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    รางวัล Golden Pin Concept Design Award 
แนวทางการรับสมัคร ประจ าปี 2020 
 

ผู้จดังาน: ส านกังานพฒันาอตุสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวนั 
ผู้อ านวยการจดังาน: สถาบนัวิจยัการออกแบบแห่งไต้หวนั (Taiwan Design Research Institute: TDRI) 
ผู้จดังานร่วม: Acer Inc. 
 
1. คุณสมบัตผู้ิสมัคร 
ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานท่ีไม่มีการผลิตหรือจ าหน่ายในตลาดภายในวนัท่ี  31 ธันวาคม 
2563 และต้องไม่ใช่ผลงานท่ีได้รับการว่าจ้างให้ผลิตหรือก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา  เปิดรับสมัคร
ผลงานทัง้จากนักเรียน นักศึกษา และบริษัท โดยผู้ สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทัง้แบบ
รายบคุคลและกลุม่บคุคล 

 
2. ขัน้ตอนการสมัครและระยะเวลาเปิดรับสมัคร 
เวบ็ไซต์ลงทะเบียน: https://my.goldenpin.net/en/ 
เปิดรับสมคัรตัง้แต่วนันี ้ถึง วนัพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ตามเวลาไต้หวนั หรือ 16.00 น. 
ตามเวลาไทย 

※ ไมม่ีคา่สมคัร 

※ ไมจ่ ากดัจ านวนผลงานท่ีสง่เข้าประกวด (สามารถสง่ผลงานเข้าประกวดมากกวา่หนึง่สาขาได้) 
 
3. ก าหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงาน 
A. การคัดเลือกรอบแรก: เดือนกรกฎาคม 2563 (คดัเลือกออนไลน์) 
B. การคัดเลือกรอบสอง: เดือนสิงหาคม 2563 (คดัเลือกออนไลน์) 
C. การคัดเลือกรอบสุดท้าย: เดือนกันยายน 2563 (ผู้ เข้าประกวดสามารถน าเสนอผลงานได้ด้วย

ตวัเอง ก าหนดการและสถานท่ีน าเสนอผลงานจะประกาศให้ทราบในภายหลงั) 
D. พธีิมอบรางวัล: จดัพร้อมกบัพิธีมอบรางวลั Golden Pin Design Award ในเดือนธนัวาคม 2563 
 

https://my.goldenpin.net/en/
https://my.goldenpin.net/en/
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4. รางวัล 
A. Best of Golden Pin Concept Design Award  

ผู้ชนะรางวลัทัง้ 3 รายจะได้รับถ้วยรางวลั ประกาศนียบตัร รางวลัเงินสด 400,000 ดอลลาร์ไต้หวนั
ใหม ่(ประมาณ 424,900 บาท) และสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมาย GPCDA "Best Concept" Mark 

B. Golden Pin Concept Design Award  
คณะกรรมการจะคดัเลือกผู้ชนะรางวลัหลายราย โดยแต่ละรายจะได้รับประกาศนียบตัรและสิทธ์ิใน
การใช้เคร่ืองหมาย GPCDA "Concept Design" Mark 

C. GPCDA Special Annual Award 
คณะกรรมการจะคดัเลือกผลงานท่ีได้รับรางวลั ConceptD Award 1 ผลงาน ผู้ชนะรางวลัจะได้รับ
ถ้วยรางวลั ประกาศนียบตัร ผลิตภณัฑ์ Acer ConceptD มลูค่ารวม 300,000 ดอลลาร์ไต้หวนัใหม่ 
(ประมาณ 324,000 บาท) และสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมาย GPCDA "Special Concept" Mark 

 
5. สาขารางวัล 

A. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
a. เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั ซึง่รวมถึง (แตไ่ม่จ ากดัเฉพาะ) เคร่ืองเขียน/อปุกรณ์ส านกังาน สินค้า
อปุโภคบริโภค โคมไฟ อปุกรณ์ส าหรับห้องครัว/ห้องน า้ เฟอร์นิเจอร์ วสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองใช้ภายใน
บ้าน อปุกรณ์ปฐมพยาบาล สินค้าส าหรับสตรี/เดก็ อปุกรณ์ด้านสขุภาพและการแพทย์ 
b. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือการอุปโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน โสตทศันปูกรณ์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์เฉพาะทาง 
c. ยานพาหนะ ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) รถยนต์ จกัรยาน และอปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ 
d. เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) เคร่ืองประดับส่วนบุคคล กระเป๋า 
รองเท้า อปุกรณ์ส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง และชดุกีฬา 
e. เบ็ดเตลด็ 

