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โครงการประกวดจติรกรรมเอเซยี พลัส ครัง้ที ่10 
“ศลิป์ ธรรม น านวตั” 

 

 
หลักการและเหตุผล 
บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) มีเจตนำรมณใ์นกำรสนบัสนุนผูม้ีแนวคิดและทกัษะในกำรสรำ้งสรรคง์ำนดำ้น
จิตรกรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลงำนที่มีคณุภำพและมีคณุค่ำในสนุทรียภำพ เป็นก ำลงัใจในกำรสรำ้งผลงำนที่ดี ทัง้ยงัเป็นกำรปลกุกระแส
ควำมนิยมในงำนศิลป์ของไทยใหเ้ป็นที่ยอมรบัในวงกวำ้ง เพิ่มคณุค่ำและยกระดบัผลงำนของศิลปินไทย บริษัทฯไดจ้ดัโครงกำร
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลสั อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทกุปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 โดยไดร้บัเกียรติจำกศิลปินผูท้รงคณุวฒุิที่เป็นที่
รูจ้กัและยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในวงกำรศิลปะ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิำรจำกบรษัิท เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) รว่มเป็น
คณะกรรมกำรตดัสนิ และมีศิลปินหลำกหลำยรุน่สง่ผลงำนเขำ้รว่มประกวดเป็นจ ำนวนมำกในเวลำที่ผำ่นมำ 
 
ในปี พ.ศ. 2563 นี ้ซึ่งนบัเป็นกำรประกวดครัง้ที่ 10 ทำงบริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) เปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้รว่ม
ประกวดไดแ้สดงความคิดสร้างสรรคท์ี่แสดงออกถงึ แก่นหลักของแนวความคิดในการท างานทุกชนิด ที่ส าคัญมากกว่า
นวัตกรรม โดยหมายรวมถึงความซาบซึง้ในความดี ความงาม ความจริง การตระหนักรู้ในความจริงอันประเสริฐ ซ่ึงจะ
เป็นเคร่ืองน าทางไปสู่การพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต่อไป 
ภายใต้หัวข้อการประกวด “ศิลป์ ธรรม น านวัต”  
 
ลักษณะโครงการและผลงาน             
กำรประกวดวำดภำพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่ำนกำรใชส้ีอะคริลิค สีน ำ้มนั หรือสื่อผสม โดยไม่จ ำกัดเทคนิคและวสัดุ มีกระบวนกำร
สรำ้งสรรคก์ลวิธีและเรือ่งรำวเนือ้หำสำระที่มีกำรแสดงออกอยำ่งอิสระเสรี ภำยใตห้วัขอ้ที่ก ำหนด 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนบัสนนุและเผยแพรผ่ลงำนของศิลปินรุน่ใหมอ่อกสูส่ำธำรณชน 
2. เพือ่เป็นแนวทำงใหน้กัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ และประชำชนผูส้นใจ ไดเ้รยีนรูแ้ละสรำ้งสรรคผ์ลงำนตอ่ไป  
3. เพื่อเป็นกำรแลกเปลีย่นควำมรู ้และประสบกำรณใ์หก้บัผูท้ี่สนใจศิลปะ 
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
1.   นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ 
2.   ศิลปิน  
3.   ประชำชนทั่วไปท่ีสนใจ 
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เงื่อนไขการส่งผลงาน 
1. ดำวนโ์หลดใบสมคัรไดท้ี ่www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้น และสง่มอบพรอ้มผลงำน  

2. ผลงำนที่สง่เขำ้ประกวดตอ้งเป็นผลงำน 2 มิติ พรอ้มแสดง ขนำดไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน ำ้หนกัไมเ่กิน 50 
กิโลกรมั โดยใชส้อีะครลิคิ สนี ำ้มนั หรอืสือ่ผสม  

3. ผูส้มคัรสำมำรถสง่ผลงำนไดไ้ม่เกิน 2 ภำพ และผลงำนนัน้ตอ้งไม่เคยไดร้บัรำงวลัและจดัแสดงที่ใดมำก่อน และตอ้งไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมและจรยิธรรม 

4. ไมอ่นญุำตใหน้ ำผลงำนทีเ่คยสง่เขำ้ประกวดในโครงกำรประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลสั มำสง่ซ ำ้  

