
   

 

โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุนใหม “ออมสิน จากรอยสูเงินลาน1

1. หลักการและเหตุผล  

” 

  ธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมการออม ตามพระราช

ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว บนพืน้ฐานการดํารงชีวิตอยางพอเพียง โดยเชื่อมั่นวา หาก

คนไทยมีจิตสํานึกรักการออมตั้งแตวัยเยาว จะสงผลใหเติบโตเปนผูใหญที่เห็นความสําคัญของการออม รูจักการใช

จายเงินอยางเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองไดในอนาคต ทําใหเกิดความเขมแข็ง สรางการเติบโตอยางยัง่ยืนใหแก

เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชมุชน สอดคลองกับนโยบายหลักท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ  

  โครงการหนึ่งที่ธนาคารใหความสําคัญ และตองดําเนินการ คือ เสริมสรางวินัยทางการเงิน และ

สรางโอกาสใหแกผูท่ีกําลังศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีความตัง้ใจประกอบอาชีพจริง เพื่อเตรียมความพรอมสู

การเปนผูประกอบการใหม อันจะเปนการเชื่อมโยงกับโครงการของรัฐบาลที่สนับสนุนใหนักศึกษาจบใหม สราง

ธุรกิจของตัวเอง ภายใตโครงการ “กองทุนตั้งตัวได”  

ดังนั้น ธนาคารออมสิน ไดจัดใหมีโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุนใหม “ออมสิน จากรอย   

สูเงินลาน 1” 1

2. วัตถุประสงค 

เพือ่ใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการเก็บออม เพิม่พูนความรูและเพิม่ทักษะ

ดานการบริหารเงิน ใหเยาวชนสามารถใชความรู และทักษะที่ตนเองถนัด เตรียมเยาวชนไทยใหเปนทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ พรอมทีจ่ะเขาสูการประกอบอาชีพของตนเอง เกิดการสรางงาน สรางรายได สราง

การเติบโตอยางยั่งยืนแกเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของธนาคารออมสิน     

ในการเปนสถาบันการเงินทีมั่น่คง เพื่อการออม การลงทุนและการพัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ

รับผิดชอบตอสังคม มุงสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เคียงคูสังคมไทยมาตลอดระยะเวลา 100 ป 

2.1 เพ่ือใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนในการเก็บออม 

2.2 เพ่ือใหเยาวชนเพ่ิมพูนความรู และเพ่ิมทักษะดานการบริหารเงิน  

2.3 เพ่ือเตรยีมความพรอมใหเยาวชนเขาสูการเปนนักธุรกิจ หรือ เจาของกิจการท่ีมีศกัยภาพในอนาคต 

2.4 เพ่ือเปนแหลงเงินทุนท่ีสรางโอกาสใหเกิดผูประกอบการรายใหม การสรางงาน สรางรายได  และเกิด

การหมุนเวียนดานการเงินในระบบเศรษฐกิจตอไป 

3.   เปาหมาย 

  เยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 16 – 25 ป 

4.  คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ 

 4.1   ผูท่ีมีอายุระหวาง 16 – 25 ป โดยเกิดระหวางป พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2540 

 4.2  ผูเขาประกวดตองไมเปนตัวแทนของบริษัทใด 

 4.3 ผูเขาประกวดตองไมเปนพนักงานธนาคารออมสิน 
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5.  เง่ือนไขการรับสมัครเขารวมโครงการ 

 5.1  ผูเขาประกวดมีสมาชิกตอทีมไมเกิน

 5.2 ผูเขาประกวดดาวนโหลดเอกสารท่ี www.gsb100tomillion.com และดําเนินการดังนี้ 

 3 คน ตอ 1 แนวคิดธุรกิจ  

  5.2.1 กรอกใบสมัคร 

  5.2.2 จัดทําแนวคิดธุรกิจอยางยอ 1 หนา กระดาษ A4 โดยใชแบบฟอรม Spider Model 

  5.2.3 บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอยางนอย 100 วินาที แตไมเกิน 3 นาที พรอมแนะนําชื่อทีม  

   กอนบันทึกเปนไฟลนามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMV 

 5.3 สงเอกสารตามขอ 5.2 โดยผานชองทาง www.gsb100tomillion.com หรือ E-mail : 
admin@gsb100tomillion.com และ/หรือสงเอกสารทางไปรษณีย (บันทึกลงบนแผน  

  CD หรือ DVD จํานวน 2 แผน เขียนชื่อทีม ชื่อสถาบันการศึกษาลงบนแผน CD หรือ DVD  
  ใหชัดเจน) สงมาท่ี โครงการ “ออมสิน จากรอยสูเงินลาน” 914 อาคารจีเอ็มกรุป  
  ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี  
  19 กันยายน 2556 โดยถือวันประทับตราวันนําสงไปรษณียเปนสําคัญ 
 5.4 ผูเขาประกวดมีสิทธิ์สงผลงานเขารวมประกวดไดเพียงชิ้นเดียวเทานั้น หากปรากฏมีชื่อซํ้ากันในผลงาน

มากกวา 1 ชิ้น จะไมไดรับพิจารณาตัดสิน 

 5.5 ผูเขาประกวดท่ีผานรอบคัดเลือก 100 ทีม สมาชิกท้ังหมดของทีมตองเขารวมอบรม ณ ธนาคารออมสิน 

สํานักงานใหญ เปนเวลา 1 วนั หากไมเขารวมถือวาผูเขาประกวดสละสิทธิ์ในการสงผลงานเขาประกวด 

 5.6 แนวคิดธุรกิจท่ีผูเขาประกวดนําเสนอ ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน รวมถึงตองไมกระทําการใดเพ่ือให

ไดมาซ่ึงผลงานโดยมิชอบดวยกฎหมาย ท้ังนี้ ผูเขาประกวดตองรับผิดชอบดานลิขสิทธิ์ของขอมูลทุกชนิด 

ธนาคารจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากเจาของลิขสิทธิ์ทวงถามความเปนเจาของ 

 5.7 ผูเขาประกวดตองใหสิทธิ์แกธนาคารในการเผยแพรผลงานตอสาธารณชน (ท้ังนี้ ผูเขาประกวดยังคงเปน

เจาของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนําภาพการประกวด และผูไดรับรางวัลเผยแพร

เพ่ือการประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ 

 5.8 ผูท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดดังกลาว ยินดีเขารวมกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธงานของธนาคาร 

  ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีธนาคารแจงใหทราบเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีขาพเจาชนะการ

ประกวดดังกลาว และจะไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสนิ โดยขอใหธนาคารออมสิน

พิจารณาคาตอบแทนใหตามความเหมาะสม 

 5.9  หากพบในภายหลังวาผูเขาประกวดไดทําผิดเง่ือนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารขอระงับ 

  การใหรางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลท้ังหมด 

 5.10 เง่ือนไขอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอกําหนดขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสิน

ของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาดและสิ้นสุด 
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6.  หลักเกณฑการตัดสินผลงานของคณะกรรมการ 

 6.1   เปนแนวคิดธุรกิจท่ีสรางสรรค โดดเดนและแตกตาง (Distinctive Completive & Value Creation) : 

สามารถสื่อใหเห็นถึงแนวคิดไดอยางชัดเจน ครบถวนและสอดคลอง มีความโดดเดน แตกตาง และ

สามารถสรางคุณคาใหกับลูกคาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 6.2 โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) : สินคา/บริการ มีศักยภาพในการนําออกสูตลาด  

  มีโอกาสเติบโตและสรางความสามารถดานการแขงขันอยางยั่งยืน 

 6.3 ศักยภาพดานการลงทุน (Investment Potential) : ความเปนไปไดดานเงินทุนและผลตอบแทน 

  จากการลงทุนท่ีเหมาะสม 

 6.4 ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) : ศักยภาพของธุรกิจท่ีจะสามารถสราง

คุณประโยชน ตอลูกคา สังคม และสิ่งแวดลอม    

 6.5 ความเปนไปไดของแผนในเชิงรูปธรรม (Feasibility) : สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ดวยเง่ือนของเวลา

และปจจัยสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

 6.6 Presentation + Q&A (รอบชิงชนะเลิศ) : ความสามารถในการนําเสนอผลงาน รวมถึงการ 

  ตอบคําถามตอคณะกรรมการ 

7.  ข้ันตอนการดําเนินการ 

 7.1   รับสมัครผูเขารวมประกวด ผานชองทางตางๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook เปนตน   

   ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน 2556 

 7.2   ประกาศผลผูผานการคัดเลือก 100 แนวคิดธุรกิจ ในวันพุธท่ี 2 ตุลาคม 2556 

 7.3 อบรมผูผานการคัดเลือกจํานวน 100 แนวคิดธุรกิจ ในวันจันทรท่ี 7 ตุลาคม 2556 โดยสามารถสงผลงาน

ท่ีปรับแกไขภายในวันจันทรท่ี 14 ตุลาคม 2556 

 7.4 ประกาศผลผูผานการคัดเลือก 10 แนวคิดธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม 2556 

 7.5 อบรมผูผานการคัดเลือกจํานวน 10 แนวคิดธุรกิจ ในวันจันทรท่ี 28 ตุลาคม 2556 

 7.6 รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลรางวัล ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 

 7.7 ผูผานการคัดเลือก 10 ทีมสดุทาย ไดไปศึกษาดูงานตางประเทศ จะกําหนดวันท่ีภายหลัง 

8.  เงินทุนตั้งตัวจากธนาคารออมสิน 
8.1   ผลงานชนะเลิศอันดับท่ี 1 ทุนตั้งตัว 1,000,000 บาท  

8.2   ผลงานรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ทุนตั้งตัว 500,000 บาท  

8.3   ผลงานรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ทุนตั้งตัว 200,000 บาท  

8.4   ผลงานรางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนตั้งตัวรางวัลละ 30,000 บาท  

8.5   ผลงานท่ีผานเขารอบ 100 แนวคิดธุรกิจ ทุนตั้งตัวไดผลงานละ 5,000 บาท  
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8.6 รางวัล Popular Vote  

 8.6.1 รางวัลผูไดรับการ VOTE ทุนตั้งตัวได 15,000 บาท 

 8.6.2 รางวัลผูรวม VOTE 10 รางวัล รวมท้ังสิ้น 125,000 บาท 

* หมายเหตุ

9.  แผนการดําเนินงาน 

 ผูผานการคัดเลือก 10 อันดับ ในขอ 8.1 - 8.4 จะไดรับแพ็คเกจการไปศึกษาดูงานในตางประเทศ 

การดําเนินงาน 
ก.พ.

56 

มี.ค.

56 

เม.ย.

56 

พ.ค.

56 

มิ.ย.

56 

ก.ค.

56 

ส.ค.

56 

ก.ย.

56 

ต.ค.

56 

พ.ย.

56 

ธ.ค. 

56 

ม.ค.

57 

1.  เสนอโครงการ รวบรวม

ขอมูล ประสานงาน และ

วางแผนการดําเนินงาน 

 

           

2.  ประชาสัมพันธโครงการ 

/ รับสมัคร 
   

 
        

3.  คัดเลือกผูเขารวม

โครงการ 100 ทีม 
       

 
    

4.  จัดอบรมผูผานการ

คัดเลือก  
        

 
   

5.  เสนอผลงานเขารอบชิง

ชนะเลิศ 
        

 
   

6.  พิจารณาคัดเลือกเหลือ 

10 แนวคิดธุรกิจ และ

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 

พรอมมอบเงินรางวัล 

         

 

  

7.  ศึกษาดูงานตางประเทศ             

8.  จัดทําสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ 
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10.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 เยาวชนตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนในการเก็บออม 

10.2 เยาวชนไดเพ่ิมพูนความรู และเพ่ิมทักษะดานการบริหารเงิน  

10.3 เยาวชนไดเตรยีมความพรอมเพ่ือเขาสูการเปนนักธุรกิจ หรือ เจาของกิจการท่ีมีศักยภาพในอนาคต 

10.4 เปนแหลงเงินทุนท่ีสรางใหเกิดผูประกอบการรายใหม การสรางงาน สรางรายได  และเกิดการหมุนเวียน 

ดานการเงินในระบบเศรษฐกิจตอไป 

 

 

 


	8.  เงินทุนตั้งตัวจากธนาคารออมสิน

