
 

 

  

 
 

 

ขาวหนังสือพิมพและสื่อออนไลนประจําวันศุกรท่ี 22 มกราคม 2564 

   ----------------------- 
1.มติชน - เรียงคน มาเปนขาว 

2.กรุงเทพธุรกิจ - “พาณิชย” เปดทางเอกชนแจงผลกระทบ “บีโอพีพี” 

3.ผูจัดการ - “พาณิชย” เปดทาง “มามา-ทุกอุตฯ” 

4.เดลินิวส - ถก “มามา” ปมฟลมบีโอพีพี 

5.ขาวสด - ชี้ภาษีเอดีบีบ “มามา” ปรับขึ้นราคา 

6.ไทยรัฐ - ขาวส้ันเศรษฐกิจ // กระทบซองมามา // ยานยนตไฟฟา 

7.กรุงเทพธุรกิจ - “จีเอสพี” ปมการคาสหรัฐที่รอการพิสูจน 

8.มติชน - พณ.ชี้ภาษีนําขาบุหรี่ยังไมจบฟลิปปนสตองรอ ‘WTO’ ชี้ขาด 

9.กรุงเทพธุรกิจ - “ไบเดน” เปดฉากโตจีน “คว่ําบาตร” พาณิชยเรงรับมือ 

10.แนวหนา - พาณิชยเรงเจาะตลาดสหรัฐชี้นโยบาย “ไบเดน” เพ่ิมโอกาสการคา 

11.ขาวสด - พาณิชยโหมตลาด “การคา-ลงทุน” สหรัฐ 

12.เดลินิวส - “ไบเดน” ลุยลางบาง 15 คําส่ัง “ทรัมป” 

13.ไทยรัฐ - ไทยไดประโยชนทั้งการคา-ลงทุน 

14.มติชน - ไบเดน // พณ.ชี้นโยบายไบเดนมผีลดี 

15.กรุงเทพธุรกิจ - หวง “เบร็กซิท” ทําคาขามแดนอียูปวน 

16.ฐานเศรษฐกิจ - ถอดรหัส “ไบเดน” เหล็ก-รถยนตปวน 

17.ไทยโพสต - จับประเด็น // รถ EV ตลาดโลกบูม โอกาสนักธุรกิจ 

18.ฐานเศรษฐกิจ - ลมแผนช็อปปงมอลล อคส.ลุยหองเย็นปมรายได 

19.ฐานเศรษฐกิจ - คําวินิจฉัยซื้อเทสโก 3 แสนล. ทําไม กขค.ไฟเขียวกลุมซีพี (8) 

20.ไทยโพสต - บุกคลังขอเยียวยาลูกจางตาม “ม.33” โอดรัฐไมเคยดูแล 

21.ฐานเศรษฐกิจ - เรงสงออกกูตลาดแสนลาน 

22.ฐานเศรษฐกิจ - สงออกสินคาไทยเตรียมรับมือไบเดน 

23.BANGKOK  POST - Government to analyse film dumping 

24.BANGKOK  POST - Export prospects brighten on friendlier US policies 

25.INNNEWS - โครงการพาณิชยลดราคาชวยปชช.มีถึง31มค.64 

26.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - “ปาลม” เควง จ้ีรัฐเรงประกันรายไดป2 

27.ประชาชาติธุรกิจออนไลน - อภิปรายไมไวใจเขยา “ประยุทธ” วาระรอน 112 “กาวไกล” เคล่ือนวาระ 

  “กาวหนา” 

สํานักงานรัฐมนตร ี
กระทรวงพาณิชย 
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28.เดลินิวสออนไลน - นับถอยหลังศึกซักฟอกทานผูนํา  

29.ไทยรัฐออนไลน - มองหาแสงปลายอุโมงค 

30.Ryt9.com - กทม.ถกคลายล็อกมาตรการปดสถานท่ีเส่ียง/กมธ.เดินหนานัดประชุมแก 

  รัฐธรรมนูญ 

31.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - "พาณิชย" เรงหามาตรการเชิงรุกชวยชาวไรกระเทียม 9 จังหวัดภาคเหนือ 

32.มติชนออนไลน - ‘จุรินทร’รุกชวยชาวไรกระเทียม 9 จว.ภาคเหนือ บินไปแกปญหาดวยตนเองท่ี 

  เชียงใหมเสารนี้ 

33.เดลินิวสออนไลน - "จุรินทร"เรงชวยชาวไรกระเทียม 9 จว.ภาคเหนือ  

34.Today.line.me - “จุรินทร” เรงชวยชาวไรกระเทียม 9 จว.ภาคเหนือ 

35.Thejournalistclub - “วีรศักดิ์”ส่ัง ITD เตรียมปูพ้ืนนักลงทุนไทยลุยตางประเทศหลังโ ควิด-19 จบลง 

36.มติชนออนไลน - เรียงคนมาเปนขาว ประจําวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 

