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รายงานสรุปที่ปรึกษาด้านการส่ือสาร 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

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

จดัเตรียมข้อมลูส าหรับการวางแผนการส่ือสารและการจดัอบรมทกัษะการส่ือสารกบัส่ือมวลชน โดยคณะท่ี

ปรึกษาได้ด าเนินการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

การเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและคณะท างาน 

 

1. การประชุมครัง้ท่ี 4/2560 

a. วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

b. เวลา 10.00-12.00 น. 

c. สาระส าคญัการประชมุ 

i. การเตรียมงานแถลงขา่วครัง้ท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 

ii. การสมัภาษณ์พิเศษ ประเดน็ CSR 

d. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดรายงานการประชมุ 

 

2. การประชุมครัง้ท่ี 5/2560 

a. วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

b. เวลา 16.00-17.00 น. 

c. สาระส าคญัการประชมุ 

i. การเตรียมตวัให้สมัภาษณ์รายการโทรทศัน์ Nation TV 

d. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดรายงานการประชมุ 

 

กิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ์ 

 

3. การแถลงข่าว 
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a. วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.45-12.00 น.  

ณ Business Center ชัน้ 4 ซีดบัเบิล้ยทูาวเวอร์  

b. ผู้ให้สมัภาษณ์ 

i. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
c. ประเดน็ส่ือสาร 

i. ทุง่คาฮาเบอร์เผยผลประกอบการงวด 9 เดือนโต..พลิกกลบัมามีก าไรอีกครัง้ 
d. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดกิจกรรมแถลงขา่ว 

ทัง้นี ้ส่ือมวลชนเข้าร่วมงาน* โดยสรุปดงันี ้ 

ล าดับ รายการ จ านวนส่ือ จ านวนคน 

1 ส่ือหนงัสือพิมพ์ 13 17 

2 ส่ือโทรทศัน์และวิทย ุ 5 5 

3 ส านกัขา่ว และออนไลน์ 6 7 

รวม 24 29 

หมายเหต ุส่ือมวลชนบางส่ือมามากกวา่ 1 ทา่น แตไ่มไ่ด้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เน่ืองจากมาในชว่ง

การแถลงขา่วเร่ิมต้นขึน้แล้ว 

 

4. การประสานงานรายการข่าว Nation TV 

a. วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.45-12.00 น.  

ณ ส านกังาน บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์  

b. ผู้ให้สมัภาษณ์ 

i. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
c. ประเดน็ส่ือสาร 

i. ทุง่คาฮาเบอร์เผยผลประกอบการงวด 9 เดือนโต..พลิกกลบัมามีก าไรอีกครัง้ 

d. ทีมงานได้จดัท าประเดน็ค าถามและค าตอบให้แก่รายการพิจารณา ประกอบด้วย 
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i. สถานการณ์ปัจจบุนั หลงัจากประสบปัญหาเข้าสูก่ารฟืน้ฟกิูจการ ขณะนีมี้ความ
คืบหน้าเป็นอยา่งไรบ้าง 

ii. หลงัจากท่ีศาลมีค าสัง่ให้ออกจากแผนฟืน้ฟกิูจการแล้ว สิ่งท่ี ทุง่คาฮาเบอร์ หรือ ทีเอช
แอล วางแผนด าเนินการตอ่ไปเป็นอยา่งไร 

iii. แผนการด าเนินธุรกิจใหมนี่ ้นา่สนใจเป็นอยา่งยิ่ง จากเดิมด าเนินงานแตเ่พียงธุรกิจ
เหมือง การกระจายความเส่ียงธุรกิจไปสูพ่ลงังาน และอสงัหาริมทรัพย์ ก็ชว่ยให้บริษัท

มีความมัน่คงมากย่ิงขึน้ แล้วสดัสว่นของการด าเนินธุรกิจ ทีเอชแอล ตอ่ไป จะเน้น

ด้านไหนเป็นหลกั เหมือง พลงังาน หรือ อสงัหาริมทรัพย์ 

iv. จากแผนการด าเนินงานดงักลา่ว ในรอบปีท่ีผา่นมา ให้ผลตอบรับเป็นอยา่งไรบ้าง 

v. คดิว่า จะกลบัเข้ามาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกครัง้ได้เม่ือไร 
e. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดการประสานงานรายการขา่ว 

 

5. การประสานงานเชิญส่ือมวลชนเข้าร่วมสัมภาษณ์พเิศษ ประเดน็ CSR 

a. สมัภาษณ์ส่ือมวลชนกลุม่หนงัสือพิมพ์ 
i. วนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.45-12.00 น.  

ณ ส านกังาน บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์  

b. สมัภาษณ์สดรายการวิทย ุFM105 

i. วนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.30-20.00 น.  