5. ผลงำนท่ีไดร้บัรำงวลัทัง้หมดถือเป็นกรรมสทิธ์ิของ บรษัิท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) และทำงบรษัิทฯ มีสิทธ์ิใน
กำรจดัพิมพ ์เผยแพรผ่ลงำนในเอกสำรสิง่พิมพ ์สือ่สำรสนเทศทกุชนิด รวมถึงลขิสทิธ์ิในกำรจดัพิมพเ์พ่ือเผยแพรผ่ลงำนตอ่ไป 

6. เมื่อผูส้มคัรสง่มอบผลงำนให ้บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) แลว้ หำกผลงำนเกิดควำมเสียหำยไม่ว่ำดว้ย
เหตใุดๆ ผูส้มคัรขอสละสทิธ์ิเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยจำกบรษัิทฯ ในทกุกรณี 

7. เมื่อส่งผลงำนเขำ้ประกวดกบับริษัท ผูเ้ขำ้รว่มประกวดเห็นพ้องและตกลงอนญุำตใหบ้ริษัท และสว่นงำนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงผู้
ใหบ้รกิำรท่ีไดร้บัอนญุำตของบริษัท เก็บขอ้มลู และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ขำ้รว่มกำรประกวด ภำยใตว้ตัถปุระสงคใ์น
กำรติดตอ่ผูส้ง่ผลงำนเขำ้ประกวด เพื่อใชข้อ้มลูในกำรจดัแสดงผลงำน จดัท ำสื่อสิง่พิมพ ์และ/หรอืกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
โครงกำรประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลสั 

8. ภำยหลงัจำกกำรประกำศผล ผูส้มคัรตอ้งติดตอ่ขอรบัผลงำนคืนภำยในวนัและสถำนท่ีที่ระบดุำ้นลำ่ง  

 ผลงำนที่ไม่ไดร้บัคดัเลอืกเขำ้รว่มแสดง ติดต่อขอรบัคืนระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2563 ที่รำ้นไวยกรณเ์ฟรม 
โทร. 087 001 1474 (คณุกร) หรอื 0 2680 4045 (คณุพิเชฐ) ดำวนโ์หลดแผนที่จำกเว็บไซต ์หรอืเฟซบุ๊ก 

 ผลงำนจำกภมูิภำคที่ไมไ่ดร้บัคดัเลอืกเขำ้รว่มแสดง ติดตอ่ขอรบัคืนไดท้ี่ตวัแทนรบัผลงำนในภมูิภำคนัน้ๆ 

 ผลงำนที่ไดร้บัคัดเลือกเขำ้ร่วมแสดง ติดต่อขอรบัคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ที่หอศิลป์
สมเด็จพระนำงเจำ้สริกิิติ ์พระบรมรำชินีนำถ ถ.รำชด ำเนินกลำง 

หำกผูส้มคัรไมส่ำมำรถรบัผลงำนคืนไดต้ำมวนัและเวลำที่ระบ ุกรุณำแจง้ผูป้ระสำนงำนโครงกำร เพื่อนดัหมำยวนัและเวลำอีกครัง้ 
โดยตอ้งรบัคืนใหเ้สรจ็สิน้ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่รำ้นไวยำกรณเ์ฟรม หำกผูส้มคัรไมข่อรบัคืนภำยในวนัเวลำที่ก ำหนด 
จะถือวำ่ผูส้มคัรยินยอมใหบ้รษัิทมีกรรมสทิธ์ิในผลงำนดงักลำ่ว และบรษัิทมีสทิธ์ิด ำเนินกำรตำมท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

 
คณะกรรมการ  
ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรศิลปินแหง่ชำติและผูท้รงคณุวฒุิที่เป็นท่ียอมรบัและรูจ้กัในวงกำรศิลปะ 
1. ศำสตรำจำรยอ์ิทธิพล ตัง้โฉลก   ศิลปินแหง่ชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2551 
2. ศำสตรำจำรยเ์กียรติคณุปรชีำ เถำทอง ศิลปินแหง่ชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2552        
3.    ศำสตรเมธี ดร. เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน ์ ศิลปินแหง่ชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2554 