 
B. การออกแบบการส่ือสาร (Communication Design)  

a. ระบบการสร้างอัตลักษณ์ผ่านภาพ (Visual Identity System: VIS) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัด
เฉพาะ) รูปแบบตวัอกัษร โลโก้ ผลงานออกแบบ VIS ส าหรับแบรนด์/บริษัท ผลงานออกแบบ VIS 
ส าหรับงานกิจกรรม และการออกแบบป้ายประกาศด้านสิ่งแวดล้อม 
b. การออกแบบกราฟิก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) สื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ หนังสือ 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ ภาพประกอบ ปฏิทิน บตัร และบอร์ดเกม  
c. เนือ้หาดิจิทัล ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) อนิเมชั่น วิดีโอ ผลิตภัณฑ์/สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ เกม เวบ็ไซต์ อินเทอร์เฟซผู้ใช้เวบ็ และแอปพลิเคชัน่ 
d. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) หน้าปก/งานศิลปะในอัลบัม้ บรรจุ
ภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือการอุปโภค และ
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อปุกรณ์ห่อของขวญั 
e. เบ็ดเตลด็ 

 
C. การออกแบบพืน้ที่ (Spatial Design) 

a. พืน้ท่ีสาธารณะ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) อาคาร การติดตัง้งานศิลปะ/ศิลปะสาธารณะ 
ห้องสมดุ และหอศิลป์ 
b. พืน้ท่ีธุรกิจ ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) ส านกังาน หอประชมุ และห้องอาหาร 
c. พืน้ท่ีจดักิจกรรม ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) สถานท่ีจดัการประชมุและแสดงสินค้า 
d. พืน้ท่ีอยู่อาศัย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การวางผังชุมชนท่ีอยู่อาศัยและการออกแบบ
ภายใน  

  e. เบ็ดเตลด็ 
 
D. การออกแบบเชงิบูรณาการ (Integrated Design) 
รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การคดักรองและดแูลผลงานจดัแสดง/การวางผงั สถานท่ีจดันิทรรศการ 
การออกแบบประสบการณ์ การออกแบบเชิงสงัคม การออกแบบและการบริการสวสัดิการ 
 

6. ข้อก าหนดในการคัดเลือก 
A. การคัดเลือกรอบแรก:  

ลงทะเบียนออนไลน์ 

กรุณาลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน ผลงานท่ี
สง่เข้าประกวดจะต้องถกูต้องตามคณุสมบตัิท่ีก าหนดไว้ของแตล่ะสาขารางวลั 

กรุณารับทราบและปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

A) ข้อมูลส่วนตัว: กรุณากรอกข้อมลูสว่นตวัลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนกัเรียน
นกัศกึษาท่ีจะส าเร็จการศกึษาในปีนีค้วรใช้อีเมลของสถาบนัการศกึษาในการสมคัร  

B) ค าบรรยายผลงาน: กรุณาเขียนค าบรรยายผลงานในรูปแบบย่อหน้าแทนการเขียนเป็นข้อ ด้วย
ความยาวไม่เกินจ านวนตัวอกัษรท่ีก าหนด (200 ตัวอักษรส าหรับภาษาจีนและ 1,200 ตัวอักษร
ส าหรับภาษาองักฤษ) 

C) รูปภาพ:  กรุณาอัปโหลดรูปภาพผลงาน 1-5 รูป ค าบรรยายประกอบรูปภาพควรกระชับได้
ใจความ และเน้นท่ีคณุสมบตัิของผลงานเป็นหลกั ไฟล์รูปภาพควรเป็น JPEG ขนาด A3 (29.7 ซม. 
× 42 ซม.) ท่ีมีคา่ความละเอียด 300 dpi 
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D) ลิงค์วิดีโอ: ส าหรับผลงานท่ีมีเนือ้หาดิจิทัล/ภาพเคลื่อนไหว เป็นองค์ประกอบ ผู้สมคัรต้องส่ง
ลิงค์วิดีโอมาให้ผู้ จัดงาน ส่วนผลงานท่ีมีหน้าเว็บ/การออกแบบเชิงอินเทอร์แอคทีฟ ผู้ สมัครต้อง
อปัโหลดวิดีโอท่ีแสดงคณุสมบตัิและประโยชน์ใช้สอยของผลงาน โดยข้อก าหนดส าหรับการสง่วิดีโอ 
มีดงันี ้ 

a. ผู้สมคัรต้องอปัโหลดวิดีโอท่ีแสดงคณุสมบตัิเด่นของผลงาน ท่ีมีความยาวสัน้ ๆ ประมาณ 
30 วินาที และไมเ่กิน 1 นาที 
b. ผู้สมัครสามารถอปัโหลดวิดีโอลงบนแพลต์ฟอร์มวิดีโอ เช่น YouTube และ Vimeo หรือ
พืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูบนคลาวด์ได้ 
c. ผู้ สมัครต้องใส่ลิงค์วิดีโอท่ีถูกต้องลงไปในช่อง Video Link บนแบบฟอร์มลงทะเบียน
ออนไลน์ 

