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รายงานสรปุงานประชาสมัพนัธ์การจดังาน ร่วมกบั 

บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั มารเ์กต็-คอมส ์จ ากดั ไดป้ระสานงานร่วมกบั บรษิทั เบทาโกร จ ากดั เพื่อด าเนินงานประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่

ขอ้มลูงานใหแ้ก่สาธารณชนทัว่ไป โดยทมีงานไดป้ระสานงานและด าเนินงานกจิกรรมดงันี้ 

1. จดัส่งข่าวประชาสมัพนัธ ์

a. วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560  

b. ประเดน็ขา่วประชาสมัพนัธ ์: เบทาโกรปันสขุที ่“บา้นทานตะวนั” และ “บา้นเดก็อ่อนเสอืใหญ่” ใน

โครงการ “ปันสขุ 50 ที ่ท าดทีัว่ไทย” 

c. รายละเอยีด เอกสารขา่วตามเอกสารแนบทา้ย  

 

2. สรปุมูลค่าการเผยแพรท่ัง้โครงการ 

a. สือ่สิง่พมิพ ์ไดเ้ผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ ์จ านวน 6 ขา่ว  

b. จ านวนการเผยแพร่บนสือ่สิง่พมิพ ์277.56 คอลมัน์นิ้ว  

c. สือ่ออนไลน์ ไดเ้ผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ ์จ านวน 16 ขา่ว  

d. จ านวนผูช้มผ่านสือ่ออนไลน์จ านวน 3,619,488.00 Page views 

e. มูลค่าการเผยแพรผ่า่นส่ือทัง้หมดคิดเป็น 1,776,367.95 บาท 
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รายงานสรปุมลูค่าการเผยแพร่ข่าว เบทาโกรปันสขุ 50 ท่ี ท่ีดีทัว่ไทย 

 

ล าดบั ส่ือ พาดหวั วนัท่ีเผยแพร ่ คอลมัน์น้ิว/ 

Viewers/นาที 

มูลค่า 

บาท 

1 สยามรฐั เบทาโกรปันสขุเดก็ดอ้ย

โอกาส 

3 พฤศจกิายน 19.55 61,582.50 

2 ผูจ้ดัการ เบทาโกร จดักจิกรรม

ครบรอบ 50 ปี 

3 พฤศจกิายน 12.80 57,600.00 

3 สยามธุรกจิ เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุเดก็

ดอ้ยโอกาส 

4 พฤศจกิายน 21.44 61,104.00 

4 ไทยโพสต ์ เบทาโกรปันสขุ ที ่บา้น

ทานตะวนั และ บา้นเดก็อ่อน

เสอืใหญ่ 

6 พฤศจกิายน 105.51 308,616.75 

5 โพสตท์เูดย ์ ท าดทีัว่ไทย 6 พฤศจกิายน 15.04 49,632.00 

6 M2F เบทาโกรปันสขุ ที ่บา้น

ทานตะวนั และ บา้นเดก็อ่อน

เสอืใหญ่ 

9 พฤศจกิายน 103.17 547,832.70 

7 โลกวนัน้ี เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 1 พฤศจกิายน 10,000.00 30,000.00 

8 ผูจ้ดัการ เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 1 พฤศจกิายน 1,902,526.00 75,000.00 

9 มตชิน เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 1 พฤศจกิายน 49,030.00 75,000.00 

10 Power Network เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 1 พฤศจกิายน 10,000.00 30,000.00 

11 สยามรฐั เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 1 พฤศจกิายน 42,657.00 75,000.00 
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12 สยามธุรกจิ เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 1 พฤศจกิายน 49,030.00 75,000.00 

13 Thai MLM เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 1 พฤศจกิายน 957,461.00 15,000.00 

14 คอหุน้ เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 2 พฤศจกิายน 9,528.00 15,000.00 

15 Transport Journal เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 2 พฤศจกิายน 11,266.00 75,000.00 

16 Variety ETC เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 2 พฤศจกิายน 5,000.00 15,000.00 

17 Biztosuccess เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 3 พฤศจกิายน 5,000.00 15,000.00 

18 In Tv เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 3 พฤศจกิายน 190,436.00 15,000.00 

19 กรุงเทพธุรกจิ เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 3 พฤศจกิายน 279,536.00 75,000.00 

20 Stocktheday เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 3 พฤศจกิายน 5,000.00 15,000.00 

21 News Plus เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 4 พฤศจกิายน 10,520.00 15,000.00 

22 บา้นเมอืง เครอืเบทาโกร ร่วมปันสขุ 6 พฤศจกิายน 82,498.00 75,000.00 

รวม 3,619,488.00 

page views 

277.51 

คอลมัน์น้ิว 

1,776,367.95 

บาท 
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