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สารกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. อสมท
บมจ. อสมท เป็นบริษัท
ที่ ได้ดำเนินธุรกิจสื่อสาร
มวลชนครบวงจรมาอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง ภายใต้
การสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในโอกาสที่
ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง
เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
องค์การแห่งนี้ ผมขอมุ่งมั่นทุ่มเท
สรรพกำลังความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนคู่ขนานกับ
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ บมจ. อสมท มีความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจสื่อสารมวลชนอย่างมั่นคง ยั่งยืน
และได้รับประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุดในทุกมิติ ด้วยความ
ร่วมมือ แรงกาย และแรงใจ ของผู้บริหารและผองพี่น้อง
พนักงาน บมจ. อสมท ทุกท่าน
ในห้ ว งระยะเวลาที่ เ ข้ า มาบริ ห ารงาน ผมมี
นโยบายจะมุ่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาพนั ก งานทุ ก ท่ า น 

ให้ ได้ รั บ โอกาส และการพั ฒ นาศั ก ยภาพในทุ ก ด้ า น
อย่างเสมอภาค เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในความเป็นมืออาชีพที่ ได้รับการ
ยอมรับจากทุกวงการ เพราะพนักงาน บมจ. อสมท
ทุกท่านคือหัวใจของฟันเฟืองแห่งกลไกที่สำคัญของ
องค์ ก าร เป็ น ผู้ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาและทุ่ ม เทการปฏิ บั ติ


หน้าที่ที่สามารถบูรณาการภารกิจที่พึงปฏิบัติ รังสรรค์
ให้เข้ากับทรัพย์กรแต่ละด้านของ บมจ. อสมท อย่าง
คุ้มค่า และเป็นที่ประจักษ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ตอบแทนและสิทธิสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะพึงได้รับ
จากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว ระบบดิ จิ ต อลได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทสำคั ญ ยิ่ ง
ในการสร้ า งโอกาสในการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ด้ า นการ
สื่อสารมวลชน ในฐานะที่ บมจ.อสมท เป็นหน่วยงาน
หลักด้านสื่อสารมวลชนที่สำคัญของประเทศ จึงพร้อม
ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้าน DIGITAL TV อย่าง
เต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อเป็นส่วนเติมเต็ม
ความต้ อ งการการบริ โ ภคข้ อ มู ล ข่ า วสารของภาค
ประชาชนให้มีความสมบูรณ์ ภายใต้แนวคิด “สังคม
อุดมปัญญา” ผ่านสื่อของ บมจ.อสมท ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและทัดเทียมกับต่างประเทศทั่วโลก
และในศุภวาระโอกาสนี้ ผมจึงขอถือโอกาสแนะนำ
ตัวเองต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอให้ความมั่นใจว่า
จะบริหารกิจการของ บมจ.อสมท ซึ่งเป็นศูนย์รวม
แห่งความรักและความสามัคคีของทุกท่าน ให้เติบโต
อย่างยั่งยืนสถาพร ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้การ
สนับสนุนกิจการของ บมจ.อสมท ตลอดมา
ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012
(FIFA Futsal World Cup Thailand 2012)
การแข่ ง ขั น ฟุ ต ซอลชิ ง แชมป์ โ ลก 2012
เป็ น การแข่ ง ขั น ชิ ง แชมป์ โ ลกครั้ ง ที่ 7 นั บ เป็ น
การจัดการแข่งขันระดับโลกในประเทศไทยเป็น
ครั้งแรก โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่กรุงเทพมหานครและ
นครราชสี ม า มี ที ม ชาติ ต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น
ทั้งสิ้น 24 ทีม บมจ.อสมท ถ่ายทอดสดให้ผู้ชม
ทุกท่านได้รับชทผ่าน โมเดิร์น ไนน์ ทีวี ตลอด
การแข่งขัน 26 นัด ในรอบแรกถ่ายทอดทั้งหมด 17 คู่ เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน อย่าลืมติดตาม
และร่วมส่งใจเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับ

ตารางการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (รอบแรก 17 คู่)
วัน

จำนวนคู่

พฤ.
1-พ.ย.
2 คู่
				
ศ.
2-พ.ย.
2 คู่
				
ส.
3-พ.ย.
1 คู่
อา.
4-พ.ย.
2 คู่
				
จ.
5-พ.ย.
2 คู่
				
อ.
6-พ.ย.
2 คู่
				
พ.
7-พ.ย.
2 คู่
				
พฤ.
8-พ.ย.
2 คู่
				
ศ.
9-พ.ย.
2 คู่
				

เวลา

คู่แข่งขัน

16.30 - 18.30 น.
18.30 - 20.30 น.
16.30 - 18.30 น.
18.30 - 20.30 น.
18.30 - 20.30 น.
18.30 - 20.30 น.
20.30 - 22.30 น.
16.30 - 18.30 น.
18.30 - 20.30 น.
16.30 - 18.30 น.
18.30 - 20.30 น.
16.30 - 18.30 น.
18.30 - 20.30 น.
16.30 - 18.30 น.
18.30 - 20.30 น.
16.30 - 18.30 น.
18.30 - 20.30 น.

UKRAINE vs PARAGUAY
THAILAND vs COSTARICA
ITALY vs AUSTRALIA
ARGENTINA vs MEXICO
RUSSIA vs SOLOMON ISLANDS
THAILAND vs UKRAINE
BRAZIL vs LIBYA
AUSTRALIA vs MEXICO
ARGENTINA vs ITALY
COLOMBIA vs SOLOMON ISLANDS
RUSSIA vs GUATEMALA
PORTUGAL vs BRAZIL
PARAGUAY vs THAILAND
MEXICO vs ITALY
MOROCCO vs SPAIN
COLOMBIA vs RUSSIA
SERBIA vs CZECH

หมายเหตุ : ตารางการถ่ายทอดสด อาจมีการเปลี่ยนแปลง


บทสัมภาษณ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่... ดร. เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
มารับตำแหน่งที่นี่จึงรู้สึกว่า บรรยากาศการทำงานไม่มี
ความแตกต่าง เนื่องจากรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารและ
พนักงานหลายคนใน อสมท เป็นอย่างดี รวมทั้งมี
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการทำงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือทำให้ อสมท เป็นสื่อสร้างสรรค์ ดำรง
ความเป็นสื่อสังคมอุดมปัญญา สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้ชม โดยเฉพาะโลกในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุคที่ 3 ที่เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่ง อสมท
จะก้าวทันและเป็นผู้นำโดยเฉพาะด้านโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล

IR: ท่านต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ของ อสมท ให้
แก่บุคคลทั่วไปได้รับรู้อย่างไร
วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อสมท ฉบับนี้
ได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่
ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ มาสนทนาเพื่อแนะนำตัวอย่าง
เป็ น ทางการ พร้ อ มเปิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ และมุ ม มองต่ อ
บมจ.อสมท กับผู้ถือหุ้นติดตามได้จากบทสัมภาษณ์
ต่อไปนี้

ดร.เอนก : ผมต้องการผลักดันให้ อสมท เป็นผู้นำ
ครบวงจรในอุตสาหกรรมธุรกิจด้านมีเดียและเอ็นเตอร์
เทนเมนท์ ในภูมิภาคอาเซียน โดยนำเสนอคุณค่าและ
นวัตกรรมการของบริการด้านโทรทัศน์และวิทยุระบบ
ดิจิทัล ส่งเสริมสื่อด้าน”สังคมอุดมปัญญา” พร้อม
เปิดโอกาสให้พันธมิตรของเราที่มีอยู่ เช่น ทรู, ช่อง 3
รวมทั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรแห่งนี้

ในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสื่อ
ยุ
ค
ดิ
จ
ิ
ท
ัล ของ อสมท ในอนาคต จะต้องได้รับความ
IR: กรรมการผู้ อ ำนวยการใหญ่ มี มุ ม มองที่ มี ต่ อ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อร่วมกัน
อสมท และธุรกิจสื่อในปัจจุบันอย่างไร
สร้างอาณาจักรสื่อที่แข็งแกร่ง ลบภาพแดนสนธยา
ดร.เอนก : 1 ปีที่ผ่านมา อสมท อยู่ ในภาวะขาดผู้นำ
ที่มีมาในอดีต เชื่อว่าการทำงานภายใต้ภารกิจ “องค์กร
และถูกมองจากสังคมว่าเป็นแดนสนธยา แต่จากนี้ ไป
สื่อมวลชนที่เป็นกลาง”
เมื่อผมเข้ามาเป็นผู้นำองค์กรแล้ว ปัญหาภายในองค์กร
น่าจะจบลง เพราะ อสมท มาถึงยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ
และจะเร่ ง สร้ า ง จิ ต วิ ญ ญาณ ร่ ว มกั น ของ
เป็นจุดที่ต้องเปลี่ยนให้เป็นองค์กรที่มั่นคง เราต้อง พนักงาน บมจ.อสมท โดยให้มองมีเป้าหมายองค์กร
สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ โดยมองความ เดียวกัน คือ ทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า มีกำไร
ยั่งยืนขององค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า พนักงานอยู่ ได้อย่างมีความสุข มีสวัสดิการที่ดี มีคุณภาพ
ในอาชีพ ผมมีความคุ้นเคยกับ อสมท มานาน เมื่อเข้า ชีวิตที่ดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกท่าน


อีกทั้งจะเร่งศึกษาโครงการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่
IR: ทิ ศ ทาง แนวนโยบายที่ ท่ า นจะนำ บมจ.อสมท
บริเวณใกล้เคียงศูนย์วัฒนธรรม เพื่อจัดทำโครงการ
ให้ก้าวไปในอนาคต
ดร.เอนก : ในยุคที่กิจการบรอดแคสต์ของประเทศไทย
กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล อสมท ในฐานะองค์กรสื่อสาร
รายใหญ่ของประเทศ จะต้องเตรียมแผนให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง และต้องก้าวสู่ผู้นำองค์กรสื่อในยุคดิจิทัล
ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคให้ ได้ ดังนั้นสิ่งที่ตั้งใจ
จะดำเนินการใน 3 เดือนแรกหลังรับตำแหน่ง คือ
การจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์ เพื่อวางกลยุทธ์
การเปลี่ยนผ่านระบบส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์
สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล ตาม Roadmap ที่ ค ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเริ่มกระบวนการ
ก้าวสู่วิทยุ และโทรทัศน์ยุคดิจิทัล ในปลายปีนี้
นอกจากนี้ยังชูกลยุทธ์ปั้นรายได้ 360 องศา
ภายใต้ ภ ารกิ จ การเป็ น บริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
อสมท มีหน้าที่ต้องมุ่งหารายได้เพื่อสร้างผลประโยชน์
ตอบแทนสู ง สุ ด ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง นั้ น จึ ง เน้ น การมุ่ ง
“หารายได้แบบ 360 องศา” ด้วยการบูรณาการใช้
ประโยชน์ สื่ อ ในเครื อ อสมท ทั้ ง โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
ทั่วประเทศ ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม และสื่อออนไลน์
โดยชู จุ ด เด่ น การเป็ น องค์ ก รสื่ อ ครบวงจร ที่ สิ น ค้ า
และเอเยนซี สามารถใช้ พื้ น ที่ โฆษณาได้ ค รบทุ ก
ช่องทาง อีกทั้งการเร่งจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐและ
เอกชนในมิติต่างๆ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อาทิ Media Hub ที่
สามารถสร้างรายได้ ให้ อสมท เพิ่มขึ้น และพนักงาน
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

