โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award Season 5
ตอน “เกษียณไว อารมณ์ด”ี
เกี่ยวกับโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award โดยเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จากัด จัดขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2559 เพื่อเป็ น
เวทีให้กบั นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยี นาความรู ้ ทักษะ
และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรูท้ างด้านการเงินที่เข้าใจยาก ให้เป็ นสื่อการ์ตนู
แอนิเมชัน และวิดีทศั น์เรื่องสัน้ ที่สนุก และเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่วงวัย นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรู ้
การนาเทคโนโลยีมาเป็ นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมให้งอกเงยเพื่ออนาคตยามเกษี ยณ

หลักการ และเหตุผล
ด้วยมุง่ หวังให้สงั คมไทยได้ตระหนักในเรื่องการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคล ว่ามีความจาเป็ น
และมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเป็ นความรูพ้ ืน้ ฐาน และรูจ้ กั เรียนรูท้ ่ีจะนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้
การวางแผนการเงินได้บรรลุเป้าหมายที่ดีในอนาคต เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หน่วยงาน
ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช หน่วยงานที่ให้
การสนับสนุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ ตลอดจนเป็ นหน่วยงานสาคัญ
ที่มงุ่ ผลักดันให้อตุ สาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในพันธกิจที่สาคัญอีกประการ
คือ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย จึงได้รว่ มกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจ
เม้นท์ ซิสเท็ม จากัด ผูพ้ ฒ
ั นาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com เครื่องมือที่ให้บริการข้อมูลความรูด้ า้ น
การเงิน การลงทุน จัดโครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตนู แอนิเมชันด้านการเงินที่ใหญที่สดุ ในประเทศไทย
ในนาม โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award โดยได้ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 5
ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ มีการนาเครื่องมือ และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มาใช้ประกอบการวางแผน
บริหารการเงินกันอย่างกว้างขวาง ซึ่ง WealthMagik นับเป็ นแหล่งข้อมูล และเครื่องมือสาคัญ ที่ได้รบั การ
ตอบรับอันดีจากสังคมมาอย่างยาวนาน กอปรกับความตัง้ ใจที่จะทาให้คนไทยได้เรียนรูก้ ารวางแผนบริหาร
เงินออมส่วนบุคคลเพื่ออนาคตยามเกษี ยณ ด้วยประจักษ์วา่ ไม่มีใครสามารถดูแลการเงินของเราได้ดีเท่า
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ตัวเราเอง ดังนัน้ จึงพยายามผลักดันการวางแผนบริหารเงินออมด้วยการออมลงทุนให้กบั ทุกสังคม ด้วย
การนามากระจายในการออมลงทุนรูปแบบต่างๆ เพื่ออนาคตที่ดี โครงการ Software Park – WealthMagik
เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 นี ้ กาหนดหัวข้อการประกวด คือ “เกษียณไว อารมณ์ด”ี เพื่อสื่อให้
เห็นว่า หากมีการวางแผนบริหารการเงินที่ดี ย่อมส่งผลถึงอนาคตที่ดียามเกษียณเช่นกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจเรื่องการการวางแผนบริหารเงินในรูปแบบออมลงทุนเพื่อ
อนาคต
2. เพื่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารเงินออม
ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม พันธบัตร หุน้ กู้ หรืออื่นๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ให้กบั นักเรียน นักศึกษา รวมถึง
บุคคลทั่วไปในมิติความรูด้ า้ นการเงิน และการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ
4. เพื่อเป็ นสื่อการเรียนการสอนให้กบั นักเรียน นักศึกษาในอนาคต
ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563
ประเภทการประกวด
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5
หมวดที่ 2 พัฒนาวิดที ัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อการประกวด
“เกษียณไว อารมณ์ด”ี ผูส้ นใจ สามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามหมวดที่ระบุ ดังนี ้
ประเภทบุคคลทั่วไป