4. ศำสตรำจำรยถ์ำวร โกอดุมวิทย ์ ศิลปินชัน้เยี่ยม กำรแสดงศิลปกรรมแหง่ชำติ ปี 2535 
5. อำจำรยส์มศกัดิ ์รกัษ์สวุรรณ นำยกสมำคมศิลปินทศันศิลป์นำนำชำติแหง่ประเทศไทย 
6.  ดร.กอ้งเกียรติ โอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษัิท เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

https://inv4.asiaplus.co.th/artcontest/
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7. คณุณินทิรำ โสภณพนิช กรรมกำร บรษัิท เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
8. ดร.พชัร สรุะจรสั กรรมกำรบรหิำร บรษัิท เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
9. คณุวีรเดช พนมวนั ณ อยธุยำ  เลขำนกุำรคณะกรรมกำร  
 
รางวัล    
รำงวลัที่ 1 เงินรำงวลั 200,000 บำท พรอ้มเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
รำงวลัที่ 2  เงินรำงวลั 150,000 บำท พรอ้มเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
รำงวลัที่ 3  เงินรำงวลั 100,000 บำท พรอ้มเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
รำงวลัชมเชย เงินรำงวลั 50,000 บำท พรอ้มเกียรติบตัร จ ำนวน 3 รำงวลั   
 
ก าหนดการ 
รบัสมคัรและสง่ผลงำน  30 - 31 มีนำคม 2563 (เวลา 09.00 – 17.00 น.)  
คดัเลอืกและตดัสนิ   2 เมษำยน 2563 
ประกำศผลกำรตดัสนิ   7 เมษำยน 2563 (ทางเวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ก และช่องทางการสือ่สารโครงการประกวด) 
พิธีมอบรำงวลัและเปิดนิทรรศกำร  16 กรกฎำคม 2563 
นิทรรศกำรแสดงผลงำน   16 กรกฎำคม – 16 สงิหำคม 2563 
 
สถานทีส่่งใบสมคัรและผลงาน          
(ทกุภูมิภาค เปิดรบัสมคัรและสง่ผลงาน ระหวา่งวนัที ่30 - 31 มนีาคม 2563 เวลา 10.00-17.00 น.) 
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร ์
      ชัน้ 12A เลขที่ 173 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ  
    โทร. 0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113 

ภาคเหนือ    คณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  
      ถ. หว้ยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
      ติดตอ่ อ.พงศศ์ิร ิคิดดี โทร. 084-019-2483 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คณะศิลปกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
   ต. ขำมเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 
   ติดตอ่  อ.ตนพุล  เอนออ่น โทร. 081-799-9255    

ภาคใต้  Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery   
   17/7 หมู1่ ต.ดอน รกั อ.หนองจิก จ.ปัตตำน ี 
   ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลำะ เจ๊ะสอเหำะ โทร. 086-961-8947  
 
พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน  
จดัขึน้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจำ้สริกิิติ ์พระบรมรำชินีนำถ ถนนรำชด ำเนินกลำง   

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiUGF0YW5pIEFydHNwYWNlICYgUGF0YW5pIENvbnRlbXBvcmFyeSBBcnQgR2FsbGVyeSIsImFkZHJlc3MiOiIxN1wvNyBcdTBlMmJcdTBlMjFcdTBlMzlcdTBlNDgxIFx1MGUxNS5cdTBlMTRcdTBlMmRcdTBlMTlcdTBlMjNcdTBlMzFcdTBlMDEgXHUwZTJkLlx1MGUyYlx1MGUxOVx1MGUyZFx1MGUwN1x1MGUwOFx1MGUzNFx1MGUwMSBcdTBlMDguXHUwZTFiXHUwZTMxXHUwZTE1XHUwZTE1XHUwZTMyXHUwZTE5XHUwZTM1LCBcdTBlMmRcdTBlMzNcdTBlNDBcdTBlMjBcdTBlMmRcdTBlMmJcdTBlMTlcdTBlMmRcdTBlMDdcdTBlMDhcdTBlMzRcdTBlMDEiLCJsYXRpdHVkZSI6Ni44NTA4NjU5MjA2MTc5LCJsb25naXR1ZGUiOjEwMS4yMTIzNjMyNDMxLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjcwOTcyNjkxMjM4MDk3M30=?link=directions&fb_locale=th_TH&ref=facebook
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สอบถาม หรอืตดิตามขา่วสารการประกวด 
Facebook Asia Plus Art Contest 
LINE  จิตรกรรมเอเซยี พลสั #10   
เว็บไซต ์ www.asiaplus.co.th/artcontest/ 
อีเมล  asiaplusart@asiaplus.co.th  
โทรศพัท ์ 0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113 

https://inv4.asiaplus.co.th/artcontest/
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