37.ประชาชาติธุรกิจออนไลน - พาณิชย พรอมฟง “มามา” คานขึ้นภาษีเอดีฟลมบีโอพีพี 

38.มติชนออนไลน - คต.เปดรับฟง “มามา”และผูผลิตสินคา ใชฟลมบีโอพีพี ชวงพิจารณามาตรการเอดี 

39.เดลินิวสออนไลน - ปมเก็บ"เอดี"ฟลมบรรจุภัณฑวุน หวงมามากระทบหนักปรบัขึ้นราคา  

40.ขาวสดออนไลน - กรมการคาตางประเทศเปดทางเอกชนแจงผลกระทบมาตรการเอดี - ‘มามา’  

  อวมกระทบตนทุนหีบหอ 

41.ผูจัดการออนไลน - “พาณิชย” เปดทาง “มามา” ผูใชสินคาสําเร็จรูปจากฟลมบีโอพีพี ย่ืนหลักฐาน 

  ผลกระทบกรณีใชเอดี 

42.G-news - “พณ.” ดัน 3 สมาคมมันสําปะหลังรักษาเสถียรภาพราคา ชวยเกษตรกร 

  มันสําปะหลังใหไดรับราคาตามกลไกตลาด 

43.Thainews - กรมการคาตางประเทศ ออกมาตรการอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการ 

  สงออก-นําเขา บรรเทาผลกระทบชวงโควิด-19 ระลอกใหม 

44.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - DITP คาดนโยบาย “โจไบเดน” เพ่ิมโอกาสการคาการลงทุนไทยในสหรัฐฯ 

45.ประชาชาติธุรกิจออนไลน - DITP วิเคราะหนโยบาย “ไบเดน” คาดสงผลดี เพ่ิมโอกาสการคา การลงทุนไทย 

  ในสหรัฐฯ 

46.กรุงเทพธุรกิจออนไลน - พาณิชย เตรียมอัดกิจกรรมเต็มสูบ รับนโยบาย  “ไบเดน” 

47.ประชาชาติธุรกิจออนไลน - วิเคราะหนโยบาย “ไบเดน” คาดสงผลดีตอไทย หนุนอัดกิจกรรมดันสงออก 

48.Commercenewsagency - “พาณิชย”วิเคราะหนโยบาย “ไบเดน” สงผลดีไทยคาขาย เตรียมอัดกิจกรรมเต็มสูบ 

49.ขาวสดออนไลน - พาณิชยลุยตลาดสหรัฐเต็มสูบ ชี้นโยบาย ‘ไบเดน’ เอื้อการคาลงทุน คาดปนี้ 

  ขยายตัว 4% 

50.ไทยโพสตออนไลน - พาณิชยประเมินนโยบาย'ไบเดน'สงผลดีตอการคาไทย 

51.บานเมืองออนไลน - "พาณิชย" จับตา "ไบเดน" ปมดันเอเชียเขารวม "RCEPและCPTPP" 

52.Tna.mcot - นโยบาย “ไบเดน”ผลดีสินคาไทย 

53.มติชนออนไลน - DITP วิเคราะหนโยบาย “ไบเดน” คาดสงผลดี เพ่ิมโอกาสการคา การลงทุนไทย 

  ในสหรัฐฯ 
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54.สยามรัฐออนไลน - ไดมากกวาเสีย "DITP"วิเคราะหนโยบาย“ไบเดน”คาดสงผลดี เพ่ิมโอกาสการคา- 

  ลงทุนไทยในมะกัน 

55.Thebangkokinsight - นโยบาย “ไบเดน” โอกาสไทย คาขาย-ลงทุน สหรัฐ พาณิชย ตั้งเปาสงออกเพิ่ม 4% 

56.TnnThailand - อานิสงสนโยบาย"ไบเดน"เพ่ิมการคา-ลงทุนไทยในสหรัฐฯ 

57.Infoquest - รายงานพิเศษ: พาณิชยชี้นโยบาย “ไบเดน” เพ่ิมโอกาสการคา-ลงทุนไทย 

58.Infoquest - #REPORT: #REPORT: พาณิชยชี้นโยบาย "ไบเดน" เพ่ิมโอกาสการคา-ลงทุนไทย 

  แตจับตาผลกระทบเงินบาท 

59.INNNEWS - พณ.คาดนโยบาย“โจ ไบเดน”สงผลดีการคาไทย 

60.Ryt9.com - REPORT: พาณิชยชี้นโยบาย "ไบเดน" เพ่ิมโอกาสการคา-ลงทุนไทย แตจับตา 

  ผลกระทบเงินบาท 

61.ประชาชาติธุรกิจออนไลน - DITP นําทัพการตูนคาแรคเตอรไทยเจาะตลาดญี่ปุน 

62.สยามรัฐออนไลน - “DITP” นําทัพการตูนคาแรคเตอรไทยบุกญี่ปุน นําผลงานคนไทยโชวตลาดโลก 

63.มติชนออนไลน - DITP นําทัพการตูนคาแรคเตอรไทยเจาะตลาดญี่ปุน 

64.Todayhighlightnews - “พาณิชย”เปดรับสมัครผูประกอบการการตูน แอนิเมชัน รวมโปรเจ็กตเจาะตลาด 

