
 

 

1. สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
1.1 เทคโนโลยีช่วยให้ต้นทุนถูกลง เกิด new business model/startup ตอบโจทย์กลุ่ม 

underserved 
1.2 ผู้เล่นรายใหม่สนใจให้บริการ wealth management แก่ประชาชนหมูม่ากด้วย

เทคโนโลยีที่ท าให้ต้นทุนลดลง 
1.3 เทคโนโลยีใหม่ ๆ วิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วขึ้นท าให้น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรง

กับความต้องการของผู้ลงทุนมากขึ้น 
1.4 ทางการมีแนวโน้มทีจะปรับกฎเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้มาจาก

กลุ่มสถาบันการเงินเดิมมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 ส่งเสริมให้กิจการและประชาชนเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดการเงิน
การลงทุน และการประกันภัย (inclusive & accessible) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการรวมทั้ง
ข้อมูลในตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ (FinTech) 

2.2 สร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย มี
ความพร้อม รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

2.3 ส่งเสริมให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย
เพื่อให้หน่วยงานก ากับดูแลเข้าใจเทคโนโลยี และสามารถปรับเกณฑ์ได้เหมาะสม 
 
3. ประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการจัดได้รับ 

3.1 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย และความ
ต้องการขององค์กรในตลาด ซึ่งน าไปสู่โอกาสในการท าธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกัน 

3.2 ให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน 
การลงทุน และการประกันภัย ท าให้เกิดบริการ FinTech รูปแบบใหม่ ๆ 

3.3 ได้ท างานร่วมกับหน่วยงานก ากับดูแล และช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ก ากับดูแล 
เพื่อน าไปสู่การปรับเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

3.4 ผู้ที่ได้ชนะการประกวด จะได้รับโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมของตนเอง โดยได้ 
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เข้าท า regulatory sandbox เพื่อตรวจว่าต้องท าตามหลักเกณฑ์อย่างไรรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ปรับเกณฑ์ 
ให้เหมาะสม ได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/ใช้ facility ของหน่วยงานพันธมิตร    
 
