
 



รายละเอียดโครงการ 

บรษิทั Aviagen Asia-Pacific  (ต่อไปนี้จะเรยีกย่อว่า บรษิทัฯ) มคีวามประสงคจ์ะสนบัสนุนใหค้นรุ่นใหมท่ีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละ
ความสามารถทางศลิปะ จงึไดจ้ดัใหม้กีารประกวดวาดภาพ เกีย่วกบัไก่ ซึง่เป็นธุรกจิของบรษิทัฯ (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่www.aviagen.com) 
หากผลงานใดไดร้บัการคดัเลอืกจะถูกน าไปจดัพมิพแ์ละ /หรอิ จดัท าเป็นของขวญัปีใหม่ และของทีร่ะลกึ ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ ทีม่อียู่
ทัว่โลก  

กติกาและเง่ือนไข 

 การประกวดน้ี ไมม่คี่าใชจ้่ายในการสมคัรเขา้ร่วม 
 เปิดโอกาสส าหรบั นิสติ/นกัศ๊กษา ทีก่ าลงัศกึษาในชัน้ปีที ่1- 4 จากอุดมศกึษาทุกสถาบนั  
 วาดภาพ 2 มติ ิทีเ่กีย่วขอ้งกบั ไก่ หา้มสือ่ถงึการเมอืง หรอื สือ่ความหมายในแง่ลบ ไม่สรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บั 

บรษิทัฯ ไม่ละเมดิสวสัดภิาพสตัว ์(Animal Welfare) และตอ้งไมส่ือ่ถงึความน่ากลวั น่ารงัเกยีจ 
 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งเป็นผูส้รา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง และเป็นผลงานทีไ่ม่เคยสง่เขา้ประกวดหรอืไดร้บัรางวลัอื่นมาก่อน 

ผลงานทีส่ง่จะตอ้งเป็นผลงานตน้ฉบบัเท่านัน้ ทัง้ดา้น ความคดิ การออกแบบ และการสรา้งสรรค ์ตอ้งไม่เป็นการลอกเลยีน
หรอืละเมดิลขิสทิธิใ์ดๆ  มฉิะนัน้ จะถูกตดัสทิธิเ์ขา้ประกวด 

 ขนาดภาพ A1 (594 mm x 841 mm), 2 มติ ิหากมคีวามหนา จะตอ้งไม่เกนิ 20 mm 
 ไม่จ ากดัเทคนิคในการวาดภาพ, การใชส้ ีหรอืวสัดุ ตราบเท่าทีอ่ยู่ในขนาดทีก่ าหนดไว ้
 จ ากดั 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านัน้ และเป็นผลงานเดีย่ว (ไม่สามารถท าเป็นกลุ่ม) 
 ผลงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก จะถอืเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ ไมส่ามารถขอรบักลบัคนืได ้ และถอืว่าไดม้อบลขิสทิธิท์ุกอย่าง

ของผลงานใหแ้กบ่รษิทัฯ เป็นการถาวร 
 พนกังานและครอบครวัของบรษิทัฯ และกรรมการผูต้ดัสนิ ไม่สามารถเขา้รว่มการรประกวดนี้ 
 ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิน้สดุ  

คณะกรรมการการตดัสินประกอบด้วย 

 ศลิปิน หรอื นกัวจิารณ์ศลิปะ 1 ท่าน 
 อาจารยส์อนศลิปะ จากสถาบนัการศกีษา 2 ท่าน 
 ตวัแทนจากบรษิทัฯ 2 ทา่น : Dr. Rafael Monleon (Business Manager) และ Ms. Jaruvipa Tantisaswat (Marketing 

Manager) 

เกณฑก์ารตดัสิน 

- ความสอดคลอ้งของภาพกบัหวัขอ้ทีก่ าหนด 20 % 
- ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์20% 
- เทคนิคการใชส้,ี การออกแบบ และองคป์ระกอบภาพ 20% 
- สะทอ้นค่านิยมหลกั 7 ประการของบรษิทัฯ 20%  

(Positive Attitude, Customer Focused, Team Orientated, Respectful, Continuous Improvement, Integrity and 
Caring) (ดเูพิม่ไดท้ี ่https://ap.aviagen.com/about-us/mission-vision-and-values/) 

- ความสวยงาม และความประทบั โดยรวม  20% 
 

https://ap.aviagen.com/about-us/mission-vision-and-values/


ระยะเวลาการประกวดและการตดัสิน 

 ตัง้แต่วนัน้ี  – 30 ตุลาคม 2563  

ใหผู้เ้ขา้ประกวดสง่ผลงานทางออนไลน์ มาที ่asia.marketing@aviagen.com ไม่เกนิเวลา 23.00 น. ของ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
โดยสง่เป็นรปูถ่ายของผลงาน (เป็นไฟล ์JPEG ขนาดความละเอยีดสงู แต่ไม่เกนิ 3 MB)  มาพรอ้มกบัใบสมคัร  