IR: ท่านวางแนวทางการเตรียมการเข้าสู่โทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลสำหรับ บมจ.อสมท อย่างไร
ดร.เอนก : อสมท วางแผนจะเริ่มทดลองระบบการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ของสถานี โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
ในระบบ ดิจิทัล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นระบบส่ ง สั ญ ญาณออก
อากาศระบบดิจิทัล รวมทั้งวางแผนจะขอใบอนุญาต
ผู้ ให้บริการโครงข่าย เนื่องจากมีความพร้อมด้านสถานี
โครงข่ายส่งสัญญาณทั่วประเทศ และมีความพร้อม
ด้านงบประมาณในการลงทุน พร้อมทั้งจะร่วมประมูล
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเภท
ช่องรายการธุรกิจ โดยกำลังอยู่ระหว่างศึกษาจำนวน
ช่องรายการที่เหมาะสมในการลงทุน
ทั้งหมดนี้คือมุมมองของ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ของ บมจ.อสมท
ที่จะผลักดันให้ อสมท เป็นผู้นำครบวงจรในอุตสาหกรรม
ธุรกิจด้านมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้งการเป็น ผู้นำองค์กรสื่อในยุคดิจิทัล
ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป

แนวทางการบริหาร อสมท จะให้ความสำคัญ
กับการเป็นผู้ผลิตคอนเทนท์เอง โดยเฉพาะรายการ
กลุ่มข่าว ซึ่งมีจุดเด่นการผลิตข่าวของสำนักข่าวไทย
พร้อมกันนี้ เพื่อเตรียมตัวรองรับการขยายตัวสู่ โทรทัศน์
ดิจิทัลที่ อสมท จะขอใบอนุญาตเพิ่มเติม จะมีความ
ร่วมมือกับพันธมิตร ด้านผู้ผลิตรายการ ในกลุ่มบันเทิง
และอื่นๆ เพื่อร่วมเป็นผู้ผลิตในช่องทีวีดิจิทัล ของ
อสมท ในอนาคต


10 YEARS

ข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน

จากนี้ ไปแฟนรายการ “ข่าวบันเทิงไนน์เอ็น
เตอร์เทน” จะเข้าถึงเนื้อหา สาระและภาพข่าวดาราได้
มากกว่าเดิม ด้วยช่องทางการรับรู้ ใหม่ๆ ในทุกมิติทั้ง
เพียงกระพริบตา รายการข่าวบันเทิงน้องใหม่ เว็บไซต์ ไอโฟน ไอแพต รวมถึงการก้าวสู่ APPLICATION 

ของ อสมท ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี 2546 ได้ก้าวสู่การ ใหม่ๆ ที่ ไนน์เอ็นเตอร์เทน พร้อมลงทุนเพื่อสร้างสรรค์
ออกอากาศมาครบ 10 ปี เวลาล่วงเลยรวดเร็วเหมือนๆ สิ่งดีๆ ในฐานะผู้นำด้านข่าวบันเทิงให้คุณได้รู้ก่อนใคร
กั บ ดวงดาวมากมายผ่ า นเข้ า มาแล้ ว จากไป แต่ ถึ ง
ก้าวต่อไปจากนี้ “ข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน”
อย่างนั้น “ข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน” ก็ยังจับจ้อง พร้อมที่จะพัฒนาทุกด้าน เพื่อรักษาคุณภาพในการ
ทุกดวงดาวที่เจิดจรัสอย่างครบถ้วน ไม่ว่าดวงดาว นำเสนอข่ า วอย่ า งครบถ้ ว น เพื่ อ ให้ คุ ณ ได้ ช มข่ า ว
เหล่ า นั้ น จะอยู่ ใ นสั ง กั ด ใด ช่ อ งใด หรื อ เป็ น ดารา บันเทิงแบบครบทุกรส และรู้ลึกก่อนใครแบบสดทุก
ของใคร ทุกความเคลื่อนไหวของดาราทั้งไทยและ ประเด็นร้อน” และเสนอตัวเป็นทางเลือกให้กับผู้ชม
ต่างประเทศจะถูกรายงานให้คุณได้ชมอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” ของ บริษัท อสมท
ในทุกสถานการณ์
จำกัด (มหาชน)
ตลอด 10 ปี ของข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน
นอกจากจะทำหน้ า ที่ บ อกเล่ า ข่ า วความเคลื่ อ นไหว
ของดาราที่คุณอยากรู้และสนใจแล้ว ที่ผ่านมาทีมข่าว
บันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน ยังไม่ลืมสอดแทรกสาระ
บั น เทิ ง ที่ ห ลากหลายมุ ม มองให้ คุ ณ ได้ ช ม ที่ ส ำคั ญ
ในทุ ก เหตุ ก ารณ์ ร้ อ น หรื อ ทุ ก วิ ก ฤติ ข องสั ง คมไทย 

