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รายงานสรุปที่ปรึกษาด้านการส่ือสาร 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จ ากดั ได้ประสานงานร่วมกบัคณะท างานบริษัท ทุง่คา ฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือ

จดัเตรียมข้อมลูส าหรับการวางแผนการส่ือสารและการจดัอบรมทกัษะการส่ือสารกบัส่ือมวลชน โดยคณะท่ี

ปรึกษาได้ด าเนินการระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

การเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและคณะท างาน 
 

1. การประชมุครัง้ท่ี 1/2559 

a. วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

b. เวลา 13.00-15.00 น. 

c. สาระส าคญัการประชมุ 

i. สรุปการเตรียมประเดน็สมัภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร 

d. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดรายงานการประชมุตามล าดบั หมายเลขหวัข้อ 

 

2. การประชมุครัง้ท่ี 2/2559 

a. วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

b. เวลา 16.00-17.00 น. 

c. สาระส าคญัการประชมุ 

i. สรุปผลการศกึษาการส่ือสารภายในองค์กรของ บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ 

d. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดรายงานการประชมุตามล าดบั หมายเลขหวัข้อ 

 

3. การประชมุครัง้ท่ี 3/2559 

a. วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

b. เวลา 17.00-19.00 น. 

c. สาระส าคญัการประชมุ 

i. แผนงานในอนาคตก่อนกลบัเข้าเทรดในตลาดฯ 

ii. การให้หุ้นพิเศษแก่ส่ือมวลชน 
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iii. การด าเนินงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

iv. การประชาสมัพนัธ์เพ่ือสนบัสนนุการเพิ่มทนุ 

d. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดรายงานการประชมุตามล าดบั หมายเลขหวัข้อ 

 

กิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ์ 
 

4. การแถลงขา่วกลุม่ย่อย 

a. วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ส านกังาน บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ 

b. ผู้ให้สมัภาษณ์ 

i. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

c. ประเดน็ส่ือสาร 

i. สรุปแผนฟืน้ฟกิูจการ บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ 

ทัง้นี ้ส่ือมวลชนเข้าร่วมงานโดยสรุปดงันี ้ 

ล าดับ รายการ จ านวนส่ือ จ านวนคน 

1 ส่ือหนงัสือพิมพ์ 5 6 

2 ส่ือออนไลน์ 1 1 

รวม 6 7 

 

5. ส่ือมวลร่วมรับประทานอาหารกบัผู้บริหาร 

a. วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 11.30-12.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

b. ผู้ให้สมัภาษณ์ 

i. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

c. ประเดน็ส่ือสาร 

i. สรุปแผนฟืน้ฟกิูจการ บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ 
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ทัง้นี ้ส่ือมวลชนเข้าร่วมงานโดยสรุปดงันี ้ 

ล าดับ รายการ จ านวนส่ือ จ านวนคน 

1 ส่ือหนงัสือพิมพ์ 9 9 

2 ส่ือออนไลน์ 5 5 

รวม 14 14 

 

6. ผู้บริหารเย่ียมส านกัพิมพ์ส่ือมวลชน 

a. วนัท่ี 24-25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 11.00-15.00 น.  

b. ผู้ให้สมัภาษณ์ 

i. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

c. ประเดน็ส่ือสาร 

i. สรุปแผนฟืน้ฟกิูจการ บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ 

สรุปสาระส าคญัจากการเย่ียมเยียนส่ือมวลชน 

1. ส่ือมวลชน ขอให้จดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลขให้ชดัเจน และเป็นตวัเลขชดุเดียวกนัส าหรับการให้

ข้อมลูแก่ส่ือส านกัตา่งๆ (ปัจจบุนั ขา่วท่ีออกไปยงัส่ือแตล่ะฉบบั ตวัเลขไมเ่หมือนกนั ท าให้

ส่ือมวลชนสบัสน) 

2. ส่ือมวลชน มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของ บมจ. ทุ่งคา ฮาเบอร์ มาก

ขึน้ รวมทัง้สนใจไปเย่ียมชมเหมืองในอนาคต 

3. ส่ือมวลชนในสายเศรษฐกิจ การเงิน และอตุสาหกรรม ติดตามขอัมลูขา่วสารของ บมจ. ทุง่คา ฮา

เบอร์ เป็นอยา่งดี ตัง้แตอ่ดีต จนถึงปัจจบุนั ดงันัน้ การเตรียมข้อมลูส าหรับการตอบค าถามจงึมี

ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

4. ส่ือมวลชนเกิดความรู้สกึเป็นกนัเอง และไว้วางใจ ผู้บริหาร บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ เพิ่มขึน้ สงัเกตได้

