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ถึงแมว้า่ออสเตรเลียได้ระงับทกุเที�ยวบนิจากอินเดียตั�งแต่วนัที� 27
เมษายน – 15 พฤษภาคม 2021 แต่รฐับาลออสเตรเลียประกาศใหค้วาม
ชว่ยเหลืออุปกรณ์การแพทยแ์ก่อินเดีย โดยเบื�องต้นได้สง่หน้ากาก
อนามยัจาํนวน 1 ล้านชิ�น หน้ากาก P2 จาํนวน 5 แสนชิ�น ชุด PPE แวน่
Goggles และ ถงุมอืทางการแพทย ์อยา่งละ 1 แสนชิ�น Face Shields
2 หมื�นชิ�น และ เครื�อง oxygen 100 เครื�อง ทั�งนี� พลเมอืงออสเตรเลียที�
ยงัคงติดค้างอยูที่�อินเดียมจีาํนวน 9 พนัคน

มาตรการที�เขม้งวดในการควบคมุการแพรร่ะบาดเชื�อไวรสั COVID-19 ภายในประเทศของรฐับาลออสเตรเลีย
ที�ทําใหจ้าํนวนผูติ้ดเชื�อภายในประเทศมนี้อยมาก ประกอบกับนโยบายชว่ยเหลือและสง่เสรมิคน/ภาคธุรกิจ
ออสเตรเลียที�ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดฯ มคีวามหลากหลายและเป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพทั�วถึง จงึ
ทําใหเ้ศรษฐกิจมกีารฟ�� นตัวอยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ปลายป� 2020 และชาวออสเตรเลียกลับมามคีวามเชื�อมั�นใน
การใชจ้า่ยสนิค้าและบรกิารมากขึ�นตามไปด้วย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ Hospitality (โรงแรม Pub และรา้น
อาหาร) ที�มจีาํนวนลกูค้ามาใชบ้รกิารเพิ�มสงูขึ�นอยา่งรวดเรว็จากมาตรการฯ ที�ผอ่นคลายมากขึ�นและ
บรรยากาศภายในประเทศเป�นป�จจยัสง่เสรมิ อยา่งไรก็ตาม ตัวเลขลกูค้าของภาคธุรกิจ Hospitality ที�เพิ�ม
สงูขึ�นภายในระยะเวลาสั�นๆ นั�น สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการที�เกี�ยวขอ้งกําลังเผชญิป�ญหาขาดแคลนแรงงานในการ
ใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ เนื�องจากภาคธุรกิจ Hospitality พึ�งพาแรงงานจากต่างประเทศเป�นหลัก ซึ�งกลุ่ม
คนดังกล่าวได้เดินทางกลับประเทศตนเองไปแล้วจาํนวนมาก ในขณะที�ออสเตรเลียยงัคงไมม่นีโยบายที�มคีวาม
ชดัเจนในการเป�ดรบักลุ่มแรงงานต่างชาติเขา้มาออสเตรเลียในเรว็ๆนี�

ในเดือนมนีาคม 2021 ยอดขายสนิค้า Home & Lifestyle ของ Online
Marketplace ขยายตัวขึ�น 104.5% สรา้งรายได้ 44.7 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย
ซึ�ง Online Marketplace ที�ได้รบัความนิยมมากขึ�นได้แก่ Mydeal.com ซึ�ง
ขยายตัวนําคู่แขง่ชั�นนํา เชน่ Temple & Webster, Kogan.com และ
Wesfarmer’s Catch.com เนื�องจาก มรีะบบ Logistic ที�มปีระสทิธภิาพ สรา้ง
ความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูซ้ื�อและผูข้าย สง่ผลใหใ้นเดือนมนีาคม 2021 มลีกูค้า
เพิ�มขึ�น 147% เมื�อเทียบกับป�ก่อน (รวมเป�น 883,387 คน ซึ�ง 56% เป�นลกูค้า
เก่า) และมรีายได้มากขึ�น 175.8% (สรา้งรายได้กวา่ 8.3 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย)
อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ยอดขายทาง Online อาจเติบโตชา้ลงในอนาคต เนื�องจาก
ชาวออสเตรเลียมแีนวโน้มที�จะกลับมาซื�อสนิค้าจากรา้นมากขึ�น

รฐั VIC คาดวา่จะอนุญาตใหน้ักศึกษาต่างชาติ และชาว
ต่างชาติที�ทํางานสาํหรบั major events หรอื
stage/screen productions  เดินทางเขา้ประเทศได้
แต่ยงัต้องกักตัว 14 วนั (ประมาณ 120 คนต่อสปัดาห)์ 
 ตั�งแต่วนัที� 24 พฤษภาคม 2021 เพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในรฐั VIC เนื�องจากในชว่งป�ที�ผา่นมา ธุรกิจในรฐัขาดราย
ได้อยา่งมากจากการ Lockdown (รวม 3 ครั�ง ในชว่งป�
ที�ผา่นมา)  