※ หมายเหตุ: คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานจากวิดีโอเพื่อน าไปประกอบการตัดสิน ผู้ สมัครควร
อปัโหลดและตัง้คา่วิดีโอให้จ ากดัเฉพาะผู้ที่มีลงิค์สามารถรับชมได้เทา่นัน้ พร้อมเปิดให้ผู้จดังานรับชมวิดีโอ
ดงักลา่วได้จนถึงสิน้ปี 

B. การคัดเลือกรอบสอง:  
การย่ืนเอกสารน าเสนอผลงาน 
กรุณาอปัโหลดเอกสารน าเสนอผลงานไปยงัระบบลงทะเบียนและกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

ข้อมลูในเอกสารดงักลา่วอาจประกอบด้วย แรงบนัดาลใจในการออกแบบ บทวิเคราะห์ปัญหาหรือ
ข้อเสียของผลงานการออกแบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ผลการด าเนินงานน าร่อง ข้อมลูอ้างอิง แผนการ
พฒันาในขัน้ตอนตอ่ไป ฯลฯ 

ผู้สมคัรท่ีผ่านเข้ารอบจะได้รับรายละเอียดหลงัจากการประกาศผลการคดัเลือกรอบแรก 

C. การคัดเลือกรอบสุดท้าย:  
การสง่ต้นแบบ ไฟล์น าเสนอผลงาน วิดีโอ และการน าเสนอผลงานด้วยตวัเอง 

A) คุณสมบัติของต้นแบบ: ผู้สมคัรจะต้องส่งไฟล์หรือลิงค์ไปยงัท่ีอยู่อีเมลที่ระบภุายในระยะเวลา
ท่ีผู้จดังานก าหนด รายละเอียดเพ่ิมเติมจะประกาศให้ทราบในล าดบัถดัไป 

a. แบบจ าลอง: แบบจ าลองขนาดเท่าของจริงหรือถูกต้องตามสดัส่วน หรือผลงานออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ 
b. โปสเตอร์: โปสเตอร์ขนาด A1 (59.4 ซม.×84.1 ซม.) จ านวนไมเ่กิน 5 แผ่น ไมจ่ าเป็นต้องมี
อปุกรณ์ติดตัง้ 
c. วิดีโอ: ผู้ เข้าประกวดจะต้องสง่ลิงค์วิดีโอตวัเตม็ไปยงัท่ีอยู่อีเมลท่ีระบเุพ่ือให้คณะกรรมการ
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พิจารณาตดัสิน 
d. ผลงานออกแบบท่ีเป็นการประยุกต์: ได้แก่ ระบบการสร้างอตัลกัษณ์ผ่านภาพ (Visual 

Identity System: VIS) หรือการประยกุต์จากผลงานการออกแบบท่ีมีอยู่แล้ว 

B) รูปแบบไฟล์ที่ใช้ในการน าเสนอ: ไฟล์ PowerPoint หรือ PDF (ไฟล์ Keynote ควรแปลงเป็น
ไฟล์ PDF) 

C) รูปแบบไฟล์วิดีโอ: ไฟล์ MP4, MPEG หรือ MPG (ความยาวของแตล่ะวิดีโอจ ากดัท่ี 1-3 นาที) 
พร้อมใสค่ าบรรยายทัง้ภาษาจีนและภาษาองักฤษ 

※  ผู้ เข้าประกวดที่ไมส่ามารถน าเสนอผลงานได้ด้วยตวัเองจะต้องสง่วิดีโอเข้ามาเพื่อใช้พิจารณาตดัสิน 
หากไมส่ามารถสง่วิดีโอได้ ผู้ เข้าประกวดจะถกูตดัสทิธ์ิโดยอตัโนมตั ิ

※  ต้นแบบผลงานจะไมถ่กูสง่คืนไปยงัผู้ เข้าประกวดจนกวา่จะครบ 6 เดือนหลงัจากที่สง่เข้ามา ผู้จดังาน
อาจคดัเลอืกต้นแบบผลงานบางสว่นไปจดัแสดงในนิทรรศการหรือใช้เพื่อการประชาสมัพนัธ์ 

