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    Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize  

sponsored by Aviagen Asia Pacific 

รายละเอียดโครงการ 

บรษิทั Aviagen Asia-Pacific  (ต่อไปนี้จะเรยีกย่อว่า บรษิทัฯ) มคีวามประสงคจ์ะสนบัสนุนใหค้นรุ่นใหมท่ีม่คีวามคดิ

รเิริม่สรา้งสรรคแ์ละความสามารถทางศลิปะ จงึไดจ้ดัให้มกีารประกวดวาดภาพตามหวัขอ้ทีก่ าหนด หากผลงานใดไดร้บั

การคดัเลอืกจะถูกน าไปใชใ้นกจิกรรมทางการตลาด และ/หรอิ ไปจดัพมิพแ์ละ /หรอิ จดัท าเป็นของขวญัปีใหม่ และของ

ทีร่ะลกึ ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ ทีม่อียูท่ ัว่โลก  

กติกา 

 รอบคดัเลอืก ผูเ้ขา้ประกวดสง่ภาพถ่ายของผลงานทีเ่คยท า ท่ีแสดงถงึทกัษะและความเป็นศลิปินในตวัคุณ 1 ชิน้ 
ดว้ยไฟลร์ปูภาพ jpeg ขนาดไฟลไ์ม่เกนิ 1 MB พรอ้มใบสมคัรทีค่รบถว้น มาทีอ่เีมล ์
asia.marketing@aviagen.com ภายในวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 เวลาไม่เกนิ 23.59 น. 

 ผูเ้ขา้ประกวดทีผ่่านการคดัเลอืกรอบแรกจากผลงานทีส่ง่อเีมลเ์ขา้มา จะไดร้บัการแจง้จากทางบรษิทัฯ ว่าผ่าน
เขา้รอบภายในวนัที ่2 สงิหาคม 2564 

 ผูเ้ขา้ประกวดทีผ่่านการคดัเลอืกรอบแรก ตอ้งเขา้ประชมุกบับรษิทัฯ (ดว้ยตวัเอง หรอืผ่านทางการประชุม
ออนไลน์) เพื่อท าความรูจ้กั และเรยีนรูข้อ้มูล รวมถงึค่านยิมหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และรบัทราบ
หวัขอ้ ความตอ้งการดา้นการออกแบบของผลงาน (design brief) เพื่อผลติผลงานจรงิเขา้ประกวดในรอบแขง่ขนั 
โดยสง่ผลงานตวัจรงิเขา้มาทีบ่รษิทัฯ ภายในวนัที ่1 ตุลาคม 2564 เวลาไม่เกนิ 23.59 น. 

 ผูท้ีส่ง่ชิน้งานตวัจรงิเขา้มาทุกคน จะไดร้บัทุนการศกึษา 1,000 บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร และชิน้งานนัน้จะถอืเป็น
กรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ ไม่สามารถขอรบักลบัคนืได ้ และถอืว่าไดม้อบลขิสทิธิท์ุกอย่างของผลงานใหแ้ก่บรษิทัฯ 
เป็นการถาวร 

 ผลงานทุกชิน้จะรบัไดก้ารพจิารณาและตดัสนิผลรางวลัโดยคณะกรรมการ ในวนัที ่15 ตุลาคม 2564 
 

เง่ือนไข 

 การประกวดน้ี ไมม่คี่าใชจ้่ายในการสมคัรเขา้ร่วม 
 ในรอบคดัเลอืก ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งสง่ภาพถ่ายของผลงานศลิปะทีเ่คยท า แสดงถงึทกัษะและความเป็นศลิปินใน

ตวัคุณ 1 ชิน้ โดยไม่จ ากดัเทคนคิและวธิกีาร เช่น วาด ปัน้ และ แกะสลกั โดยผลงานนัน้หา้มสือ่ถงึการเมอืง หรอื 
สือ่ความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมดิสวสัดภิาพสตัว ์(Animal Welfare) และตอ้งไม่สือ่ถงึความน่ากลวั น่ารงัเกยีจ ไม่
หยาบคายหรอืโป๊เปลอืย 
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 เปิดโอกาสส าหรบั นิสติ/นกัศ๊กษา ทีก่ าลงัศกึษาในชัน้ปีที ่1- 4 จากอุดมศกึษาทุกสถาบนัในทวปีเอเชยี (ไม่รวม 
อนิเดยี และ จนี) 