4. Challenge Topics 

4.1. Financial Inclusion :  แนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่ท าให้ 
  (1) ประชาชนเข้าถึงตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัยได้  เช่น 
   - Personal Finance Management Tool :  เคร่ืองมือที่ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการออม การลงทุน การวางแผนทางการเงิน ที่ช่วยท าให้ผู้ลงทุนแต่ละคน บรรลุตามเป้าหมายและ
ข้อจ ากัดของตัวเองได้  
   - Easy Access :  มีช่องทางรูปแบบใหม่ หรือปรับ process ท าให้ผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงบริการไดส้ะดวก เช่น สามารถท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ได้แทนการไปใช้
บริการ ณ ที่จุดบริการแบบเดิม ๆ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือในอัตราที่ต่ ากว่าช่องทางปกติ 
  (2) Educate หรือ inform ให้ target audience ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องได้ง่ายเร็วและดีขึ้น  
เช่น 
   - Professional Verification : ช่วยให้ประชาชนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
คนหรือบริษัทที่ติดต่อท าธุรกรรมด้วย เช่น ใบอนุญาต คุณวุฒิ ที่ได้รับ บริษัทที่สังกัด feedback ของ
ผู้ใช้บริการรายอ่ืน  
   - Product Evaluation : ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาเปรียบเทียบและ
ประเมิน คุณภาพ ต้นทุนและความน่าเชื่อถือ ของสินค้าและบริการทางการเงินได้ และในรูปแบบที่ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ 
   - Bite-sized Financial Literacy : สอนหรือย่อยข้อมูล น าเสนอในรูปแบบที่ง่าย
น่าติดตาม ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงิน การลงทุน รวมทั้งสินค้าหรือบริการ 
สามารถเลือกสินค้าหรือที่เหมาะสมกับตัวเองได้ เช่น การน าเสนอในรูปแบบของเกมส์ หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่
น่าสนใจ 
   - Finance Dashboard : ช่วยให้ประชาชนสามารถน าข้อมูลสถานะการเงินและ
ลงทุนของตนจากหลาย ๆ แหล่งมารวมประมวลเป็นภาพรวมด้านการเงินการลงทุนของตนได้ 
  (3) ผู้ประกอบการมี tools/channel ที่ช่วยให้มีการบริหารจัดการได้ดีขึ้น / ต้นทุนลดลง 
   - Management Software as a Service : มี solution ของระบบการควบคุม เช่น 
ระบบบัญชี ให้กิจการขนาดเล็กเลือกใช้งานโดยมีต้นทุนต่ า และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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   - Data Analytics : มีข้อมูลที่สามารถน าไปพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับ
ความต้องการและมีต้นทุนต่ าลง เช่น สามารถน าข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลปกติ หลาย ๆ เร่ืองมา
ประกอบกันในการพิจารณาข้อมูลความน่าเชื่อ 
   - Know Your Customer (KYC) : ระบบการท าความรู้จักลูกค้าที่ต้นทุนต่ า ได้
ข้อมูลกว้าง และครบถ้วน สามารถช่วยคัดกรองกลุ่มลูกค้า สามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่านวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รองรับข้อมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในเร่ืองการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering (AML)) หรือกลุ่มที่มีประวัติที่ไม่น่าเชื่อถือได้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีเอกสารในการยื่นยันตัวตนที่ทางราชการออกให้ รวมทั้งกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการ สามารถใช้งานได้ 
   - Open Application Program Interface : มีการพัฒนาให้โปรแกรมหรือ 
solution ต่าง ๆ ให้ยืดหยุ่น สามารถ สื่อสารท างานร่วมกันได้ ลดปัญหาการท าซ้ า และความผิดพลาด 
รวมทั้งใช้เวลาน้อยลง  
  4.2 การน า Blockchain มาประยุกต์ใช้กับบริการต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
   (1) Payment & Settlement: การจ่าย/โอน เงิน ส่งมอบ ช าระราคา 
   (2) Registrar: การจัดท าทะเบียน การออก ตราสาร เอกสารแสดงสิทธิ การใช้
สิทธิออกเสียง 
   (3) Fund Raising: การระดมทุน การซื้อขาย ตราสารของกิจการ เช่น กรณี 
Crowdfunding 
   (4) Data Sharing: การจัดการ share ข้อมูล เช่น ข้อมูลตัวตนของลูกค้า ข้อมูล 
profile KYC ให้กับบุคคลอ่ืน ๆ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถควบคุมบริหารการเข้าถึงได้  
  4.3 RegTech : การน าเทคโนโลยีมาช่วย stakeholder 
   (1) Compliance Tools: ช่วยให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย เช่น ช่วยประมวลให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และน าข้อมูลไปใช้
สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ปฏิบัติตามก าหนดเวลาในเร่ืองการส่งข้อมูล ส่งรายงาน ช่วยตรวจสอบความ
ครบถ้วนและสอดคล้องกับเกณฑ์ก่อนยื่นขออนุญาตในเร่ืองต่าง ๆ เป็นต้น 
   (2) Surveillance: ช่วยให้ผู้ก ากับดูแลเข้าใจ ecosystem พฤติกรรมของ 
stakeholder ได้ดีขึ้นเพื่อจะได้ปรับเกณฑ์การก ากับดูแลให้เหมาะสม 
    - ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่ entity ใด ๆ มีผลต่อระบบโดยรวม  
    - ช่วยตรวจจับการกระท าอันไม่เป็นธรรม เช่น ช่วยวิเคราะห์ซื้อขายโดยใช้
ข้อมูลภายใน การร่วมกันสร้างราคา เป็นต้น 
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5. รูปแบบของโครงการ 
5.1 เป็นโครงการพัฒนาความคิดและประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน 