※  ผู้ เข้าประกวดจะต้องบรรจุต้นแบบผลงานอย่างแนน่หนาและปลอดภยัส าหรับการจดัสง่ ผู้จดังานจะ
ไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึน้ในระหวา่งการจดัสง่ การตดัสิน หรือการจดันิทรรศการ 
ดงันัน้ผู้ เข้าประกวดจึงควรท าประกนัเพื่อคุ้มครองความเสยีหายตอ่ต้นแบบผลงานของตวัเอง 
 

7. คอร์สพเิศษ 
เพ่ือให้การสื่อสารแนวคิดและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเก่ียวกับผลงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
ผู้ สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ได้รับเคร่ืองหมาย Golden Pin Concept Design Mark) จะ
ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและคอร์สฝึกอบรมท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษ ซึง่จะช่วยพฒันาทกัษะ
ในการสื่อสารและแนะแนวทางการน าเสนอผลงานและการท าวิดีโอให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ เข้าประกวดทัง้ในการคดัเลือกรอบสุดท้ายและการบริหารจัดการโครงการออกแบบ 
อื่น ๆ ในอนาคต 

A. กจิกรรมเวิร์คชอปเกี่ยวกับกระบวนการคดิเชงิออกแบบ 
ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีจะท าให้โลกของเราน่าอยู่ย่ิงขึน้ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
B. คอร์สฝึกอบรม 
หัวข้อการฝึกอบรมท่ีก าหนดไว้ในเบือ้งต้น ได้แก่ การเขียนข้อความโฆษณา ทักษะการน าเสนอ  
กลยทุธ์ทางการตลาด โซเชียลมีเดีย การระดมทนุ และทกัษะส าหรับผู้ประกอบการ 
 

8. กระบวนการคัดเลือก 
A. การคัดเลือกรอบแรก: คณะกรรมการจะคดัเลือกผลงานเข้าสูร่อบสองโดยพิจารณาจากข้อมลูท่ี
ระบไุว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์. 
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B. การคัดเลือกรอบสอง: ผู้สมคัรท่ีผ่านการคดัเลือกรอบแรกจะต้องสง่รายละเอียดเก่ียวกบัผลงาน
หรือโครงการของตวัเองเพ่ือให้คณะกรรมการตดัสินพิจารณา ผู้สมคัรท่ีผ่านการคดัเลือกรอบสองจะ
ได้รับเคร่ืองหมาย Golden Pin Concept Design Mark และผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย เพ่ือชิงรางวัล 
Best of Golden Pin Concept Design 

C. การคัดเลือกรอบสุดท้าย: คณะกรรมการจะตดัสินผู้ชนะรางวลั Best of Golden Pin Concept 
Design Award โดยพิจารณาจากต้นแบบหรือแบบจ าลองท่ีส่งเข้ามา รวมถึงจากการน าเสนอและ
วิดีโอท่ีสง่มาประกอบการน าเสนอผลงาน และจะประกาศผู้ชนะภายในพิธีมอบรางวลั 
※ ผู้ เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสดุท้ายเพื่อชิงรางวลั Best of Golden Pin Concept Design Award และ 
GPCDA Special Annual Award—ConceptD Award จะได้รับการประกาศช่ือก่อนวนัจดัพิธีมอบรางวลั 
และสามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวลัและงานเลีย้งที่จดัขึน้ส าหรับผู้ชนะรางวลัได้ 
 

9. เกณฑ์การคัดสิน 
คณะกรรมการตดัสินในแต่ละรอบ ซึง่ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพในหลายประเทศ 
จะตดัสินผลงานแต่ละชิน้โดยพิจารณาจากความสวยงาม ความสมบูรณ์ โอกาสในการท าตลาด การใช้
งานจริง และความแปลกใหมข่องผลงาน 
A. ความแปลกใหม่: พิจารณาว่าแนวคิด ประโยชน์ใช้สอย และวสัดุของผลงาน มีความแปลกใหม่

มากน้อยแคไ่หน 
B. ความสวยงามและความสมบูรณ์: พิจารณาว่าผลงานมีความสวยงาม รวมถึงสะท้อนถึงแนวคิด

และลกัษณะเฉพาะของการออกแบบมากน้อยแคไ่หน 
C. โอกาสในการท าตลาดและการใช้งานจริง: พิจารณาว่าผลงานสามารถน าไปใช้ได้จริงภายใน

อนาคตอนัใกล้และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือไม่ 
 
10. พธีิมอบรางวัล 

ในเบือ้งต้น พิธีมอบรางวลัมีก าหนดการท่ีจะจัดในช่วงต้นเดือนธันวาคมท่ีกรุงไทเป ผู้ ชนะรางวลั 
Best of Golden Pin Concept Design Award แ ล ะ  GPCDA Special Annual Award—
ConceptD Award จะได้รับการประกาศช่ือในพิธีมอบรางวลั 