ข่ า วบั น เทิ ง ไนน์ เ อ็ น เตอร์ เ ทนยั ง อาสาเป็ น สื่ อ กลาง
ในการรวมน้ำใจคนบันเทิงสู่พี่น้องชาวไทย


IR ทักทาย
สวั ส ดี ค รั บ ใน MCOT Newsletter ฉบั บ ที่ 

3/2555 นี้ IR Team มีความเคลื่อนไหวและกิจกรรม
ต่างๆ ของ อสมท มาแจ้งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเช่นเคย
และท่านผู้ถือหุ้นคงได้รับเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท
บมจ.อสมท ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างผล
ประโชยน์ตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
หากมีข้อแนะนำ ติชมประการใด ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถติดต่อกับส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อสมท
ได้ ที่ ir@mcot.net หรื อ www.facebook.com/
irmcot แล้วพบกับในฉบับหน้าครับ

America Merrill Lynch เชิญให้เข้าร่วมงาน Thailand
Focus 2012 ร่วมถึงการได้รับเชิญจากบริษัทหลักทรัพย์
OSK (Thailand) เพื่อร่วมประชุมในงาน Hong Kong
& ASEAN Corporate Day ณ ประเทศฮ่องกง เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงาน และความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพกิจกรรมจากนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อสมท ของบริษัทให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการ
บมจ.อสมท ได้รับเกียรติจาก ตลาดหลักทรัพย์ กองทุน ได้รับทราบ และมีความเข้าใจในการดำเนิน
แห่งประเทศไทย และ บล.ภัทร ร่วมกับ Bank of ธุรกิจของ บมจ. อสมท ยิ่งขึ้น



รวมพลังสร้างสรรค์สังคมดี

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรม CSR ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด 

“สังคมอุดมปัญญา” โดยในไตรมาสที่ 3 นี้ ดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษาและด้านสังคมสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย ศิลปิน ดารา และดีเจจาก
คลื่นต่างๆ ที่มารวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมเหมือนเช่นเคย
เริ่มด้วยกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา บมจ. อสมท ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นิสิต-นักศึกษา 

รู้รักษ์ภาษาไทย กับ อสมท” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา ในหัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการ
เป็นผู้ประกาศ” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ที่ ใฝ่ฝันอยาก
ทำงานในวงการสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ยังได้จัด โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนที่ขาดโอกาส จำนวน 5 โรงเรียน
ในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนศีลาจารย์พิพัฒน์, โรงเรียนวัดหนัง,
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม และ โรงเรียนวัดด่าน
ปิดท้ายด้วยกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม MCOT Let’s Green ครั้งที่ 1 คืนรอยยิ้มสู่ธรรมชาติ
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในแนวคิด
Carbon neutral trip ปลูกต้นไม้สลายคาร์บอน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน
ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม และปลูกป่าบก ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี โดยสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งหมด 0.74 ตัน และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและ
สร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ ให้แก่
ประชาชนได้ตระหนักและหันมาใส่ ใจกับสิ่งแวดล้อม ได้มากขึ้นอีกด้วย