  ญี่ปุน 

65.แนวหนาออนไลน - DITP เดินหนาขับเคล่ือนผลักดันสงออกสินคาอาหารฮาลาลสูตลาดโลก 

66.INNNEWS - พาณิชยชูออนไลนดันสงออกเมืองรอง 

67.โพสตทูเดยออนไลน - สอท.เรียกเชื่อมั่นอาหารไทย ออกมาตรฐาน IPHA ปลอดภัยไรโควิด 

68.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - สนค.ชี้โอกาสทองการคาไทย เกาะกระแสรถยนตไฟฟาโลกบูม 

69.กรุงเทพธุรกิจออนไลน - "สนค. ชี้กระแสบูมยานยนตไฟฟาโลก สรางโอกาสทางการคาไทย 

70.มตชินออนไลน - สนค.ชี้กระแส ยานยนตไฟฟาโลกบูม โอกาสไทยเปนฐานผลิตควบสงออก แมเจอ 

  โควิดโต155% 

71.ผูจัดการออนไลน - “พาณิชย” ชี้ยานยนตไฟฟาโตตอเนื่อง แนะไทยดึงลงทุน เพ่ิมโอกาสสงออก 

72.สยามรัฐออนไลน - "สนค."ชี้โอกาสทางการคาไทยจากกระแสบูมยานยนตไฟฟาโลก 

73.Commercenewsagency - “พาณิชย”เผย“ยานยนตไฟฟา”บูมตอเนื่อง ชี้เปนโอกาสดึงลงทุน เพ่ิมสงออก 

  ตลาดโลก 

74.Infoquest - พณ.หนุนผูประกอบการไทยสรางพันธมิตรธุรกิจเพ่ิมโอกาสลงทุน EV  

  รับกระแสบูม 

75.Ryt9.com - พณ.หนุนผูประกอบการไทยสรางพันธมิตรธุรกิจเพ่ิมโอกาสลงทุน EV 

 รับกระแสบูม 

76.แนวหนาออนไลน - พาณิชย-เกษตรลุย Big Data เชื่อมขอมูลการผลิตถึงการตลาด 

77.Todayhighlightnews - “พาณิชย-เกษตร”ลุยแลว ทํา Big Data ขอมูลภาคเกษตร เช่ือมการผลิตถึงทําตลาด 

78.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - “อาเซียน”เตรียมถกนัดแรกป64 เคาะแผนฟนเศรษฐกิจ-รับมือ 4IR 

79.มติชนออนไลน - อาเซียน นดัถก23 ม.ค. หารือทําแผนฟนฟูศก.หลังโควิด และแนวทางลดขัดแยง 

80.กรุงเทพธุรกิจออนไลน - กินกุง..สูโควิด-19 เมนูละ 50 บาท อรอยคุม ชุมน้ําใจ 
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81.สยามรัฐออนไลน - กินกุง..สูโควิด-19 เมนูละ 50 บาท อรอยคุม ชุมน้ําใจ 

82.INNNEWS - ผลปาลมทะลาย 6.60-7.30 บาท/กก. 

83.ไทยโพสตออนไลน - ทอนโดนอีกดอก! นักวิชาการอิสระ ชี้ 'สยามไบโอไซเอนซ' ขาดทุนไมสําคัญเทา 

    คนไทยมีชีวิตรอด 

84.โพสตทูเดยออนไลน - การสรางสมดุลกฎระเบียบ เพ่ือพัฒนาผูประกอบการเยาวชนไทยสูอาเซียน 

85.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - คําวินิจฉัยซื้อเทสโก 3 แสนล. ทําไม กขค.ไฟเขียวกลุมซีพี(7) 

86.แนวหนาออนไลน - พิษโควิด! นายกฯส่ังหาแนวทางชวยผูประกอบการขนสงสินคาทางเรือ 

87.Thaigov - นายกรัฐมนตรีมอบคมนาคม คลัง พาณิชย รวมหนวยงานเก่ียวของกําหนด 

  แนวทางชวยเหลือผูประกอบการขนสงสินคาทางเรือท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

88.คม ชัด ลึก ออนไลน - "นายกฯ"มอบคมนาคม คลัง พาณิชย ชวยเหลือผูประกอบการขนสงสินคาทางเรือ 

  จากโควิด-19 

89.ประชาชาติธุรกิจออนไลน - ประยุทธ ส่ังแกปมสงออกสินคาทางเรือ-ตูคอนเทนเนอรขาดแคลน 

90.Thainews - สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนส่ังซื้อเมลอน สีทอง 

91.สยามรัฐออนไลน - มหาวิทยาลัยราชภัฎฯนําภาครัฐและเอกชนรวมจัดทําแผนแมบทพัฒนาเครือขาย 

  อุตสาหกรรมผลไมและผักแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ 

92.ฐานเศรษฐกิจออนไลน - เวียดนามน็อกไทย โคนขาวหอมมะลิ 

----------------------------------------------- 
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