ได้แก่ ผูท้ ่ีสนใจทั่วไป ไม่จากัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
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เงื่อนไขการประกวด
ผูส้ มัครสามารถส่งผลงานวิดีทศั น์เรื่องสัน้ (Short Video) โดยมีเนือ้ หาที่ส่ือให้ผชู้ มได้ตระหนักรู ้
ถึงความสาคัญของการบริหารเงินออมว่ามีความจาเป็ น และมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเป็ น
ความรูพ้ ืน้ ฐานด้วยประจักษ์วา่ ไม่มีใครสามารถดูแลการเงินของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง ทัง้ ยังรูจ้ กั เรียนรู ้
ที่จะนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การวางแผนการเงินได้บรรลุเป้าหมายที่ดีในอนาคต ด้วยวิธีการออมลงทุน
ผ่านกองทุนรวม พันธบัตร หุน้ กู้ หรืออื่นๆ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1. ผลงานที่สง่ เข้าประกวดมีความยาวเนือ้ หาไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit)
โดยผูส้ มัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 เรื่องต่อทีม
2. ไม่จากัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนาเสนอ กาหนดให้มีความคมชัดแบบ Full HD
สัดส่วนภาพ 16 : 9 ในรูปแบบไฟล์ .MP4 หรือ .MOV
3. ผลงานที่นาเสนอหากมีบทพูด กาหนดให้มีการบรรยายใต้ภาพเป็ นภาษาไทย และ / หรือ
ภาษาอังกฤษที่ชดั เจน
4. ผลงานที่สง่ เข้าประกวดต้องเป็ นผลงานที่สร้างสรรค์ขนึ ้ ใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
และต้องไม่เคยได้รบั การเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทัง้ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ,
YouTube, Line, Instagram เป็ นต้น)
5. ผลงานที่สง่ เข้าประกวดต้องเป็ นผลงานที่ผสู้ มัครสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง ต้องไม่เป็ นผลงานที่
ทาซา้ ดัดแปลงลอกเลียนแบบผลงานผูอ้ ่ืน อันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์
6. หัวข้อ “เกษี ยณไว อารมณ์ดี” สามารถสื่อความหมายได้หลายรูปแบบขึน้ อยู่กบั ความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละทีม ทัง้ นีเ้ นือ้ หาต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ตลอดจน
ศีลธรรม และพฤติกรรมอันดีของสังคม
7. ผลงานที่สง่ เข้าประกวด ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูเ้ ตรียมอุปกรณ์ และดาเนินการผลิตเองทัง้ หมด
ทัง้ นี ้ ผูส้ มัครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนือ้ หา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทาผิดเกี่ยวกับ
พรบ.คอมพิวเตอร์
8. ผลงานที่สง่ เข้าประกวดทุกผลงานเป็ นลิขสิทธิ์ของผูส้ มัคร ทัง้ นี ้ ผูส้ มัครฯ ต้องให้สิทธิ์แก่
บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จากัด และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ในการ
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่ม หรือลดทอนเนือ้ หาได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และไม่มีคา่ ใช้จา่ ยใดๆ ตอบแทนทัง้ สิน้
ขัน้ ตอนการประกวด
1. ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตงั้ แต่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 ปิ ดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.
2. ผูส้ มัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กาหนดทีม ได้ตงั้ แต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน ) โดยต้อง
ระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ 2 หมวด (หมวดการ์ตนู แอนิเมชัน
และหมวดวิดีทศั น์เรื่องสัน้ (Short Video)) หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทัง้ 2 หมวด
3. ผูส้ มัครฯ สามารถ Download เนือ้ หาความรูด้ า้ นการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กาหนดให้ หรือ
จากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com และ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน
4. ผูส้ มัครฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม (Boot Camp) เพื่อรับฟั งความรูด้ า้ นการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง
และการบริหารเวลา เป็ นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ
5. ผูส้ มัครที่ผา่ นเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวด และผูท้ ่ีได้รบั รางวัลชนะเลิศ Popular Vote
ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟั งการ
ประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิ ดโครงการ (บังคับ มิฉะนัน้ จะถือว่าผูส้ มัครฯ สละสิทธิ์ในการ
รับรางวัล)
รายละเอียดการประกวด
1. ส่งใบสมัคร
ผูส้ มัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์
www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
(ปิ ดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.) และประกาศรายชื่อทีมผูส้ มัครที่เข้า
อบรม Boot Camp ผ่านทางเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ
www.swpark.or.th Facebook : SoftwarePark WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
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2. กิจกรรม Boot Camp