 หลงัจากผ่านการคดัเลอืกรอบแรก ผูเ้ขา้ประกวดผูจ้ะตอ้งสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง และเป็นผลงานทีไ่ม่เคยสง่
เขา้ประกวดหรอืไดร้บัรางวลัอื่นมาก่อน ผลงานทีส่ง่จะตอ้งเป็นผลงานตน้ฉบบัเท่านัน้ ทัง้ดา้น ความคดิ การ
ออกแบบ และการสรา้งสรรค ์ตอ้งไม่เป็นการลอกเลยีนหรอืละเมดิลขิสทิธิใ์ดๆ  มฉิะนัน้ จะถูกตดัสทิธิเ์ขา้ประกวด 

 จ ากดั 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านัน้ และเป็นผลงานเดีย่ว (ไม่สามารถท าเป็นกลุ่ม) 
 ลกัษณะชิน้งาน 2,3 มติ ิไม่จ ากดัเทคนิคในการสรา้งสรรคช์ิน้งาน แต่ตอ้งไม่เป็นชิน้งานภาพเคลื่อนไหว 
 ผูเ้ขา้ประกวดทีผ่่านการคดัเลอืกรอบแรก ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งสรา้งสรรค์ ผลงานตวัจรงิ ตามหวัขอ้ทีก่ าหนด 

(design brief) ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัไก่ และ/หรอื การเลีย้งไก ่
 ส าหรบัการสรา้งสรรคช์ิน้งานตวัจรงิ จะตอ้งมขีนาดไม่เกนิ A1 (595 x 841 mm) และมคีวามหนาของชิน้งานไม่

เกนิ 595 mm ส าหรบังาน 3 มติ ิ
 พนกังานของบรษิทัฯ และครอบครวัของพนกังาน รวมทัง้กรรมการผูต้ดัสนิ ไม่สามารถเขา้ร่วมการประกวดน้ี 
 ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิน้สดุ  

 

คณะกรรมการการตดัสินประกอบด้วย 

 รอบแรก : Aviagen team 

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

Tantisaswat (Marketing Manager) 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 รอบแรก  
- ความเป็นตน้แบบ ความเป็นเอกลกัษณ์ ของผลงาน 
- ผลงานมคีวามประณีตและเรยีบรอ้ยหรอืความสมบรูณ์ของผลงานศลิปะ 
- ความสวยงาม (การออกแบบ โทนส ีอารมณ์ และองคป์ระกอบภาพ) 
- แนวคดิและหลกัการ 
- การเลอืกใช ้วสัดุ และ เทคนิค  
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 รอบการตดัสิน 
- ความสอดคลอ้งของภาพกบัหวัขอ้ทีก่ าหนด 20 % 
- ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ความเป็นเอกลกัษณ์ 20% 
- คุณภาพของผลงาน (การออกแบบ ส ีและองคป์ระกอบภาพ) 20% 
- สะทอ้นค่านิยมหลกั 7 ประการของบรษิทัฯ 20%  (ดเูพิม่ไดท้ี ่https://ap.aviagen.com/about-us/mission-

vision-and-values/) 
Positive Attitude 
Customer Focused 
Team Orientated 
Respectful 
Continuous Improvement 
Integrity  
Caring  

- ความสวยงาม และความประทบั โดยรวม  20% 
 

ระยะเวลาการประกวดและการตดัสิน 

 รอบคดัเลอืก ตัง้แต่วนัน้ี - 16 กรกฎาคม 2564 

ผูเ้ขา้ประกวดสง่ภาพถ่ายของผลงานทีเ่คยท า ท่ีแสดงถงึทกัษะและความเป็นศลิปินในตวัคุณ 1 ชิน้ ดว้ยไฟล์

รปูภาพ jpeg ขนาดไฟลไ์ม่เกนิ 1 MB พรอ้มใบสมคัรทีค่รบถว้น มาทีอ่เีมล ์asia.marketing@aviagen.com 

ภายในวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 เวลาไม่เกนิ 23.59 น. 

 วนัที ่2 สงิหาคม 2564 

บรษิทัฯ จะแจง้ผลการคดัเลอืกรอบแรก ผูเ้ขา้ประกวดทีผ่่านการคดัเลอืกรอบแรก ตอ้งเขา้ประชมุกบับรษิทัฯ (ดว้ย

ตวัเอง หรอืผ่านทางการประชุมออนไลน์) เพื่อท าความรูจ้กั และเรยีนรูข้อ้มลู รวมถงึค่านยิมหลกัในการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และรบัทราบหวัขอ้ ความตอ้งการดา้นการออกแบบของผลงาน (design brief) เพื่อผลติผลงานจรงิเขา้

ประกวดในรอบแขง่ขนั โดยสง่ผลงานตวัจรงิเขา้มาทีบ่รษิทัฯ ภายในวนัที ่1 ตุลาคม 2564 เวลาไม่เกนิ 23.59 น. 

