
เนื�องจาก ระบบชาํระเงินเป�นสว่นสาํคัญของการสรา้งประสบการณ์ที�ดีในการซื�อสนิค้าทั�งในรา้นค้าและทาง
ออนไลน์ Woolworths ซึ�งเป�นรา้นค้าซุปเปอรม์าเก็ตชั�นนําในออสเตรเลีย มสีาขากวา่ 995 สาขา จงึสรา้ง
Retail Ecosystem Payment Platform ของตนเอง “Wpay” (Stand-Alone Payment Platform)
นําเสนอการบรกิารแบบ End-to-End Payment แก่รา้นค้าทั�งแบบ In-Store และ Online ใหกั้บธุรกิจใน
เครอื ได้แก่ Woolworths’ hotels and drinks business,  Endeavour liquor stores, Dan
Murphy’s and BWS ซึ�งสามารถรองรบัการชาํระเงินในทกุรูปแบบ เพื�อทําการเก็บขอ้มูลการจบัจา่ยซื�อ
สนิค้าของผูบ้รโิภค และ สามารถเขา้ถึงความต้องการของผูซ้ื�อได้มากขึ�น ซึ�งขอ้มูลดังกล่าวจะชว่ยใหบ้รษัิท
สามารถสรา้งความสมัพนัธที์�ยั �งยนืกับผูบ้รโิภค สรา้ง Loyalty Customer ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยผา่น
กลยุทธก์ารตลาด เชน่ นําเสนอ Sale Promotion ต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
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ขอ้จาํกัดในการหาที�พกัที�ม ีFacilities สาํหรบัอํานวยความสะดวกแก่ผูพ้กิารใน
การเดินทางท่องเที�ยวสง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมท่องเที�ยวสญูเสยีโอกาสสรา้งรายได้
กวา่ 8 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย เนื�องจากรายงานจาก Tourism Research
Australia พบวา่ 14% ของประชากรออสเตรเลียมองหาสถานที�พกัที�เอื�ออํานวย
แก่ผูพ้กิาร ต้องการคําแนะนําและขอ้มูลที�ชดัเจนเกี�ยวกับที�พกัและการเดินทาง 
 ซึ�งป�จจุบนั ออสเตรเลียมจีาํนวนผูพ้กิารประมาณ 4 ล้านคน โดยผูพ้กิารใชจ้า่ยใน
การเดินทางท่องเที�ยวประมาณ 3.2 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลียต่อป�

การป�ดพรหมแดนระหวา่งประเทศ สง่ผลใหช้าวออสเตรเลียนิยมเดินทางท่องเที�ยว
แบบ Caravan ในประเทศมากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง (นักท่องเที�ยวสว่นมากอายุประมาณ
35 ป�) สง่ผลใหบ้รษัิท Camplify ซึ�งเป�นบรษัิทผูเ้ล่นรายใหญ่ ม ีmotorhomes และ
campervans รวมกวา่ 5,400 คัน คาดวา่ภายในสิ�นป�จะสามารถสรา้งรายได้ถึง 6.7
ล้านเหรยีญออสเตรเลีย และม ีBookings กวา่ 26,1400 ครั�ง (เพิ�มขึ�น 13,000 ครั�ง
เมื�อเทียบกับป�ก่อน)

จากที�รฐับาลมมีาตรการ Incentive ต่างๆเพื�อชว่ยเหลือภาคธุรกิจ สง่ผลใหธุ้รกิจ
มกีารลงทนุมากขึ�นในการปรบัปรุงสถานที� ต่อเติม หรอื ซื�ออุปกรณ์ใหม ่เพื�อใชใ้น
การดําเนินธุรกิจ โดยในไตรมาส 1/2021 ภาคธุรกิจมกีารลงทนุ (Capital
Expenditure) กวา่ 6.3% ซึ�ง Australian Bureau of Statistic คาดวา่ในป�
2021-2022 จะมกีารลงทนุมากขึ�น 7.9% หรอื 113.6 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย
ทั�งนี� 3.8% เป�นการลงทนุในการสรา้งอาคารใหม ่และ 9.1% เป�นการลงทนุในการ
ซื�ออุปกรณ์/เครื�องจกัรใหม ่(เป�นการลงทนุที�มากที�สดุตั�งแต่ป� 2015-2016)
 