※ กรุณาติดตามข้อมลูลา่สดุทางเว็บไซต์ทางการ 

 
11. รางวัลที่ผู้ชนะรางวัลจะได้รับ 

• ถ้วยรางวัล Golden Pin Trophy: ถ้วยรางวลัอนัทรงคณุค่าผลิตจากแก้วท่ีมีความแข็งแรง
คงทน รูปลกัษณ์ของถ้วยรางวลัท่ีออกแบบมาอย่างประณีตและไม่เหมือนใครคือรางวลัอนั
เปลง่ประกายส าหรับนกัออกแบบท่ีความสามารถฉายแววโดดเดน่ท่ีสดุ 

• ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม: ประกาศนียบตัรใบนีจ้ะมอบให้แก่ผู้ชนะเพ่ือเป็นการยกย่อง
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ในฝีมือ ผู้ชนะสามารถน าไปใช้เพ่ือการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลงานได้ 

• เงินรางวัล: ผู้ ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงเพ่ือน าเป็นงบประมาณสนับสนุนในการ 
ตอ่ยอดแนวคิดเพ่ือน าไปผลิตและจ าหน่ายได้จริง 

• คอร์สฝึกอบรม: ผู้ จัดงานจะจัดคอร์สฝึกอบรมอย่างเป็นมืออาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของผู้ เข้าประกวด ซึง่จะเป็นประโยชน์ทัง้ในการประกวดครัง้นีร้วมถึงโครงการอื่น ๆ 
ในอนาคต  

• นิทรรศการส าหรับผู้ชนะรางวัล Golden Pin: ผู้ ชนะรางวัล  Golden Pin Concept 
Design Award แล ะ  Best of Golden Pin Concept Design Award จ ะ มี สิ ท ธ์ิ ไ ด้ รั บ
คดัเลือกผลงานไปแสดงในนิทรรศการเป็นล าดบัแรก ๆ เพ่ือเป็นเวทีส าหรับน าเสนอผลงานสู่
สายตาสาธารณชน 

• นิทรรศการออนไลน์: รายละเอียดของผลงานท่ีชนะรางวลัรวมถึงนักออกแบบเจ้าของ
ผลงานจะถกูน าไปจดัแสดงบนเวบ็ไซต์ทางการของ Golden Pin เพ่ือให้ตวันกัออกแบบและ
ผลงานมีพืน้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ โดยเฉพาะในชมุชนออนไลน์ 

• การประชาสัมพันธ์: ผู้ชนะรางวลัจะได้รับโอกาสออกสื่อและเข้าร่วมแคมเปญทางการ
ตลาดท่ีด าเนินการโดยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการประกวดทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ นบัเป็นช่วงเวลาท่ีจะพลิกชีวิตและโอกาสส าคญัท่ีผู้ชนะรางวลัจะได้เจิดจรัสใน
เวทีโลก  

• Design Mark: รางวัล Golden Pin Concept Design Award (เคร่ืองหมาย "CONCEPT 
DESIGN") และรางวัล  Best of Golden Pin Concept Design Award (เค ร่ือ งหมาย 
"BEST CONCEPT") คือเคร่ืองหมายอันทรงเกียรติ ท่ี รับรองความเป็นเลิศใน ด้านการ
ออกแบบ  
 

12. หมายเหตุ 
A. ผู้สมคัรจะต้องส่งข้อมลู (ภาพถ่าย เอกสาร ฯลฯ ) ท่ีเก่ียวข้องกบัผลงานให้แก่ผู้จดังานเพ่ือน าไปใช้

ในการประชาสมัพันธ์และจดัท ารายงาน ต้นแบบของผลงานท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะไม่ถูกส่งคืน
จนกว่าจะครบ 6 เดือนภายหลงัจากการประกวดเสร็จสิน้ และต้นแบบดงักล่าวจะถูกน าไปรวมใน
คอลเล็กชันของสถาบันวิจัยการออกแบบไต้หวัน  และอาจได้รับคัดเลือกให้น าไปจัดแสดงใน
นิทรรศการหรือใช้เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

B. ผลงานทุกชิน้จะต้องเป็นผลงานต้นฉบบัของผู้ เข้าประกวดและจะต้องไม่ได้รับการผลิต จ าหน่ายใน
ตลาด หรืออยู่ในระหว่างการพัฒนาภายในปีท่ีประกวดหรือก่อนหน้า หากพบว่าผู้ เข้าประกวด 
ฝ่าฝืนข้อก าหนดดงักลา่ว ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิในการเข้าประกวดของผู้สมคัร 