และการประกันภัย เพื่อเสริมสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ในการให้บริการด้านการเงิน การลงทุน และการ
ประกันภัย 

5.2 ท าการเปิดรับสมัครแข่งขัน เป็นทีม 2-4 คน โดยสมาชิกในทีมควรประกอบไปด้วยผู้
ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน นักออกแบบ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ และต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 
1 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้  

5.3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการเงิน การลงทุน การ

ประกันภัย หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - มีแนวคิด หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่มีศักยภาพในการท าตลาด 
 - น าเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ในด้านการเงิน การลงทุน 

การประกันภัย 
 - มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ 
5.4 การรับสมัครและการคัดเลือก 
 (1) เปิดรับสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้สนใจกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซตใ์ห้ครบตามที่

ก าหนด   
 (2) คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไอเดีย

นวัตกรรมเทคโนโลยี ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
  • ความคิดสร้างสรรค์ / ผลกระทบ / ความโดดเด่นของชิ้นงาน (30%) 
  • รูปแบบธุรกิจ (30%) 
  • ความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรม / ความพร้อม ความมุ่งมั่นของทีม

พัฒนา (20%) 
  • ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานได้จริง (20%) 
 (3) สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารอบแรกจ านวน 20 ทีม 
 (4) ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์โครงการ 
5.5 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเขารอบแรกจะได้รับการพัฒนาความคิดและเสริมสร้างความรู้ 

และพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม โดยผ่านกิจกรรม “3-day FinTech Ideas” (3 วัน 2 คืน) ค้นหาสุดยอดฟินเทค
ไอเดียที่น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

 (1) ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (ศุกร์-อาทิตย์) 
 (2) . ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ชี้แจง อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
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 (3)  อบรมความรู้เกี่ยวกับ Financial Market ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน การ
ประกันภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อระวัง ข้อแนะน า ส าหรับ FinTech  

 (4)  อบรม-workshop LEAN CANVAS / Rapid Prototyping / UXUI Workshop / 
Presentation Preparation 

 (5) ให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ส่งเข้า
ประกวด 

 (6) ผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอไอเดีย “นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเงิน การลงทุน 
และการประกันภัย” 

 (7) คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไอเดีย
นวัตกรรมเทคโนโลยี ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

  • ความคิดสร้างสรรค์ / ผลกระทบ / ความโดดเด่นของชิ้นงาน (30%) 
  • รูปแบบธุรกิจ (30%) 
  • ความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรม / ความพร้อม ความมุ่งมั่นของทีม

พัฒนา (20%) 
  • ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานได้จริง (20%) 
 (8) คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารอบสุดท้ายจ านวน 8 ทีม 
 (9) ให้ทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 8 ผลงาน ทีมละ 20,000 บาท (มอบ

ให้ในวนั demo day) พร้อมประกาศนียบัตร และได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยี
ต่อไป * ทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 20,000 บาท ได้รับวัน Demo Day 

5.6 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย จะได้ร่วม 
 (1) กิจกรรมติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่จะ

จัดในช่วงธันวาคม – มกราคม 2560 มีโอกาสได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบ
เครือข่ายของหน่วยงาน บริษัท คู่ค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจ สามารถน าความรู้มาปรับผลงานให้
เหมาะสมในทางปฏิบัติ ติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม สนับสนุนการใช้งานพื้นที่
ส านักงาน รวมถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาจากผู้ให้การสนับสนุน 

 (2) กิจกรรมเตรียมความพร้อมการน าเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี : Demo Day
ระยะเวลา 1 วัน อบรม How To Make The Perfect Startup Pitch Deck เวิร์คช็อป Pitching Coaching 

5.7 นิทรรศการแสดงผลงานโดยทีมผู้เข้ารอบสุดท้าย 8 ทีม น าเสนอผลงานนวัตกรรม
เทคโนโลยี : Demo Day ประกอบไปด้วยกิจกรรม 