สมัภาษณ์สดผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  

c. ผู้ให้สมัภาษณ์ 

i. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
d. ประเดน็ส่ือสาร 

i. “ทุง่คา” คดินอกกรอบ ปัน้ธุรกิจ ปันสขุสูส่งัคม 

e. ทีมงานได้จดัท าขา่วแจก และประเดน็ค าถามและค าตอบส าหรับสมัภาษณ์แก่ส่ือมวลชน 

i. บมจ. ทุง่คา ฮาเบอร์ คือใคร และปัจจบุนัเป็นอยา่งไร 
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ii. แนวคิดหลกัของ ปัน้ธุรกิจ ปันสขุสูส่งัคม คือ เม่ือองค์กรได้ก าไรแล้ว ก็จะน าก าไร
เหลา่นัน้ กลบัมาพฒันาสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมตอ่ไป อย่างให้คณุวิจิตรเลา่ให้

ฟังเพิ่มเตมิวา่ ก าไรเหลา่นัน้ จะน ากลบัมาพฒันาอยา่งไรตอ่ไปบ้าง 

iii. อยากให้คณุวิจิตร อธิบายในสว่นรายละเอียดด้าน สขุภาพ วา่เป็นอยา่งไร 
iv. อยากให้คณุวิจิตร อธิบายในสว่นรายละเอียดด้าน เศรษฐกิจ วา่เป็นอยา่งไร 
v. อยากให้คณุวิจิตร อธิบายในสว่นรายละเอียดด้าน สวสัดิภาพสงัคม วา่เป็นอยา่งไร 
vi. คณุวิจิตรมีอะไรท่ีอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ ฟังบ้าง 

f. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดการประสานงานรายการขา่ว 

 

การให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

6. สรุปมูลค่าการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

a. ส่ือสิ่งพิมพ์ ได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ จ านวน 26 ขา่ว 

b. จ านวนการเผยแพร่บนส่ือสิ่งพิมพ์ 701.02 คอลมัน์นิว้ 

c. ส่ือโทรทศัน์และวิทย ุได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ จ านวน 6 ขา่ว 

d. จ านวนการเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์และวิทย ุ27 นาที 

e. ส่ือออนไลน์ ได้เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ จ านวน 7 ข่าว 

f. จ านวนการเผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์ 966,047.00 Page Views 

g. มูลค่าการเผยแพร่ผ่านส่ือทัง้หมดคิดเป็น 4,021,813.50 บาท 

 

7. สรุปกิจกรรมตามแผนงาน 

ล าดับ รายละเอียดตามสัญญา การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 

1 กิจกรรมแถลงขา่ว จ านวน 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 : 28 กนัยายน 2560 : “ทุง่คา” เปิดตวัธุรกิจใหม ่

ลงทนุพลงังานทดแทน 

ครัง้ท่ี 2 : 21 พฤศจิกายน 2560 : ทุง่คาฮาเบอร์เผยผล
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ประกอบการงวด 9 เดือนโต..พลิกกลบัมามีก าไรอีกครัง้ 

2 การจดัสง่ขา่ว จ านวน 1 ครัง้ ตลุาคม 2560 : “ทุง่คา” มุง่มัน่น าหุ้นกลบัเข้า ซือ้-ขาย 

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3 กิจกรรมสมัภาษณ์พิเศษ จ านวน 1 ครัง้ 12 ธนัวาคม 2560 : ประเดน็ CSR 

ล าดับ กิจกรรมนอกเหนือสัญญา การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 

1 กิจกรรมสมัภาษณ์พิเศษ ครัง้ท่ี 1 : 1 ธนัวาคม 2560 : สถานีโทรทศัน์ Nation TV 

ครัง้ท่ี 2 : 15 ธนัวาคม 2560 : รายการวิทย ุFM105 

 

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 26 701.02 7 966,047.00 6 27 นาที 4,021,813.50 

ธนัวาคม        

รวม 65 1,987.12 70 20,317,464.00 15 51 นาที 

44 วินาที 

11,091,853.50 
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รายงานสรุปมูลค่าการเผยแพร่ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

ล าดับ ส่ือ พาดหัว วันท่ีเผยแพร่ คอลัมน์ 

นิว้ / นาที 

มูลค่าการ

เผยแพร่ 

(บาท) 

