียก์วา่ 180,000 คนหลังพบเชื�อ
COVID-19 ในสิ�งปฏิกลู ที�โรงบาํบดันํ�าเสยีรายใหญแ่หง่หนึ�ง 
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ออสเตรเลีย ระงับ (ชั�วคราว)
Travel Bubble กับ นิวซแีลนด์
ตั�งแต่ 25-31 มกราคม 2021 หลัง
นิวซแีลนด์ตรวจพบผูติ้ดเชื�อ
COVID-19 (the South
African Strain) จาํนวน 3 ราย 

TGA ไฟเขยีววคัซนี Pfizer แล้ว  