ธุรกิจเกษตรกรรมออสเตรเลียนําเสนอรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจแบบใหมภ่ายใต้ Community Support
Agriculture (CSA) ซึ�งเป�นการใหบ้รกิารแบบ
Subscription Service (Monthly) เพื�อเชื�อมโยง
เกษตรกรและผูบ้รโิภคโดยตรง (ใหเ้กิดการซื�อขายโดย
ไมต้่องผา่นคนกลาง) ประกอบกับการนําเสนอขอ้มูลด้าน
การผลิตและฤดเูก็บเกี�ยวแก่ผูบ้รโิภค และใหก้ารบรกิาร
สง่สนิค้า regular delivery service ซึ�งรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจดังกล่าวจะสามารถชว่ยใหผู้ผ้ลิตสามารถ
คาดคะเนรายได้ที�อาจได้รบัในชว่ง 2 ป�ขา้งหน้าได้

สายการบนิ Qantas ซึ�งเป�นสายการบนิหลักของ
ออสเตรเลีย สรา้งกลยุทธเ์พื�อกระตุ้นใหช้าวออสเตรเลีย
ออกมาฉีดวคัซนีป�องกัน COVID-19 มากขึ�น ซึ�งอาจสง่
ผลใหส้ามารถเป�ดพรหมแดนระหวา่งประเทศได้เรว็ขึ�น
โดยนําจะเสนอ Incentive ต่างๆ เชน่ แจก flight
vouchers (Domestic and International
Flights) เพิ�ม frequent flyer points (1000
points) และ เพิ�ม Credit Status แก่ผูที้�เขา้รบัการฉีด
วคัซนีครบ (2 โดส) ซึ�งขอ้นําเสนอดังกล่าวจะมผีลตั�งแต่
เดือนกรกฎาคม 2021 จนถึงสิ�นป� 2021 

รฐับาล SA วางแผนนํานักศึกษาต่างชาติเดินทางกลับเขา้มาเรยีน โดยจะจดัเตรยีมสถาน
ที�กักตัว ณ Adelaide’s Parafield Airport  เชน่เดียวกันกับรฐับาล NSW ที�
พจิารณาแผนการนํานักศึกษาต่างชาติเขา้มาเชน่กัน โดยอาจเริ�มจากการรบันักศึกษา
จาํนวน 250 คนเขา้มาในประเทศด้วยเครื�องบนิเชา่เหมาลํา เขา้มากักตัวในพื�นที�ทางตะวนั
ตกตอนในของนครซดินีย ์4 แหง่ภายใต้ค่าใชจ้า่ยของมหาวทิยาลัย เพื�อกระตุ้น
เศรษฐกิจ เนื�องจาก การระบาดของไวรสั COVID-19 ทําใหม้หาวทิยาลัยต้องสญูเสยี
นักศึกษาต่างชาติไป 17,000 คนและสญูเสยีรายได้อยา่งมาก 

Aldi ซึ�งเป�นซุปเปอรม์ารเ์ก็ตค้าปลีกขนาดเล็ก ได้
ทดลองใช ้self-service check-outs ณ สาขา
Darlinghurst, Sydney เมื�อวนัที� 3 ม.ิย 2021 เพื�อ
เพิ�มประสทิธภิาพในการบรกิารด้านการชาํระเงิน ให้
รวดเรว็ยิ�งขึ�น ซึ�งได้รบัการตอบรบัที�ดีจงึคาดวา่จะติดตั�ง
ระบบดังกล่าวใหแ้ก่ Aldi ทกุสาขาทั�วประเทศในเรว็ๆนี�

เมื�อวนัที� 1 ม.ิย. 2021 ผูน้ําออสเตรเลียและผูน้ํานิวซแีลนด์
ได้เขา้รว่มการประชุม 2023 FIFA Women's World
Cup ณ Queenstown, New Zealand โดยได้หารอืใน
ด้านต่างๆ รวมถึง นโยบายสง่เสรมิการค้าระหวา่งประเทศ
Indo-Pacific แนวทางสนับสนุน Trans-Tasman
Bubble และมาตรการการรบัมอืกับสภาวะ Climate
Change ที�มปีระสทิธภิาพ

Woolworths เป�ดตัว Stand-Alone Payment 

ความต้องการของกลุ่ม Disability 

เตรยีมรองรบันักเรยีนต่างชาติ

ธุรกิจลงทนุมากขึ�น

โอกาสทองธุรกิจ Caravan  

อีกหนึ�ง Incentive กระตุ้น
การฉีดวคัซนี COVID-19

New "Check-
outs"at  Aldi 

   สง่ตรงสู ่  
ผูบ้รโิภค

มาตรการรว่ม NZ-AUS 