C. ผู้ เข้าประกวดจะต้องปฏิบตัิตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้ส าหรับการสมคัรและการสง่ต้นแบบ มิฉะนัน้
จะถกูพิจารณาตดัสิทธ์ิในการประกวด 
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D. ผู้ เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการขนส่งผลงานของตนเอง (ได่แก่ 
ภาษีขาเข้าและขาออก เบีย้ประกัน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอาหาร ฯลฯ ) และเอกสารท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว 

E. ผู้ชนะรางวลั Best of Golden Pin Concept Design Award จะต้องช าระภาษีตามพ.ร.บ.ภาษีของ
ไต้หวนั โดยผู้ชนะรางวลัที่ไมใ่ช่ชาวไต้หวนัจะถกูหกัภาษี 20% จากรางวลัท่ีได้รับ 

F. ผู้ชนะรางวลั Best Design จะต้องช าระภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีก าหนดโดยรัฐบาลไต้หวนั 
(ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ ภาษีจากรายได้จากการประกวด เกม และรางวลัจากการชิงโชค) และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีการประกวดและผู้จัดงานมิได้เป็นผู้ รับผิดชอบ แต่เพียงผู้ เดียว การไม่ช าระเงิน
จ านวนดงักลา่วจะสง่ผลให้ผู้ชนะถกูริบรางวลั 

G. ตามมาตรา 2, 3 และ 11 ของมาตรฐานอัตราหัก ณ ท่ีจ่าย ส าหรับรายได้ ท่ีประกาศใช้โดย
กระทรวงการคลังของไต้หวัน มูลค่า 10% ของเงินรางวัลเต็มจ านวนท่ีสูงกว่า 20,000 ดอลลาร์
ไต้หวนัใหม ่ซึง่ได้รับจากการประกวดหรือการชิงโชค จะต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่ายโดยผู้จดังาน อตัราการ
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายจะอยู่ท่ี 20% ส าหรับผู้ ท่ีไม่มีถ่ินพ านักในไต้หวนั องค์กรแสวงหาผลก าไรท่ีไม่มี
สถานประกอบการถาวรในสาธารณรัฐประชาชนจีน และชาวจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีพ านักหรืออยู่ใน
พืน้ท่ีไต้หวนัน้อยกวา่ 183 วนัในปีภาษี หากรายได้ดงักลา่ว (รางวลัและเงินรางวลั) มีจ านวนสงูกว่า 
1,000 ดอลลาร์ไต้หวนัใหมใ่นปีภาษี จ านวนเงินดงักลา่วจะถกูระบุเป็นสว่นหนึง่ของรายได้ประจ าปี
ของผู้ชนะรางวลั หากผู้ชนะไมป่ฏิบตัิตามข้อบงัคบัด้านภาษีเหลา่นี ้จะสง่ผลให้ถกูริบเงินรางวลั 

H. ในกรณีท่ีมีหลกัฐานชีช้ดัวา่ผู้ชนะหรือผลงานท่ีชนะฝ่าฝืนข้อก าหนดในกระบวนการตดัสิน หรือเป็น
ผลงานจากการคดัลอกหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือชีว้า่ผู้ เข้าประกวดมิใช่ผู้ผลิตผลงานเองหรือผลงานมี
วางจ าหน่ายอยู่แล้วในตลาด ได้รับการว่าจ้างให้ผลิต หรือก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันา ผู้จดังาน
จะเพิกถอนช่ือเจ้าของผลงานจากการเป็นผู้ชนะรางวลั รวมถงึริบรางวลัเงินสด ประกาศนียบตัรและ
ถ้วยรางวลัคืน หากกรณีดงักล่าวส่งผลให้มีข้อพิพาทด้านลิขสิทธ์ิระหว่างบุคคลท่ีสามกบัผู้จดังาน 
(TDRI) หรือส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรม (IDB) ของกระทรวงการเศรษฐกิจแห่งไต้หวนั ผู้ ชนะ
รางวัลจะต้องเป็นผู้ รับความผิดทัง้หมด และมีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ทันที 
รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมด ในกรณีท่ีความเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียง) 
เกิดขึน้กับ TDRI หรือ IDB ผู้ชนะรางวลัจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนและรับผิดทางกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดโดยไม่มีเง่ือนไข นอกจากนี ้TDRI และ/หรือ IDB ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
คา่เสียหายเชิงลงโทษได้ถงึสามเท่าของจ านวนรางวลัเงินสดจากผู้ชนะหากเกิดเหตดุงักลา่ว 