Kmart ซึ�งเป�นรา้นค้าปลีกราคายอ่มเยา ในเครอื Wesfarmers ขยาย
ตัวอยา่งต่อเนื�อง และคาดวา่ในป� 2021 จะสามารถสรา้งยอดขายได้มากกวา่
60% หรอื 10 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย จากการปรบัเปลี�ยนรูปแบบการทํา
ธุรกิจของแบรนด์ในเครอื เชน่ การปรบัเปลี�ยน Target จาํนวน 31 สาขา ให้
เป�น Kmart  (ภายในสิ�นป� 2021) มุง่เน้นการค้าทางออนไลน์มากขึ�น ประกอบ
กับพฒันาเทคโนโลย ีเพิ�มประสทิธภิาพ Supply Chain อีกทั�ง สรา้ง RFID
Robots ในการควบคมุ Stock และสง่เสรมิ Inventory Management 

รายงานจาก CommSec พบวา่ในไตรมาส 1/2021 รฐั
ต่างๆ ของออสเตรเลีย มกีารขยายตัวในด้านต่างๆ ซึ�ง
รฐัที�ได้รบัการยกยอ่งในการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ รฐั ACT (+22.1%) ด้านการใชจ้า่ยภาคค้าปลีก
ได้แก่ รฐั ACT (+19.4%) ด้าน Equipment
Investment ได้แก่รฐั TAS (+27.8%) ด้านการจา้ง
งาน ได้แก่ รฐั QLD (+2.4%) ด้านการก่อสรา้ง ได้แก่
รฐั VIC (+17.5%) ด้านการกู้สนิเชื�อ ได้แก่รฐั VIC
(+87.7) ทั�งนี� ในป� 2020 รฐัที�มอัีตราเงินเฟ�อสงูที�สดุ
ได้แก่รฐั VIC (+1.3%) เมื�อเทียบกับป� 2019 รฐัที�ราคา
บา้นแพงขึ�นอยา่งรวดเรว็ได้แก่ รฐั TAS (+13.8%)
และรฐัที�มกีารเพิ�มค่าจา้งมากที�สดุได้แก่รฐั QLD/NT
(+1.6%)

เนื�องจาก สนิค้าสด ม ีShelf Life สั�น บรษัิท Coles ซึ�งเป�น
Supermarket ชั�นนํา ม ี850 สาขา ทั�วประเทศ จงึ รว่มกับ
บรษัิท Relex Solutions ซึ�งเป�นบรษัิทเทคโนโลยขีอง
ฟ�นแลนด ์ ผลิตเทคโนโลยเีพื�อพฒันาระบบ Supply Chain
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�น โดยสามารถควบคมุได้จากสว่นกลาง
(Centralised Control) โดยจะใช ้Cloud-Based
Artificial Intelligence ในการคาดคะแนความต้องการของ
สนิค้าที�ในชว่งฤดกูาลหรอืเทศกาลต่างๆ หรอืการใชจ้า่ยที�ผา่น
มาของลกูค้า เพื�อสามารถควบคมุ Stock และ รกัษาความสด
ใหมข่องสนิค้าที�ม ีShelf Life ที�สั �น 

ภาค Hospitality ต้องการแรงงาน

ป�ดพรมแดน..แต่ไมทิ่�งกัน

Online Marketplace ที�มาแรง

Kmart มุง่เป�า 10 ล้านเหรยีญฯ

VIC อาจเป�ดให้เขา้บางกลุ่ม

Performance
ของแต่ละรฐั

Tech ตัวชว่ย
Supply Chain 

บรษัิท Amazon ทุ่งทนุ 650 ล้านเหรยีญนิวซแีลนด์ สรา้ง TV
Series เรื�อง "The Lord of the Rings" Season แรก ซึ�งมี
การถ่ายทําในประเทศ และจะฉายใน Amazon Prime
streaming platform ทั�งนี� เพื�อเป�นการสนับสนุนการถ่าย
ทํา Screen Production NZ จงึใหเ้งินสนับสนุนเพิ�มเติมแก่
Amazon ในการสรา้ง อีก 162 ล้านเหรยีญนิวซแีลนด์ หรอื
5% หลังจากได้ใหเ้งินสนับสนุนไปแล้ว 20% 

NZ ให้ทนุสรา้งThe
Lord of the Rings   