 บรษิทัฯ จะแจง้ผลการคดัเลอืกรอบแรกในวนัที ่2 พฤศจกิายน 2563  
- รอบตดัสนิ: ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากรอบแรก จะตอ้งสง่ผลงานจรงิมาทีบ่รษิทัฯ ก่อนวนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 (บรษิทัฯ

จะแจง้ทีอ่ยู่การจดัสง่ใหภ้ายหลงั), โดยผูป้ระกวดตอ้งรบัผดิชอบค่าขนสง่เอง และทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหาย
กรณีทีผ่ลงานสญูหาย เสยีหายหรอืช ารุดจากการขนสง่ 

- วนัประกาศผลและมอบรางวลั: วนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 บรษิทัฯ จะเชญิผูช้นะการประกวดทัง้ 3 รางวลั มาทีส่ านกังานที่
กรุงเทพฯ เพื่อท าพธิมีอบรางวลั  

 

รางวลั 

    ผูช้นะเลศิ : ไดร้บัทุนการศกึษา 25,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 
    รองชนะเลศิอนัดบั 1 : ไดร้บัทุนการศกึษา 15,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 
    รองชนะเลศิอนัดบั 2 : ไดร้บัทุนการศกึษา 10,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 

 

การน าผลงานไปใช้ 

 ผลงานตวัจรงิของผูช้นะการประกวดทัง้ 3 รางวลั จะถอืเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ และจะถูกจดัแสดงไวท้ีส่ านกังานของ
บรษิทัฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยจะแสดงชื่อและขอ้มลูของศลิปินผูส้รา้งผลงานไวด้ว้ย 

 
 บรษิทัฯ จะน าผลงานผลงานของผูช้นะการประกวดทัง้ 3 รางวลั ไปจดัพมิพแ์ละ /หรอิ จดัท าเป็นของขวญัปีใหม่ และของที่

ระลกึ ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ ทีม่อียู่ทัว่โลก โดยจะแสดงชื่อและขอ้มลูของศลิปินผูส้รา้งผลงานไวด้ว้ย 
 
 ผลงานอื่นทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก บางสว่น อาจถูกน าไปใชใ้นกจิกรรมสง่เสรมิการตลาดของบรษิทัฯ โดยจะแสดงชื่อและขอ้มลู

ของศลิปินผูส้รา้งผลงานไวด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบสมคัรโครงการ Hatching Young Artist (HYA Award) sponsored by Aviagen Asia Pacific 

 กรุณาอ่านกตกิาและเงื่อนไขของโครงการใหเ้ขา้ใจก่อนกรอกใบสมคัร 

 กรุณาแนบใบสมคัรนี้มาพรอ้มกบัรปูถ่ายของผลงาน (เป็นไฟล ์JPEG ขนาดความละเอยีดสงู แต่ไม่เกนิ 3 MB)  สง่มาที ่
asia.marketing@aviagen.com ก่อนเวลา 23.00 น. ของวนัศุกรท์ี ่30 ตุลาคม 2563  

ชื่อ – สกุล     Click or tap here to enter text. 

สถาบนัการศกึษา  Click or tap here to enter text. 

คณะ  Click or tap here to enter text. 

ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา  Click or tap here to enter text. 

เบอรต์ดิต่อ  Click or tap here to enter text. 

อเีมลล ์ Click or tap here to enter text. 

ค ายินยอม 

ขา้พเจา้เป็นผูท้ีส่รา้งสรรคผ์ลงานชิน้น้ีดว้ยตนเอง ขา้พเจา้ไดอ้่านและยอมรบั กตกิาและเงื่อนไขของการแขง่ขนัน้ี และยนืยนัว่าวา่ขอ้มลูที่
เขยีนในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 

ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่าผลงานทีส่ง่ไปและไดร้บัการคดัเลอืก จะถอืเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั Aviagen Asia-Pacific  และถอืวา่ 
ขา้พเจา้ไดม้อบลขิสทิธิท์ุกอย่างของผลงานแก่ บรษิทั Aviagen Asia-Pacific  เป็นการถาวร 

กรุณาเขยีนค าอธบิายผลงานของท่านอย่างสัน้ๆ สะทอ้นถงึ ธมี หรอื ค่านิยมหลกัของบรษิทั Aviagen Asia-Pacific  (Positive Attitude, 
Customer Focused, Team Orientated, Respectful, Continuous Improvement, Integrity and Caring) (ดเูพิม่ไดท้ี ่
https://ap.aviagen.com/about-us/mission-vision-and-values/) 

ชื่อผลงาน Click or tap here to enter text. 

วสัดุทีใ่ช ้ Click or tap here to enter text. 
ขนาดของภาพ (กวา้ง x ยาว x สงู)  Click or tap here to enter text. 

 
ลงชื่อ  Click or tap here to enter text. 

         
        วนัที ่Click or tap here to enter text. 

mailto:asia.arketing@aviagen.com
https://ap.aviagen.com/about-us/mission-vision-and-values/