I. หากมีข้อพิพาทใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสมัคร กระบวนการคัดเลือก การใช้งาน หรือการยกเลิก
เคร่ืองหมาย Design Mark อนัน าไปสู่การไกล่เกลี่ยหรือฟ้องร้องด าเนินคดี การฟ้องร้องด าเนินคดี
ทางแพ่งใด ๆ ตอ่ผู้จดังานจะต้องด าเนินการในกรุงไทเป (ไต้หวนั) ก่อน 

J. หากพบว่าผลงานท่ีชนะมีสว่นเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมท่ีสร้างความเสื่อมเสียตอ่ช่ือเสียงของ Golden 
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Pin Concept Design Award ผู้ จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการเพิกถอนช่ือผู้ชนะ รวมถึงริบรางวลัเงิน
สด ประกาศนียบตัร และถ้วยรางวลัคืน 

K. จ านวนผู้ชนะทัง้หมดขึน้อยู่กับคุณภาพและปริมาณของผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ผู้ เข้าประกวดท่ี
ไ ด้ รับ ทั ้ง ร า งวัล  Best of Golden Pin Concept Design Award แล ะ  Golden Pin Concept 
Design Award จะได้ รับเฉพาะรางวัล  Best of Golden Pin Concept Design Award เท่านัน้ 
เน่ืองจากถือเป็นรางวลัสงูสดุ 

L. ผู้จดังานมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรวบรวมข้อมูลสว่นตวัของผู้ เข้าประกวดทัง้หมดเพ่ือน าไปใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับการประกวด ผู้ เข้าประกวดมีสิทธ์ิในการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ จัดงานรวบรวม จัดการ และใช้งานข้อมูลส่วนตัวเพ่ือวัตถุประสงค์
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ เข้าประกวดเลือกท่ีจะไม่อนุญาตให้ผู้จัดงานจดัการกบัข้อมูลส่วนบุ
ตัวด้วยวิธีดังกล่าว การสื่ อสารระหว่างผู้ เข้าประกวดกับผู้ จัดงานและการเข้าถึงบ ริการ
ประชาสมัพนัธ์ใด ๆ จากผู้จดังานอาจได้รับผลกระทบ 

M. ผู้จดังานขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขเนือ้หาและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารนีไ้ด้ตลอดเวลา 
 
13. ข้อมูลการตดิต่อ 

ทมีงาน Golden Pin Concept Design Award 
โทรศพัท์: +886 2 27458199 ตอ่ 396 | Jessie Liang 

ท่ีอยู่: 2F., No. 133, Guangfu S. Road, Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (Songshan 
Cultural and Creative Park) 
อีเมล: gpconcept@tdri.org.tw 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับการสมัครจากประเทศไทย 
โอกิลวี ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 094-768-2454 หรือ 080-392-8970 อีเมล ogilvy.gpaward@gmail.com 
 
เวบ็ไซต์ทางการ: www.goldenpin.org.tw/en/  
Facebook: facebook.com/GoldenPinDesign  
Instagram: instagram.com/GoldenPinDesign 
YouTube: www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA 
 
 
 
 

mailto:gpconcept@tdri.org.tw
mailto:gpconcept@tdri.org.tw
ogilvy.gpaward@gmail.com
ogilvy.gpaward@gmail.com
www.goldenpin.org.tw/en/
www.goldenpin.org.tw/en/
https://www.facebook.com/GoldenPinDesign
https://www.facebook.com/GoldenPinDesign
https://www.instagram.com/GoldenPinDesign/
https://www.instagram.com/GoldenPinDesign/
www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA
www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA
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ภาคผนวก: 
ข้อก าหนดในการตดัสิน 
รางวลัพิเศษประจ าปี GPCDA Special Annual Award – ConceptD Award ประจ าปี 2020 
 

 
1. เกี่ยวกับรางวัล ConceptD Award 
จากประสบการณ์ตรงท่ีได้สมัผสักบัผลิตภัณฑ์ของ Acer ConceptD นกัออกแบบจะได้ค้นพบถึงวิธีการ
รังสรรค์จินตนาการให้กลายเป็นผลงานจริง และได้รับแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวตักรรมมากย่ิงขึน้  
ผู้ เข้ารอบสุดท้ายของ Golden Pin Concept Design Award มีสิทธ์ิท่ีจะคว้ารางวัลนี  ้รวมถึงได้รับ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับใช้ในบ้านจาก Acer ConceptD มลูค่ารวม 300,000 ดอลลาร์ไต้หวนัใหม่ (ประมาณ 
324,000 บาท) ไปครอง 
 
