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ภาค Hospitality ต้องการแรงงาน

มาตรการทีเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดเชือไวรัส COVID-19 ภายในประเทศของรัฐบาลออสเตรเลีย
ทีทําให้จาํ นวนผูต
้ ิดเชือภายในประเทศมีน้อยมาก ประกอบกับนโยบายช่วยเหลือและส่งเสริมคน/ภาคธุรกิจ
ออสเตรเลียทีได้รบ
ั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ มีความหลากหลายและเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพทัวถึง จึง
ทําให้เศรษฐกิจมีการฟนตัวอย่างต่อเนืองตังแต่ปลายป 2020 และชาวออสเตรเลียกลับมามีความเชือมันใน
การใช้จา่ ยสินค้าและบริการมากขึนตามไปด้วย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ Hospitality (โรงแรม Pub และร้าน
อาหาร) ทีมีจาํ นวนลูกค้ามาใช้บริการเพิมสูงขึนอย่างรวดเร็วจากมาตรการฯ ทีผ่อนคลายมากขึนและ
บรรยากาศภายในประเทศเปนปจจัยส่งเสริม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขลูกค้าของภาคธุรกิจ Hospitality ทีเพิม
สูงขึนภายในระยะเวลาสันๆ นัน ส่งผลให้ผป
ู้ ระกอบการทีเกียวข้องกําลังเผชิญปญหาขาดแคลนแรงงานในการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ เนืองจากภาคธุรกิจ Hospitality พึงพาแรงงานจากต่างประเทศเปนหลัก ซึงกลุ่ม
คนดังกล่าวได้เดินทางกลับประเทศตนเองไปแล้วจํานวนมาก ในขณะทีออสเตรเลียยังคงไม่มน
ี โยบายทีมีความ
ชัดเจนในการเปดรับกลุ่มแรงงานต่างชาติเข้ามาออสเตรเลียในเร็วๆนี

ปดพรมแดน..แต่ไม่ทิงกัน

ถึงแม้วา่ ออสเตรเลียได้ระงับทุกเทียวบินจากอินเดียตังแต่วน
ั ที 27
เมษายน – 15 พฤษภาคม 2021 แต่รฐั บาลออสเตรเลียประกาศให้ความ
ช่วยเหลืออุ ปกรณ์การแพทย์แก่อินเดีย โดยเบืองต้นได้สง
่ หน้ากาก
อนามัยจํานวน 1 ล้านชิน หน้ากาก P2 จํานวน 5 แสนชิน ชุด PPE แว่น
Goggles และ ถุงมือทางการแพทย์ อย่างละ 1 แสนชิน Face Shields
2 หมืนชิน และ เครือง oxygen 100 เครือง ทังนี พลเมืองออสเตรเลียที
ยังคงติดค้างอยูท
่ ีอินเดียมีจาํ นวน 9 พันคน

Online Marketplace ทีมาแรง

ในเดือนมีนาคม 2021 ยอดขายสินค้า Home & Lifestyle ของ Online
Marketplace ขยายตัวขึน 104.5% สร้างรายได้ 44.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
ซึง Online Marketplace ทีได้รบ
ั ความนิยมมากขึนได้แก่ Mydeal.com ซึง
ขยายตัวนําคู่แข่งชันนํา เช่น Temple & Webster, Kogan.com และ
Wesfarmer’s Catch.com เนืองจาก มีระบบ Logistic ทีมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความสะดวกสบายให้แก่ผซ
ู้ อและผู
ื
ข
้ าย ส่งผลให้ในเดือนมีนาคม 2021 มีลก
ู ค้า
เพิมขึน 147% เมือเทียบกับปก่อน (รวมเปน 883,387 คน ซึง 56% เปนลูกค้า
เก่า) และมีรายได้มากขึน 175.8% (สร้างรายได้กว่า 8.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย)
อย่างไรก็ตาม คาดว่ายอดขายทาง Online อาจเติบโตช้าลงในอนาคต เนืองจาก
ชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มทีจะกลับมาซือสินค้าจากร้านมากขึน