จากการสอบถามข้อมลู เพ่ือการน าเสนอประเดน็ขา่วสาร 
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สิ่งท่ีต้องด าเนินการเพิ่มเตมิ โดยทีมประชาสมัพนัธ์ บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ 

1. คณุวีระศกัดิ์ พงศ์อกัษร บรรณาธิการบริหาร NBC หรือ Nation TV สนใจคยุกบัผู้บริหารในประเดน็

ตา่งๆ เก่ียวกบั บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ ทีมสามารถนดัหมายได้ตอ่ไปในอนาคต ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาขอ

แนะน าให้รอสรุปเร่ืองการบริหาร โครงสร้างองค์กรภายใน และการจดัการเร่ืองการเพิ่มทนุหรือ

ช าระหนีใ้ห้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วคอ่ยไปพบปะพดูคยุ เพ่ือสรุปทกุอย่างแบบชดัเจน 

2. คณุอาภรรัตน์ พนูพงศ์พิพฒัน์ หวัหน้าขา่วเศรษฐกิจ หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post ขอให้จดัสง่

ข้อมลูเก่ียวกบัมลูคา่ทองค าท่ีผลิตได้ในปีลา่สดุท่ีมีการผลิต เพ่ือน ามาประกอบข้อมลูเขียนขา่ว 

3. การประสานงานนดัหมาย หนงัสือพิมพ์ ประชาชาตธิุรกิจ และ ฐานเศรษฐกิจ มาสมัภาษณ์

ผู้บริหารในประเดน็ท่ีจะแถลงขา่วก่อนการจดังานจริง อย่างน้อย 3 วนั เพ่ือให้ส่ือทัง้สองฉบบั

สามารถลงขา่วได้พร้อมกบัสือรายวนัฉบบัอ่ืน 

4. กรณีมีการเปิดเหมือง สามารถเชิญส่ือมวลชนไปร่วมชมการด าเนินงานเหมือง เพื่อการให้ความรู้

เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ และสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องตอ่การด าเนินงานด้านสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม อีกทัง้ เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งองค์กรกบัส่ือมวลชน 
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การให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

7. วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 แนะน า Blogger เพ่ือการเขียนสนบัสนนุการเพิ่มทุน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆตามล าดบัหมายเลขหวัข้อ 

8. สรุปมลูคา่การเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ระหวา่งเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

a. ส่ือสิ่งพิมพ์ ได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ จ านวน 20 ขา่ว 

b. จ านวนการเผยแพร่บนส่ือสิ่งพิมพ์ 1,010 คอลมัน์นิว้ 

c. ส่ือออนไลน์ ได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ จ านวน 10 ขา่ว 

d. มลูคา่การเผยแพร่ผา่นส่ือทัง้หมดคิดเป็น 3,761,188.65 บาท 

 

ข่าว จ านวนส่ือ

สิ่งพมิพ์ 

ขนาด

คอลัมน์นิว้ 

จ านวน

เว็บไซต์ 

จ านวน

โทรทัศน์ 

จ านวน 

วิทยุ 

มูลค่า 

มกราคม 1 195.50 - - - 210,000.00 

กมุภาพนัธ์ 19 814.50 10 - - 3,551,188.65 

รวม 20 1,010.00 10 - - 3,761,188.65 
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รายงานสรุปมูลค่าการเผยแพร่ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ล าดับ ส่ือ พาดหัว วันท่ีเผยแพร่ คอลัมน์ 
นิว้ 

มูลค่าการ
เผยแพร่ 
(บาท) 