1 Thai Keizei THL 30 ตลุาคม 40.00 108,000.00 

2 หุ้นอินไซต์ THL แผนปี 61 เตรียมลงทนุ

โครงการ 

21 พฤศจิกายน 5,000.00 15,000.00 

3 Infoquest THL หวงักลบัเข้าเทรดกลาง

ปี 61 

21 พฤศจิกายน 5,000.00 15,000.00 

4 มิตหิุ้น THL อวดผลงานงวด 9 

เดือน 

21 พฤศจิกายน 396,000.00 75,000.00 

5 Thai MLM ทุง่คาฮาเบอร์เผยผล

ประกอบงวด 9 เดือนโต 

21 พฤศจิกายน 5,000.00 15,000.00 

6 กรุงเทพธุรกิจ ทุง่คาฯกางแผนหลงัฟืน้ฟู 22 พฤศจิกายน 68.59 493,848.00 

7 Bangkok Post Tongkah swings to profit 

on tin, stone sales 

22 พฤศจิกายน 18.13 81,585.00 

8 ขา่วหุ้น THL ลัน่ปี 60 พลิกมีก าไร 22 พฤศจิกายน 26.04 62,496.00 

9 โลกวนันี ้ ทุง่คาฮาเบอร์ พลิกมีก าไร 22 พฤศจิกายน 19.02 51,354.00 

10 ไทยโพสต์ PTTEP รือ้แผนลงทนุปิโตรฯ 

ทุง่คารุกธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

22 พฤศจิกายน 56.17 143,233.50 

11 ทนัหุ้น THL คืนสงัเวียน SET ปี

หน้า 

22 พฤศจิกายน 45.63 102,667.50 
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12 Weekly Focus News Update 23 พฤศจิกายน 1 นาที  

30 วินาที 

180,000.00 

13 InTV ตลาดวิเคราะห์ 23 พฤศจิกายน 2 นาที 180,000.00 

14 TNN24 News 23 พฤศจิกายน 30 วินาที 180,000.00 

15 RTY9 ทุง่คาฮาเบอร์เผยผล

ประกอบการ 

23 พฤศจิกายน 116,234.00 15,000.00 

16 สยามรัฐ ทุง่คาฮาเบอร์เผยผล

ประกอบการ 

23 พฤศจิกายน 42,813.00 75,000.00 

17 โพสต์ทเูดย์ ยิม้รับก าไร 23 พฤศจิกายน 14.01 46,233.00 

18 สยามรัฐ 9 ด. ทุง่คาฮาเบอร์พลิก

ก าไร 

23 พฤศจิกายน 20.17 51,433.50 

19 ผู้จดัการ วิจิตร 24 พฤศจิกายน 30.96 139,320.00 

20 ผู้จดัการ ทุง่คาฯ โชว์ 9 เดือนพลิก

ก าไร 42.48 ล้าน 

24 พฤศจิกายน 17.02 61,272.00 

21 เดลินิวส์ วิจิตร 25 พฤศจิกายน 11.19 73,854.00 

22 สยามธุรกิจ ทุง่คา รุกเมียนมา-เวียดนาม 25 พฤศจิกายน 36.19 103,141.50 

23 ดอกเบีย้ธุรกิจ ทุง่คาฮาเบอร์ โชว์รายได้ 9 

เดือน 

27 พฤศจิกายน 33.49 150,705.00 

24 พิมพ์ไทย ทุง่คาฯโชว์ผลงาน 9 เดือนก

ก าไรพุง่ 

27 พฤศจิกายน 25.90 61,920.00 

25 พิมพ์ไทย ยิม้รับก าไร 27 พฤศจิกายน 7.90 18,960.00 

26 ไทยโพสต์ ยิม้รับก าไร 27 พฤศจิกายน 10.18 25,959.00 

27 คมชดัลกึ ยิม้รับก าไร 28 พฤศจิกายน 10.98 72,468.00 

28 โลกวนันี ้ วิจิตร 28 พฤศจิกายน 9.49 25,623.00 
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29 แนวหน้า ทุง่คาฮาเบอร์ สดุปลืม้ 9 

เดือนเตบิโตพุง่พรวด 

29 พฤศจิกายน 396,000.00 75,000.00 

30 ไทยโพสต์ ทุง่คาฮาเบอร์ เผยผล

ประกอบการงด 9 เดือนโต 

29 พฤศจิกายน 37.08 94,554.00 

31 แนวหน้า ทุง่คาฮาเบอร์สดุปลืม้ 29 พฤศจิกายน 15.18 40,986.00 

32 สยามรัฐ ยิม้รับก าไร 30 พฤศจิกายน 19.66 50,133.00 

33 ทรานสปอร์ต

เจอร์นลั 

THL เปิดแผนปี 61 ลยุ 3

ธุรกิจหลกั 

1 ธนัวาคม 53.65 201,187.50 

34 Power 

Network 

ทุง่คาฮาเบอร์ เผยผล

ประกอบการงด 9 เดือนโต 

1 ธนัวาคม 40.00 96,000.00 

35 IPM News 2 ธนัวาคม 2 นาที 

30 วินาที 

180,000.00 

36 แนวหน้า เดนิหน้า 2 ธนัวาคม 8.65 23,355.00 

37 Bangkok 

Channel 

ขา่วเดน่ทัว่ไทย 4 ธนัวาคม 2 นาที 

30 วินาที 

180,000.00 

38 Nation TV ห้องขา่วธุรกิจ 4 ธนัวาคม 18 นาที 360,000.00 

39 ฐานเศรษฐกิจ ทุง่คาฮาเบอร์ เผยผล

ประกอบการงด 9 เดือนโต 

7 ธนัวาคม 25.74 96,525.00 

รวม 27 นาที 701.02 

คอลัมน์นิว้ 

966,047.00 

Views 

4,021,813.50 

บาท 

 

 

 

 


