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มาตรการช่วยเหลือ (Lockdown) เพิมเติม

จากทีรัฐ VIC ประกาศ Lockdown เปนเวลา 14 วัน (ตังแต่วน
ั ที 4-11 มิถน
ุ ายน 2021) คาดว่าภาคธุรกิจจะ
สูญเสียรายได้กว่า 360 ล้านเหรียญออสเตรเลีย รัฐบาล VIC จึงจัดสรรงบประมาณกว่า 32.5 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย เพือช่วยเหลือธุรกิจทีได้รบ
ั ผลกระทบจากการ Lockdown ครังนี ประกอบกับเร่งดําเนินการ
จัดหาวัคซีนปองกัน COVID-19 (Pfizer) เพิมเติมอีก 100,000 โดส นอกจากนี รัฐบาลกลางออสเตรเลียได้
ออกนโยบายเงินช่วยเหลือ Temporary COVID Disaster Payment ซึงเปนเงินช่วยเหลือในกรณีทีมีการ
Lockdown เปนเวลา 7 วันขึนไป เพือช่วยเหลือผูท
้ ีสูญเสียรายได้จากการ Lockdownโดยผูท
้ ีทํางาน
ตํากว่า 20 ชม./สัปดาห์ จะได้เงินช่วยเหลือ 325 เหรียญออสเตรเลีย/สัปดาห์ และ 500 เหรียญออสเตรเลีย/
สัปดาห์ แก่ผท
ู้ ีทํางานมากกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ซึงเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะมีผลตังแต่วน
ั ที 8 กรกฎาคม
2021 เปนต้นไป

Woolworths พร้อมเข้าถึงกลุ่มรักสุขภาพ
Woolworths Group ซึงเปนซุปเปอร์มาเก็ตชันนําในออสเตรเลีย พบว่าใน
ป 2020 ชาวออสเตรเลียทําการค้นหาสินค้าสุขภาพในหมวดหมูต
่ ่างๆ ทาง
ออนไลน์มากขึน 80% บริษัทจึงวางแผนเปดตัว Online Business ใหม่
“HealthLife” เพือส่งเสริมสินค้าและการบริการด้านสุขภาพ เช่น การให้คํา
แนะนําด้านสุขภาพ การออกกําลังกายและโภชนาการ (การรับประทานอาหาร
เสริม/วิตามิน) โภชนาการการกีฬา และนําเสนอผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกใหม่ๆ
โดยปจจุบน
ั อยูใ่ นขันตอนการรวบรวมข้อมูล ซึงคาดว่าจะเปดให้บริการเร็วๆนี
ใน Platform Online ของบริษัทฯ (www.woolworths.com.au)

Prime Day เน้นกระตุ้น"Shop Local"

สืบเนืองจากแคมเปญ Prime Day ประจําป ของ Amazon Australia (ซึงนับ
เปน Australia’s Biggest Limited-Hour Shopping Sales) ได้รบ
ั ผลตอบ
รับทีดีอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ในป 2020 ธุรกิจขนาดเล็กของออสเตรเลียสามารถ
สร้างรายได้อย่างมาก และก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 20,000 อัตรา ทังนี
เพือเปนการช่วยโปรโมทธุรกิจขนาดเล็กของออสเตรเลียให้ขยายตลาดได้มากขึน
อย่างต่อเนือง ในป 2021 บริษัท Amazon จึงจะโปรโมทธุรกิจขนาดเล็กผ่าน
"Shop Local" ซึงเเคมเปญจะจัดขึนในวันที 21-22 มิถน
ุ ายน 2021

การคาดการณ์ NSW ในอีก 40 ปข้างหน้า
รัฐบาล NSW คาดว่าภายใน 40 ปข้างหน้า จํานวนประชากรในรัฐ NSW จะเพิมขึน
40.6% รวมเปน 11.5 ล้านคน เงินเดือนตําแหน่ง Full Time โดยเฉลียจะเพิมขึน
(มากกว่าแสนเหรียญออสเตรเลียต่อป) และ เศรษฐกิจจะขยายตัวเปน 2 เท่า ส่งผลให้
เศรษฐกิจมีมูลค่ากว่าร้อยล้านเหรียญออสเตรเลีย เพือเปนการรองรับการเติบโตดัง
กล่าว รัฐบาล NSW จึงมีโครงการสร้างบ้านมากขึน 1.7 ล้านหลัง เพือรองรับจํานวน
ประชากรและเศรษฐกิจทีเติบโตขึน นอกจากนี คาดว่าการบริการทางด้านสุขภาพของ
กลุ่มผูส
้ ง
ู วัยจะมีความต้องการเพิมขึน เนืองจากประชากรจะมีอายุยน
ื ขึน (คาดว่า 1 ใน
4 จะมีอายุมากกว่า 65 ป )

เก็บขยะแบบ Uber Style

Cleanways ซึงเปนบริษัทเก็บขยะทีใหญ่ทีสุดใน
ออสเตรเลีย มีมูลค่ากว่า 5.7 พันล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย มีรถเก็บขยะกว่า 5,300 คัน ทําการลงทุน
ในเทคโนโลยี IT ร่วมกับบริษัท Microsoft คิดค้นวิธี
เก็บขยะแบบใหม่ Uber-Style Approach โดยภาค
ครัวเรือนและธุรกิจสามารถเรียกใช้บริการเมือต้องการ
เรียกเก็บขยะ (On-Demand System)

New
MediCare
Benefits

ผูท
้ ีถือบัตร Medicare จะได้รบ
ั ผลประโยชน์
ทางการแพทย์มากขึน เนืองจาก รัฐบาลจะทําการ
ปรับเปลียน Medicare Benefits Schedule
(MBS) กว่า 900 รายการ โดยจะเพิมการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยด้านการผ่าตัดกระดูก ผ่าตัด
หัวใจ และผ่าตัดทัวไป ซึงจะเริมตังแต่วน
ั ที 1
กรกฎาคม 2021 เปนต้นไป

Swarovski
"Instant
Wonder"
ร้านค้าเครืองประดับชันนําระดับโลก Swarovski จะ
ทําการปรับเปลียนรูปแบบร้านภายใต้ Concept
“Instant Wonder: Celebrate crystal in all
its form” ณ สาขา Westfield Bondi Junction
ในวันที 12-13 มิถน
ุ ายน 20021 เพือส่งเสริม
เอกลักษณ์ของแบรนด์ นําเสนอความโดดเด่นของ
แต่ละสินค้า เปดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผบ
ู้ ริโภคและ
ทําให้ผบ
ู้ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึน

NZ ขยายเวลา SSE Visa
รัฐบาล NZ ทําการขยายเวลาแก่ผท
ู้ ีถือวีซา่ Working
Holiday visas and Supplementary Seasonal
Employment (SSE) กว่า 10,000 ราย อีก 6 เดือน โดย
ผูท
้ ีวีซา่ จะหมดในเดือนมิถน
ุ ายน 2021 จะสามารถทํางานได้
ถึงเดือนธันวาคม 2021 ประกอบกับ อนุมต
ั ิ วซ
ี า่ เพิมเติมอีก
200 อัตรา แก่เกษตรกรผูเ้ ลียงสัตว์ และ 50 อัตราแก่
สัตวแพทย์ เนืองจากการปดพรมแดนระหว่างประเทศ ส่งผล
ให้ขาดแคลน Skill Workers ในด้านดังกล่าว
Sources:
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