2. การตัดสิน 
ผู้ชนะรางวลั GPCDA Special Annual Award หรือ รางวลั ConceptD ประจ าปี 2020 จะคดัเลือกจาก 
ผู้ เข้ารอบสุดท้ายของ Golden Pin Concept Design Award โดยผู้ ชนะจะได้รับการประกาศช่ือในพิธี
มอบรางวลั 
 
3. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้จัดงานและ Acer ผู้จดัร่วม จะแต่งตัง้คณะกรรมการตดัสินซึง่ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความเท่ียง
ธรรมและเป็นกลางจากสาขาการออกแบบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท าหน้าท่ีคดัเลือกผลงานท่ีเป็น Best Design 
Solution ตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
 
ความแปลกใหม่และความเป็นเอกลักษณ์ : พิจารณาความแปลกใหม่  ความสร้างสรรค์ และ
เอกลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนใครของผลงาน 
โอกาสในการท าตลาดและการใช้งานได้จริง: พิจารณาโอกาสในการน าผลงานไปผลิตและจ าหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ 
การน าเสนอผลงาน: พิจารณาความสามารถในการท างานเป็นทีม การควบคมุเวลา และทกัษะการพูด
ในระหวา่งการน าเสนอของผู้ เข้าประกวด 
การผสมผสานเทคโนโลยี: พิจารณาเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีถกูน ามาผสมผสานในผลงาน 
ผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม: พิจารณาคุณค่าท่ีผลงานมีต่อการสร้างความยั่งยืนทางสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
4. เกี่ยวกับ Acer ConceptD 
A. แบรนด์ 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ConceptD ถูกออกแบบขึน้มาส าหรับนักออกแบบท่ีใฝ่ฝันอยากจะท าไอเดียของตวัเองให้เป็น
จริง 
 
เปลี่ยนแรงบนัดาลใจและไอเดียของคณุให้กลายเป็นจริงได้ทกุท่ีทกุเวลา 
ท าลายก าแพงแห่งข้อจ ากดัและสร้างสิ่งพิเศษขึน้มาให้ส าเร็จ 
ปลดปลอ่ยความเป็นไปได้ท่ีไร้ขีดจ ากดัและแสดงให้โลกเห็นวา่คณุมีดี 
 
B. คุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ์ 

a. แสงสีเหลืองอ าพนัท่ีถูกน ามาใช้เป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ConceptD ทัง้หมด ให้แสงท่ีอบอุ่นราว
กับธรรมชาติ สีสันท่ีสดใสและอบอุ่นนีเ้ป็นทัง้สัญลักษณ์และตัวช่วยกระตุ้ นพลังงานและความมั่นใจ 
พร้อมกับจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และน าทางจิตวิญญาณของบรรดานักสร้างสรรค์ทุกคน  
การออกแบบสไตล์มินิมอลของผลิตภณัฑ์ได้รับการเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีการเคลือบแบบใหม่ท่ีป้องกัน
การเกิดรอยเปือ้น ท าให้พืน้ผิวของผลิตภณัฑ์สะอาดอยู่เสมอ ท่ีส าคญั ConceptD ยงัถือเป็นไอเท็มแฟชัน่
ชิน้หนึง่ท่ีสวยคลาสสิคเหนือกาลเวลา 
b. ความสามารถในการจ าลองสีได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ด้วยอลักอริทมึท่ีซบัซ้อน สมดลุสี
ขาวท่ีแมน่ย า และระบบแกมมาคอเรคชัน่ เพ่ือให้สีท่ีออกมาตรงกบัของจริงมากท่ีสดุ นบัเป็นเทคโนโลยีวดั
คา่ความถกูต้องของสีที่แมน่ย าส าหรับเหลา่บรรดาผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
c. ระดบัเสียงรบกวนไม่เกิน 40 เดซิเบลเอ ท าให้เหล่านักสร้างสรรค์ได้ท างานท่ามกลางความเงียบสงบ 
ปราศจากเสียงรบกวน 
d. กลุ่มผลิตภณัฑ์ ConceptD มีการติดตัง้โปรเซสเซอร์แบบ Heavyweight และการ์ดส าหรับงานกราฟิก
โดยเฉพาะ ด้วย ConceptD Palette ระบบสัมผัสอัจฉริยะ นักออกแบบจึงสามารถก าหนดค่าอุปกรณ์ 
ปรับโปรไฟล์สี และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้มีเวลาไปโฟกสักบัการ
ออกแบบมากขึน้ 
 

C. ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
  https://www.acer.com/ac/en/US/content/conceptd-home 

https://www.acer.com/ac/en/US/content/conceptd-home
https://www.acer.com/ac/en/US/content/conceptd-home