 (1)  น าเสนอผลงานทีมที่ 1-8 (น าเสนอ 7 นาที / ถาม-ตอบ 3 นาที) 
 (2) พิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ 20,000 บาท 
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 (3) ประกาศผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรม 50,000 บาท 
 (4) มอบรางวัล โล่รางวัล และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ตอบข้อซักภาพและสัมภาษณ์

สื่อมวลชน กิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานต่าง ๆ นักลงทุน สื่อมวลชน และนักพัฒนา 
 
ก าหนดการ 

10 นาที ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน 
20 นาที กรรมการเดินชมนิทรรศการแสดงผลงานซักถามทีมผู้เข้ารอบสุดท้าย 8 ทีม 
5 นาที กล่าวเปิดกิจกรรมน าเสนอผลงาน 
40 นาที Pitching : 1-4 
15 นาที พักรับประทานอาหารว่าง 
40 นาที Pitching : 4-8 
10 นาที ประกาศผล และมอบรางวัล 
10 นาที ถ่ายภาพผู้บริหาร ผู้รับรางวัล และผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์ / ผลกระทบ / ความโดดเด่นของชิ้นงาน (30%) 
รูปแบบธุรกิจ (30%) 
ความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรม / ความพร้อม ความมุ่งมั่นของทีมพัฒนา (20%) 
ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานได้จริง (20%) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

5.8 ผลการติดสินแบ่งเป็น  
 - Innovative FinTech Award พิจารณาจาก ความคิดเป็นเร่ืองใหม่ เป็นประโยชน์กับ

ผู้ใช้บริการในวงกว้าง มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ  
 - Rising Star FinTech Award   พิจารณาจาก สินค้า/บริการ หรือ prototype/proof-

of-concept ที่จัดท าได้ดีพร้อมต่อยอด  มี UI ที่ใช้งานได้ง่าย เข้ากับ lifestyle ของผู้ใช้งาน 
 - Popular Award พิจารณาจากทีมที่ผลงานได้รับ vote จากผู้ที่สนใจมากที่สุด  
5.9 คณะกรรมการตัดสิน 
 - ผู้แทนของหน่วยงานพันธมิตร แห่งละ 1 คน 
 - ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



7 
 

 

6. Milestone ท่ีส าคัญ 
1 - 31 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์+เปิดรับสมัครผ่าน www.fintechchallenge.info  
19 ต.ค. 2559 สัมมนาเปิดโครงการฯ Fintech Challenge : Pushing the Boundary เพื่ออธิบาย

โจทย์ และภาพรวมโครงการ ร่วมกับพันธมิตร 7 แห่ง ที่ สนง.ก.ล.ต.  
7-11 พ.ย. 2559  สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (จ านวนวันขึ้นกับจ านวนผู้สมัคร) 

ที่ สนง. ก.ล.ต. 
14 พ.ย. 2559 ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม ผ่าน www.fintechchallenge.info 
25-27 พ.ย. 2559 ท ากิจกรรม “3-day FinTech Ideas” ณ อุทยานการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา 
27 พ.ย. 2559 น าเสนอผลงาน คัดเหลือ 8 ทีม ๆ ที่เข้ารอบได้รับทุนพัฒนาต้นแบบ 20,000 บาท 

มอบให้ในวัน Demo  
พ.ย. - ม.ค. 2560 กิจกรรมบ่มเพาะต้นแบบนวัตกรรม รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
ธ.ค. – ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ไปยังนักลงทนุ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงาน

นวัตกรรมเทคโนโลยี : Demo Day 
23 ม.ค. 2560 กิจกรรมเตรียมความพร้อม และน าเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี : Demo 

Day (อบรมและน าเสนอผลงานสู่สาธารณะ) 
24 มกราคม 2560  FinTech Demo Day ณ C asean ซึ่ง C asean ให้การสนับสนุนสถานที่การจัดงาน

ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โดยจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 25 ปีของส านักงาน ในช่วงเช้ามีจัดสัมมนา 
และช่วงบ่ายน าเสนอผลงานและประการทีมที่ได้รับรางวัล 
 - Innovative FinTech Award ได้รับเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม 100,000 บาท 
 - Rising Star FinTech Award  ได้รับเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม 100,000 บาท 
 - Popular Award ได้รับเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม 50,000 บาท 

7. หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินโครงการ 
7.1 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
7.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
7.3 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
7.4 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
7.5 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
7.6 C asean 
7.7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7.8 ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย

http://www.fintechchallenge.info/
http://www.fintechchallenge.info/


 
กิจกรรม “3-day FinTech Ideas” (3 วัน 2 คืน) 

ค้นหาสุดยอดไอเดียการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
8.30- 9.00 ชี้แจงโครงการ และกิจกรรมตลอด 3 วัน 2 คืน 

ณ Learning Resort มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา 
9.00- 10.30 Financial Knowledge and Regulations 

อบรมความรู้เกี่ยวกับ Financial Services Industry ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารการเงินกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อระวัง 
ข้อแนะน า ส าหรับ FINTECH 

10.30- 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45- 12.00 Ideas to Fintech 

การสร้างธุรกิจจากแรงบันดาลใจ / Rapid Prototyping / UXUI  
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 Ideas to Fintech Workshop 

แต่ละทีมน าความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Lean Canvas) 
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-18.00 Rapid Prototyping / UXUI Workshop 

แต่ละทีมน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) 
18.00-19.00 พักรับประทานอาหารเย็น 
19.00-20.00 Presentation Preparation 
20.00-21.00 Presentation Coaching 
21.00 -> เตรียม Presentation เพ่ือรับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญวันรุ่งขึ้น 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 
9.00- 12.00 รับค าปรึกษาทีมละไม่เกิน 15 นาที/หัวข้อ * 
 กฎระเบียบ 

ข้อบังคับด้าน
การเงิน 

ความต้องการ 
กระบวนการทาง
ธุรกิจจาก
ภาคอุตสาหกรรม
การเงิน 

Startup 
Business 

Model 
LEAN CANVAS 

UX/UI 
&Presentation 
Preparation 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-17.00 รับค าปรึกษาทีมละไม่เกิน 15 นาที/หัวข้อ * 
 กฎระเบียบ 

ข้อบังคับด้าน
การเงิน 

ความต้องการ 
กระบวนการทาง
ธุรกิจจาก
ภาคอุตสาหกรรม
การเงิน 

Startup 
Business 

Model 
LEAN CANVAS 

UX/UI 
&Presentation 
Preparation 

17.00-19.00 พักรับประทานอาหารเย็น 
19.00-21.00 Pitching Coaching 
21.00 -> ท างาน 

* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงชื่อขอรับค าปรึกษาตามช่วงเวลาที่ก าหนด ไม่เกินทีมละ 15 นาที และผู้ที่รอ
รับค าปรึกษาท างานตามอัธยาศัย 
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 
น าเสนอผลงานทีมละ 7 นาที / ถาม-ตอบ 8 นาที 
เกณฑ์การตัดสิน 

 ความคิดสร้างสรรค์ / ผลกระทบ / ความโดดเด่นของชิ้นงาน (30%) 

 รูปแบบธุรกิจ (30%) 

 ความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรม / ความพร้อม ความมุ่งม่ันของทีมพัฒนา (20%) 

 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานได้จริง (20%) 
หมายเหตุ  : เกณฑ์การตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
ก าหนดการ 
8.30- 9.00 กล่าวเปิดกิจกรรมน าเสนอผลงาน 
9.00- 10.30 Pitching : 1-6 
10.30- 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45- 12.30 Pitching : 6-12 
12.30-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-15.30 Pitching : 13-20 
15.30-16.00 ถ่ายภาพผู้บริหาร ผู้รับรางวัล และผู้เข้าร่วมโครงการ 
16.00-16.30 รับประทานอาหาร 

 
หมายเหตุ  : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