ผูส้ มัครฯ จะได้รบั การอบรม (Boot Camp) เพื่อพัฒนาความรูท้ างการเงิน และการออมลงทุน
รวมถึงเทคนิคการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์ (Story Telling) จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ ตลอดจน
สามารถขอรับคาปรึกษา และแนะแนวทางการพัฒนาผลงานใน วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563
ณ ห้อง 304 ชัน้ 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
การคัดเลือก
คัดเลือก Storyboard พร้อมเอกสารประกอบ
- ผูส้ มัครส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนือ้ เรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ
End Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG พร้อมเนือ้ เรื่องย่อ จานวน 1 หน้า
โดยส่งเอกสารมาที่
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จากัด
เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-8614820 ต่อ 5510
(โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards)
หรือส่ง Link Download ผ่านทาง E-mail : info@wealthmagik.com และ
: Thachasorn.kumi@wealthmagik.com
โดยส่งผลงานดังกล่าวภายในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 (ปิ ดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
- ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ Storyboard (ไม่จากัดจานวน) ผ่านทาง
เว็บไซต์ : www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th
Facebook : SoftwarePark - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award
ภายในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563
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ส่งผลงานสมบูรณ์
รายละเอียด
1. ทีมผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จากัดจานวน) จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์
ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2563
(ปิ ดรับเวลา 17.00น.)
หมายเหตุ ผลงานที่สง่ เข้าประกวด ไม่จากัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนาเสนอ ส่งผลงาน
ในรูปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4 , Full HD ขนาด 16:9
2. ประกาศผลผูผ้ า่ นเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ผ่านทาง
Facebook : Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award
เว็บไซต์ : www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th
ภายในวันศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม 2563
3. คัดเลือก Popular Vote จากผลงานผูเ้ ข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายผ่านทาง
Facebook : SoftwarePark - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award และ
เว็บไซต์ : www.wealthmagik.com/AnimationAward
โดยสามารถโหวตได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 สิงหาคม – 15กันยายน 2563 ปิ ดโหวตเวลา 17.00 น.
หมายเหตุ ผลคะแนนของผูช้ นะ Popular Vote มิได้มีผลต่อการตัดสินรอบสุดท้ายจาก
คณะกรรมการ
4. ตัดสินผลงานชนะเลิศ วันเสาร์ท่ี 19 กันยายน 2563 โดยทุกทีมที่ผา่ นเข้ารอบสุดท้าย และ
ทีมที่ชนะเลิศ Popular Vote จะต้องเข้าร่วมงานประกาศผล และมอบรางวัลในวันเสาร์
ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้อง Auditorium เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
เวลา 12.30 – 17.00 น. (บังคับ มิฉะนัน้ จะถือว่าผูส้ มัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล)
5. คุณสมบัตผิ สู้ มัครเข้าแข่งขันประกวดผลงาน :
บุคคลทั่วไป ไม่จากัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ กาหนดทีมได้ตงั้ แต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน
6. เกณฑ์การตัดสิน
รอบที่ 1 คัดเลือกจากข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp
(ไม่จากัดจานวน)
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รอบที่ 2 คัดเลือกจากผลงาน Storyboard และเรื่องย่อ (ไม่จากัดจานวน) จากเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. เนือ้ เรื่อง และความเหมาะสมของเนือ้ หา
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. การเล่าเรื่องชัดเจน และสามารถเข้าใจถึงคอนเซ็ปได้
รอบที่ 3 คัดเลือกผลงานสมบูรณ์ 5 ทีมสุดท้าย จากเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. เนือ้ เรื่อง ความเหมาะสมของเนือ้ หา ตรงตามประเด็นที่กาหนด
2. การเล่าเรื่องชัดเจน สามารถตีความ และเล่าเรื่องให้ผชู้ มเข้าใจคอนเซ็ป
ของเรื่องได้
3. เนือ้ หาสามารถดึงดูดความสนใจ และสามารถทาให้ผชู้ มเกิดอารมณ์รว่ มได้
4. เทคนิค และคุณภาพผลงาน
5. ความคิดสร้างสรรค์
รอบสุดท้าย ตัดสินผลงานชนะเลิศ โดยมีรางวัล ดังต่อไปนี ้
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ

1
2

รางวัล
รางวัล

รางวัลชนะเลิศ Popular Vote 1
รางวัล
หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้
หากมีการเปลี่ยนแปลงทางผูจ้ ดั โครงการจะแจ้งให้ทราบก่อนการตัดสินผลงาน
และคาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีเ่ ด็ดขาด และสิน้ สุดไม่สามารถ
โต้แย้งได้
7. กรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
1. ผูท้ รงคุณวุฒิ จาก เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย
2. ผูท้ รงคุณวุฒิ จาก บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จากัด
3. ผูท้ รงคุณวุฒิ จากสมาคมผูป้ ระกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ไทย
8. รางวัล
รางวัลสาหรับผูช้ นะการประกวดวิดีทศั น์เรื่องสัน้ (Short Video) โครงการ Software Park –
WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 หัวข้อ “เกษี ยณไว อารมณ์ดี”
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ทีมชนะเลิศ

- เงินรางวัล

จานวน

40,000 บาท

- โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบตั รร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
- ของที่ระลึกจากผูส้ นับสนุนโครงการ
ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 - เงินรางวัล จานวน
20,000 บาท
- โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบตั รร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
- ของที่ระลึกจากผูส้ นับสนุนโครงการ
ทีมรองชนะเลิศอันดับ2 - เงินรางวัล จานวน
10,000 บาท
- โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบตั รร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
- ของที่ระลึกจากผูส้ นับสนุนโครงการ
ทีมชนะเลิศรางวัล Popular Vote - เงินรางวัล จานวน

5,000 บาท

- โล่รางวัลชนะเลิศ popular Vote และเกียรติบตั รร่วมเข้า
แข่งขันประกวดผลงาน
- ของที่ระลึกจากผูส้ นับสนุนโครงการ
หมายเหตุ ทีมที่ได้รบั รางวัลมูลค่าตัง้ แต่ 1,000 บาท ขึน้ ไปต้องเสียภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 5%
ของมูลค่ารางวัล
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สรุ ปข้อมูลการประกวดหมวด Short video
หัวข้อการประกวด
“เกษียณไว อารมณ์ด”ี
เปิ ดรับสมัคร
15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563
รู ปแบบการสมัคร
ส่งผลงานในรู ปแบบทีม กาหนดทีม ได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน
ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
Boot Camp
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
(Software Park Thailand) ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
หัวข้อ : ความรู้ด้านการเงิน, เทคนิคการเล่าเรื่อง และการบริหารเวลา
การคัดเลือก
1. คัดเลือก Storyboard พร้อมเนือ้ เรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที
รู ปแบบไฟล์ .JPEG หรือ.PDF
กาหนดส่งStoryboard 1 มิถุนายน 2563 (ปิ ดรับผลงานเวลา 17.00 น.)
ประกาศทีมผ่านรอบ Storyboard วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
2. ส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ
End Credit) ในรู ปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4, Full HD ขนาด 16 : 9
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 (ปิ ดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
3. คัดเลือก Popular Vote จากผลงานเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ผ่านทาง
Facebook : SoftwarePark - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award
และเว็บไซต์ : www.wealthmagik.com/AnimationAward
โหวตวันที่ 17 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 ปิ ดโหวตเวลา 17.00 น.
หมายเหตุ ผลคะแนนของผู้ชนะ Popular Vote มิได้มีผลต่อการตัดสิน
รอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ
4. ตัดสินผลงานชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ณ ห้อง Auditorium เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
เวลา 12.30 – 17.00 น.
(บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)
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รายนามผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จากัด

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์ไทย

WealthMagik.com

มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
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