Kmart มุง
่ เปา 10 ล้านเหรียญฯ

Kmart ซึงเปนร้านค้าปลีกราคาย่อมเยา ในเครือ Wesfarmers ขยาย
ตัวอย่างต่อเนือง และคาดว่าในป 2021 จะสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า
60% หรือ 10 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย จากการปรับเปลียนรูปแบบการทํา
ธุรกิจของแบรนด์ในเครือ เช่น การปรับเปลียน Target จํานวน 31 สาขา ให้
เปน Kmart (ภายในสินป 2021) มุง
่ เน้นการค้าทางออนไลน์มากขึน ประกอบ
กับพัฒนาเทคโนโลยี เพิมประสิทธิภาพ Supply Chain อีกทัง สร้าง RFID
Robots ในการควบคุม Stock และส่งเสริม Inventory Management

VIC อาจเปดให้เข้าบางกลุ่ม

รัฐ VIC คาดว่าจะอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติ และชาว
ต่างชาติทีทํางานสําหรับ major events หรือ
stage/screen productions เดินทางเข้าประเทศได้
แต่ยง
ั ต้องกักตัว 14 วัน (ประมาณ 120 คนต่อสัปดาห์)
ตังแต่วน
ั ที 24 พฤษภาคม 2021 เพือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในรัฐ VIC เนืองจากในช่วงปทีผ่านมา ธุรกิจในรัฐขาดราย
ได้อย่างมากจากการ Lockdown (รวม 3 ครัง ในช่วงป
ทีผ่านมา)

Performance
ของแต่ละรัฐ

รายงานจาก CommSec พบว่าในไตรมาส 1/2021 รัฐ
ต่างๆ ของออสเตรเลีย มีการขยายตัวในด้านต่างๆ ซึง
รัฐทีได้รบ
ั การยกย่องในการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ รัฐ ACT (+22.1%) ด้านการใช้จา่ ยภาคค้าปลีก
ได้แก่ รัฐ ACT (+19.4%) ด้าน Equipment
Investment ได้แก่รฐั TAS (+27.8%) ด้านการจ้าง
งาน ได้แก่ รัฐ QLD (+2.4%) ด้านการก่อสร้าง ได้แก่
รัฐ VIC (+17.5%) ด้านการกู้สน
ิ เชือ ได้แก่รฐั VIC
(+87.7) ทังนี ในป 2020 รัฐทีมีอัตราเงินเฟอสูงทีสุด
ได้แก่รฐั VIC (+1.3%) เมือเทียบกับป 2019 รัฐทีราคา
บ้านแพงขึนอย่างรวดเร็วได้แก่ รัฐ TAS (+13.8%)
และรัฐทีมีการเพิมค่าจ้างมากทีสุดได้แก่รฐั QLD/NT
(+1.6%)

Tech ตัวช่วย
Supply Chain
เนืองจาก สินค้าสด มี Shelf Life สัน บริษัท Coles ซึงเปน
Supermarket ชันนํา มี 850 สาขา ทัวประเทศ จึง ร่วมกับ
บริษัท Relex Solutions ซึงเปนบริษัทเทคโนโลยีของ
ฟนแลนด์ ผลิตเทคโนโลยีเพือพัฒนาระบบ Supply Chain
ให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึน โดยสามารถควบคุมได้จากส่วนกลาง
(Centralised Control) โดยจะใช้ Cloud-Based
Artificial Intelligence ในการคาดคะแนความต้องการของ
สินค้าทีในช่วงฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆ หรือการใช้จา่ ยทีผ่าน
มาของลูกค้า เพือสามารถควบคุม Stock และ รักษาความสด
ใหม่ของสินค้าทีมี Shelf Life ทีสัน

NZ ให้ทน
ุ สร้างThe
Lord of the Rings

บริษัท Amazon ทุ่งทุน 650 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ สร้าง TV
Series เรือง "The Lord of the Rings" Season แรก ซึงมี
การถ่ายทําในประเทศ และจะฉายใน Amazon Prime
streaming platform ทังนี เพือเปนการสนับสนุนการถ่าย
ทํา Screen Production NZ จึงให้เงินสนับสนุนเพิมเติมแก่
Amazon ในการสร้าง อีก 162 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ หรือ
5% หลังจากได้ให้เงินสนับสนุนไปแล้ว 20%
Sources:
www.abc.net.au
www.afr.com
www.9news.com.au

