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กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” โดย บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด
1.

ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยมีอัตราที่สูง จากสถิติจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยของเราครองตาแหน่งอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียงประเทศ
ลิเบีย
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด (“บริษัทฯ”) ผู้นาธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ หนึ่งใน
องค์กรที่เล็งเห็นถึงความสาคัญในการใช้รถ และถนนร่วมกันในสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”
ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการขับขี่ที่ปลอดภัย เพื่อกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆ ครั้ง ให้
เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของบริษัทฯ และในการนี้ ทางบริษัทฯ จึง ขอเชิญชวนผู้ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ประจากิจกรรม เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณ

2.

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และต้องส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดา
เท่านั้น

3.

4.

กระบวนการประกวด
3.1

รอบคัดเลือก ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม
2561 โดยคณะกรรมการจะคัดเลื อกผลงานที่มีคุณภาพ จานวน 10 ผลงาน เพื่อเข้าสู่ การ
พิจารณาในรอบรองชนะเลิศต่อไป

3.2

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลรอบคัดเลือก จานวน 10 ผลงาน

3.3

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ต้องนาเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการ พร้อมฟังคาตัดสิน ใน
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะมีเวลาคนละ 10 นาที ในการ
นาเสนอผลงาน

โจทย์การประกวด
ให้ผู้เข้าร่วมประกวด ทาการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประจาโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” เพื่อรณรงค์
ให้ประชาชนตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย และใช้สติในการขับขี่ยานพาหนะ
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5.

เงื่อนไขในการประกวด
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7

5.8
5.9
5.10
6.

ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องแสดงถึงความปลอดภัยในการขับขี่
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วย โลโก้ของ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง
จากัด อยู่ในโลโก้ (รายละเอียดวิธีการใช้งานโลโก้ของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสาร หน้าที่ 4)
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วย คาว่า “กลับบ้านปลอดภัย” อยู่ในโลโก้
ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
ห้ามผู้ใดทาการลอกเลียนแบบ หรือห้ามทาการดัดแปลงตราสัญลักษณ์ที่เป็นผลงานของผู้อื่น โดย
เด็ดขาด หรือห้ามทาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด หากพบการ
กระทาดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับ ผลงานไว้พิจารณา และจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ทางกฎหมาย หรือจากการอื่นใดทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ที่ทาการละเมิดนั้น จักต้อง
รับผิดชอบแก่การดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังต้องทาการชดใช้เยียวยาแก่การดังกล่าวให้แก่
บริษัทฯ ในทุกประการ และอย่างทันท่วงที
แบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่นาส่งกลับคืน
สาหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ถือ ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด
ดังนั้น ห้ามผู้ใดทาการลอกเลียนแบบ หรือทาการดัดแปลงตราสัญลักษณ์ที่เป็นผลงานของผู้อื่น
โดยเด็ดขาด หรือห้าม ทาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด หาก
พบการกระท าดั งกล่ า ว ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะไม่รั บ ผลงานไว้ พิ จารณา และจะไม่
รับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทางกฎหมาย หรือจากการอื่นใดทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ที่ทาการละเมิด
นั้น จักต้องรับผิดชอบแก่การดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังต้องทาการชดใช้เยียวยาแก่การ
ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในทุกประการ และอย่างทันท่วงที
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถื อเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด
โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนาไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือทาการปรับปรุงผลงาน
ต่อไป เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง ซึ่งผู้ชนะเลิศจะต้องจัดส่งไฟล์ ai, psd หรือ eps
ให้กับทางบริษัทฯ ต่อไป
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
คาตัดสินของคณะกรรมการ และ ทาง บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
พนักงานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้

รางวัลการประกวด
 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

3/5

7.

เกณฑ์การติดสิน





8.

ความหมาย แนวคิด ที่สื่อถึงความต้องการให้ประชาชนหันมาขับขี่อย่างปลอดภัย
ความคิดสร้างสรรค์
ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
ความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน
การจัดส่งผลงาน
8.1
8.2

ผู้สนใจเข้าประกวด ต้องดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดจาก
www.summitcapital.co.th และกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมรายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วน
ผู้สนใจเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ท่านละ 1 ผลงาน โดยท่านสามารถนาส่งผลงานได้
ทั้ง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
8.2.1 ส่งผลงานในรูปแบบจัดพิมพ์ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ คุณเกศนี บูรณวนิช
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด เลขที่ 968 ชั้น 10 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 1. ใบสมัคร
 2. จัดพิมพ์ผลงานที่ออกแบบ ประกอบด้วย รูปแบบโลโก้ พร้อมคู่มือที่ระบุค่าสีที่
ใช้ในการจัดทาโลโก้ (pantone) พร้อมตัวอย่างการใช้งานโลโก้ในสื่อสิ่งพิมพ์ ของ
ที่ระลึก หรือ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อื่น ๆ อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน ทั้งแนวตั้ง และ
แนวนอนที่ปรากฏ ให้เห็น โดยขอให้จัดพิมพ์ทั้งหมด ลงบนกระดาษ A3 ภายใน
1 หน้ากระดาษ

8.3
9.

8.2.2 และส่งไฟล์ผลงาน ทางอิเลคทรอนิกส์ ได้ที่ email kasanee.b@summitcapital.co.th
และ kasanee.boo@gmail.com [ระบุหัวข้อ E-mail (Subject) : โลโก้โครงการ
“กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด”]
 โดยจะต้องส่ง link ไฟล์ สาหรับให้ทางคณะกรรมการสามารถดาวน์โหลดได้ และ
ไฟล์ผลงาน จะต้องมีความละเอียด ไม่ต่ากว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์
นามสกุล .ai (Adobe illustration) และ .jpg โดยให้ระบุ code สีที่เลือกใช้ใน
โหมด CMYK
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-107-2222 ต่อ 3301
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รูปแบบวิธีการใช้งาน โลโก้ของ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิง่ จากัด

หมายเหตุ สาหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการประกวด กรุณาส่ง email มาที่
kasanee.b@summitcapital.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งไฟล์ให้กับท่านโดยตรง
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ใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” โดย บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จากัด”
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... ......................
อายุ ........................ ปี อาชีพ ................................................................................................................................
สถานศึกษา / สถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ........................................................... E-mail ...................................................................................
อธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ (Logo) โดยสังเขป
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ....................................................
....................................................................................................................................................................................
หากผลงานของข้าพเจ้าได้รับรางวัล ข้าพเจ้ารับทราบ และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ
ของบริ ษัท ซัมมิท แคปปิ ตอล ลีส ซิ่ง จ ากัด และอนุญาต อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ และอันมิอาจบอกล้ างได้ ให้
คณะกรรมการ ผู้ตัดสินสามารถใช้ และปรับผลงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริง โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากการดังกล่าว
ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริง
ลงชื่อเจ้าของผลงาน .....................................................................
(.......................................................................)
วันที่ ............. เดือน............................. พ.ศ. 2561