1 Condo Guide ทุง่คาฮาเบอร์ แตกหนอ่ดนั 
สกายคริฟ รุกธุรกิจอสงัหาฯ 

มกราคม 195.50 210,000.00 

2 เดลินิวส์ ทุง่คาฯ เผยแผนฟืน้ฟฉูลยุ 
หวงัเข้าเทรดหุ้นปลายปีนี ้

3 กมุภาพนัธ์ 21.04 138,864.00 

3 โพสต์ทเูดย์ ทุง่คาฯ แข็งแรง กลบัมาเท
รดคร่ึงปีหลงั 

3 กมุภาพนัธ์ 37.87 101,112.90 

4 กรุงเทพธุรกิจ เปิดแผนฟืน้ฟฯู ทุง่คา 3 กมุภาพนัธ์ 73.93 532,296.00 

5 ขา่วหุ้น THL ตัง้เปา้หวนเข้าเทรดทนั
ปี 59 

3 กมุภาพนัธ์ 39.83 89,617.50 

6 ทนัหุ้น THL หวนกลบัเทรดปีนี ้เร่ง
ปรับโครงสร้างธุรกิจ 

3 กมุภาพนัธ์ 40.45 63,780.75 

7 Efinancethai THL หวงักลบัมาเทรด
ปลายปีนี ้หลงัเพิ่มทนุ-ปรับ
โครงสร้างหนี ้มัน่ใจปีนี ้
พลิกก าไร 

3 กมุภาพนัธ์ - 15,000.00 

8 BusinessLine 
andLife 

THL ชีแ้จงแผนการเพิ่มทนุ 11 กมุภาพนัธ์ - 15,000.00 

9 Efinancethai THL คาดกลบัมาเทรดได้ใน
ปีนี ้ปรับแผนเพิ่มทนุเหลือ 
800-900 ล้านบาท 

11 กมุภาพนัธ์ - 15,000.00 

10 ขา่วหุ้น THL เล็งกลบัเทรดหลงัการ
เพิ่มทนุ-ช าระหนีเ้สร็จราว 
มี.ค. 

11 กมุภาพนัธ์ - 15,000.00 
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11 ASTV ผู้จดัการ ทุง่คา ฮาเบอร์ ลัน่ออกจาก
แผนฟืน้ฟปีูนี ้จอ่รุกพลงังาน
ทดแทน-เหมือง ใน ตปท. 

11 กมุภาพนัธ์ - 15,000.00 

12 Thainewsstock ทุง่คาฯเผยแผนฟืน้ฟฉูลยุ 11 กมุภาพนัธ์ - 5,000.00 

13 ThaiPR THL ตัง้เปา้เป็นโฮลดิง้คอม
ปานี 

11 กมุภาพนัธ์ - 15,000.00 

14 ทนัหุ้น THL เล็งกลบัเทรด-เช่ือปีนี ้
ออกจากแผนฟืน้ฟู 

11 กมุภาพนัธ์ - 15,000.00 

15 หุ้น inside THL มัน่ใจไมถ่กูเพิกถอน
จาก ตลท 

12 กมุภาพนัธ์ - 15,000.00 

16 Bangkok Post Tongkah aims to be back 
in black 

12 กมุภาพนัธ์ 23.01 103,545.00 

17 โพสต์ทเูดย์ พอร์ตเทรดทบุหุ้น 12 กมุภาพนัธ์ 29.01 130,545.00 

18 กรุงเทพธุรกิจ เลาะรัว้หุ้น-การเงิน 12 กมุภาพนัธ์ 24.11 173,592.00 

19 กรุงเทพธุรกิจ รายย่อยเมินเพิ่มทนุทุง่คา 
เล็งลดมลูคา่ระดมทนุ 20% 

12 กมุภาพนัธ์ 46.96 338,112.00 

20 ทนัหุ้น THL เดนิหน้าออกแผนฟืน้ฟู 12 กมุภาพนัธ์ 43.14 67,945.50 

21 ASTV ผู้จดัการ
รายวนั 

ทุง่คาฮาเบอร์ ออกจากแผน
ฟืน้ฟฯู ปีนี ้

12 กมุภาพนัธ์ 36.85 131,554.50 

22 มตชิน  
(กรอบบา่ย) 

ทุง่คาฯ แย้มเพิ่มทนุเหลือไม่
ถึงพนัล้าน 

13 กมุภาพนัธ์ 15.68 51,744.00 

23 ฐานเศรษฐกิจ ทุง่คาร้องนายกฯเปิดเหมือง
ทอง 

14-17 
กมุภาพนัธ์ 

76.56 267,100.00 

24 ประชาชาติ
ธุรกิจ 

ขูปิ่ดเหมืองทองค า 18-21 
กมุภาพนัธ์ 

91.17 369,238.50 
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25 กรุงเทพธุรกิจ ทุง่คา เล็งเทคฯ เหมืองดีบกุ 25 กมุภาพนัธ์ 34.93 151,945.50 

26 คมชดัลกึ ทุง่คาฯ กระจายลงทนุในเอ
อีซี 

25 กมุภาพนัธ์ 7.44 49,104.00 

27 ฐานเศรษฐกิจ ทุง่คา เบนเข็มลงทนุเพ่ือน
บ้าน 

28 กมุภาพนัธ์ 
– 2 มีนาคม 

109.49 410,587.50 

28 ไทยโพสต์ THL รับจ้างผลิตเหมืองดีบกุ
เมียนมา 

29 กมุภาพนัธ์ 19.28 49,164.00 

29 ประชาชาติ
ธุรกิจ 

ทุง่คาชีป้ม ผู้ ถือหุ้นมาเลย์ 
ฟ้องไมก่ระทบ 

29 กมุภาพนัธ์ 
– 2 มีนาคม 

43.78 131,340.00 

30 ประชาชาติ
ธุรกิจ 

ทุง่คาชีป้ม ผู้ ถือหุ้นมาเลย์ 
ฟ้องไมก่ระทบ 

1 มีนาคม - 75,000.00 

รวม 1,010 3,761,188.65 

 

 

 


