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รายงานสรุปที่ปรึกษาด้านการส่ือสาร 

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

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

จดัเตรียมข้อมลูส าหรับการวางแผนการส่ือสารและการจดัอบรมทกัษะการส่ือสารกบัส่ือมวลชน โดยคณะท่ี

ปรึกษาได้ด าเนินการเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

การเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและคณะท างาน 

 

1. การจดัสง่ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

a. วนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

b. ประเดน็ส่ือสาร : “ทุง่คา” มุง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

c. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดการจดัสง่ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

 

2. การประชมุครัง้ท่ี 3/2560 

a. วนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

b. เวลา 10.00-12.00 น. 

c. สาระส าคญัการประชมุ 

i. สรุปเตรียมการแถลงขา่วครัง้ท่ี 2/2560 

d. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดรายงานการประชมุ 

 

3. สรุปมลูคา่การเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 

a. ส่ือสิ่งพิมพ์ ได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ จ านวน 15 ขา่ว 

b. จ านวนการเผยแพร่บนส่ือสิ่งพิมพ์ 413.54 คอลมัน์นิว้ 

c. ส่ือโทรทศัน์และวิทย ุได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ จ านวน 5 ขา่ว 

d. จ านวนการเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์และวิทย ุ13 นาที 30 วินาที 

e. ส่ือออนไลน์ ได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ จ านวน 17 ขา่ว 

f. จ านวนการเผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์ 16,037,942.00 Page Views 

g. มูลค่าการเผยแพร่ผ่านส่ือทัง้หมดคิดเป็น 2,687,871.00 บาท 
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สรุปมูลค่าการเผยแพร่ข่าว บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์ 

ข่าว จ านวนส่ือ

สิ่งพมิพ์ 

ขนาด

คอลัมน์นิว้ 

จ านวน

เว็บไซต์ 

จ านวนผู้ชมบน

สื่อออนไลน์ 

จ านวน

วิทยุและ

โทรทัศน์ 

จ านวน 

นาที 

มูลค่า 

กนัยายน 24 872.56 46 3,313,475.00 4 11 นาที 

11 วินาที 

4,382,169.00 

ตลุาคม 15 413.54 17 16,037,942.00 5 13 นาที 

30 วินาที 

2,687,871.00 

พฤศจิกายน        

ธนัวาคม        

รวม 39 1,286.10 63 19,351,417.00 9 24 นาที 

44 วินาที 

7,070,040.00 
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รายงานสรุปมูลค่าการเผยแพร่ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

ล าดับ ส่ือ พาดหัว วันท่ี

เผยแพร่ 

คอลัมน์ 

นิว้ / นาที 

มูลค่าการ

เผยแพร่ 

(บาท) 

1 INTV ตลาดวิเคราะห์ 2 ตลุาคม 2 นาที 180,000.00 

2 CH8 ขา่วชอ่ง 8 5 ตลุาคม 1 นาที 180,000.00 

3 FM97 ขา่วค ่า 10 ตลุาคม 2 นาที 

30 วินาที 

39,000.00 

4 FM105 ขา่วค ่า 10 ตลุาคม 1 นาที 

30 วินาที 

24,000.00 

5 ดอกเบีย้ธุรกิจ ทุง่คาเปิดตวัธุรกิจใหม่ 10 ตลุาคม 32.25 145,125.00 

6 ไทยโพสต์ ทุง่คา 10 ตลุาคม 10.33 26,341.50 

7 บลชูิฟ ทุง่คา 10 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

8 หุ้นอินไซต์ THL ตัง้ ดสิคฟัเวอร์ 10 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

9 ผู้จดัการ ทุง่คาฮาเบอร์ ตัง้บริษัทท่ี

ปรึกษา 

10 ตลุาคม 1,641,920 75,000.00 

10 PR Matter ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

10 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

11 Stock The Day ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

10 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

12 กระแสหุ้น ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

10 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

13 ไทยนิวส์ ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

10 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 



4 
 

14 Thai PBS ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

10 ตลุาคม 69,058.00 15,000.00 

15 Thai PR ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

10 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

16 ขา่วสด ทุง่คา ย่ืน กลต. กลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

11 ตลุาคม 12,565,410.00 15,000.00 

17 มตชิน ทุง่คา ย่ืน กลต. กลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

11 ตลุาคม 1,002,999.00 75,000.00 

18 สยามธุรกิจ ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

11 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

19 Bangkok Post Tongkah taps advisor to 

seek SET re-list 

11 ตลุาคม 30.60 137,700.00 

20 เดลินิวส์ แวดวงเศรษฐกิจ 11 ตลุาคม 20.02 132,132.00 

21 ผู้จดัการ THL ตัง้ท่ีปรึกษา ท าแผน

กลบัเข้ามาเทรด 

11 ตลุาคม 26.25 94,500.00 

22 โพสต์ทเูดย์ ทุง่คาจอ่กลบั SET 11 ตลุาคม 10.60 28,620.00 

23 RYT9 ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

12 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

24 Thai PR ทุง่คา มัง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

12 ตลุาคม 5,000.00 15,000.00 

25 แนวหน้า ทุง่คา ปรับโครงสร้างจอ

หวนคืนตลาดหุ้น 

13 ตลุาคม 126,620.00 15,000.00 

26 บางกอกทเูดย์ ทุง่คา หวงัน าหุ้นกลบัเข้า 

ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์ 

13 ตลุาคม 40.80 122,400.00 

27 ผู้จดัการ ทุง่คา แตง่ตัง้ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน มุง่มัน่น าหุ้น

13 ตลุาคม 26.00 93,600.00 
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กลบัมา ซือ้-ขาย ในตลาด

หลกัทรัพย์ 

28 แนวหน้า ทุง่คาฯ ปรับโครงสร้างจ่อ

หวนคืนตลาด 

13 ตลุาคม 16.26 43,902.00 

29 สยามธุรกิจ ทุง่คา แตง่ตัง้ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน มุง่มัน่น าหุ้น

กลบัมา ซือ้-ขาย ในตลาด

หลกัทรัพย์ 

14 ตลุาคม 28.04 79,914.00 

30 ดอกเบีย้ธุรกิจ รุกสร้างการเตบิโตระยะยาว 16 ตลุาคม 27.67 124,515.00 

31 ขา่วหุ้น THL ตัง้ ดสิคพัเวอร์ฯ เป็น 

FA ท าแผนกลบัเข้ามาเทรด 

16 ตลุาคม 37.94 108,129.00 

32 สยามรัฐ ทุง่คา ปรับแผนธุรกิจ เล็งน า

หุ้นกลบัซือ้-ขาย ตลท 

16 ตลุาคม 47.81 121,915.50 

33 แนวหน้า บริษัท ทุง่คาฮาเบอร์ จ ากดั 17 ตลุาคม 31.83 85,941.00 

34 กรุงเทพธุรกิจ ทุง่คาฯ มุง่มัน่น าหุ้นกลบั

เข้า-ซือ้ขาย 

17 ตลุาคม 279,536.00 75,000.00 

35 พิมพ์ไทย ทุง่คาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน 

24 ตลุาคม 27.14 65,136.00 

36 Money 

Channel 

หุ้นโค้งสดุท้าย 28 ตลุาคม 6 นาที  

30 วินาที 

360,000.00 

37 คมชดัลกึ ทุง่คาฯ รุกพลงังานทดแทน 29 ตลุาคม 302,399.00 75,000.00 

รวม 13 นาท ี30 วินาที 413.54 

คอลัมน์นิว้ 

16,037,942.00 

Views 

2,687,871.00 

บาท 

 

 

 