 วนัที ่1 ตุลาคม 2564 
ผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกรอบแรก จะตอ้งสง่ผลงานจรงิมาทีบ่รษิทัฯ ก่อนวนัที ่1 ตุลาคม 2564 ไม่เกนิเวลา 23.59 น. 

(บรษิทัฯจะแจง้ทีอ่ยู่การจดัสง่ใหภ้ายหลงัจากทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้), โดยผูป้ระกวดตอ้งรบัผดิชอบค่าขนสง่เอง 

และทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายกรณีทีผ่ลงานสญูหาย เสยีหายหรอืช ารุดจากการขนสง่ 

 

 

https://ap.aviagen.com/about-us/mission-vision-and-values/
https://ap.aviagen.com/about-us/mission-vision-and-values/
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 วนัที ่15 ตุลาคม 2564 

วนัตดัสนิ, ประกาศผลและมอบรางวลั: บรษิทัฯ เชญิผูเ้ขา้รอบการประกวดทีผ่่านการคดัเลอืกรอบสอง มาที่

ส านกังานทีก่รุงเทพฯ เพื่อท าพธิมีอบรางวลั  

รางวลั 

    ผูช้นะเลศิ : ไดร้บัทุนการศกึษา 25,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 

    รองชนะเลศิอนัดบั 1 : ไดร้บัทุนการศกึษา 15,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 

    รองชนะเลศิอนัดบั 2 : ไดร้บัทุนการศกึษา 10,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 

    รางวลัชมเชย 7 รางวลั : ไดร้บัทุนการศกึษา 1,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 

    ผูท้ีผ่่านคดัเลอืกรอบสอง (สง่ผลงานตวัจรงิเขา้มาแลว้) : ไดร้บัทุนการศกึษา 1,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 

การน าผลงานไปใช้ 

 เมื่อมกีารใหทุ้นการศกึษาส าหรบัผลงานตวัจรงิของผูเ้ขา้รอบ และผูช้นะการประกวดรางวลัต่างๆ แลว้ ผลงาน
ทัง้หมด จะถอืเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะน าผลงานของผูเ้ขา้รอบ และผูช้นะการประกวดรางวลัต่างๆ ไปจดัพมิพแ์ละ /หรอิ จดัท าเป็นของขวญัปี
ใหม่ และของทีร่ะลกึ ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ ทีม่อียูท่ ัว่โลก และน าไปใชใ้นกจิกรรมสง่เสรมิการตลาดต่างๆของ
บรษิทัฯ โดยจะแสดงชื่อและขอ้มลูของศลิปินผูส้รา้งผลงานไวด้ว้ย 

 ผลงานของการประกวด HYA Award 2020 (ปีทีแ่ลว้) ไดร้บัการประชาสมัพนัธแ์ลว้บนสือ่ออนไลน์  แกลลอรี่
ออนไลน์ (virtual gallery), จดัท าเป็น โปสเตอร ์ปฏทินิ และบตัรอวยพรปีใหม่ ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ ทีม่อียูท่ ัว่
โลก 

 

 

 

(ใบสมคัรอยูใ่นหน้าถดัไป) 
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ใบสมคัรโครงการ Hatching Young Artist (HYA Award) 2021  

sponsored by Aviagen Asia  

 

กรณุาอ่านกติกาและเง่ือนไขของโครงการให้เขา้ใจก่อนกรอกใบสมคัร 

กรุณาแนบใบสมคัรนี้มาพรอ้มกบัภาพถ่ายของผลงานทีเ่คยท า ท่ีแสดงถงึทกัษะและความเป็นศลิปินในตวัคุณ 1 ชิน้ 

ดว้ยไฟลร์ปูภาพ jpeg ขนาดไฟลไ์ม่เกนิ 1 MB พรอ้มใบสมคัรทีค่รบถว้น มาทีอ่เีมล ์asia.marketing@aviagen.com 

ภายในวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 เวลาไม่เกนิ 23.59 น. 

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 และ
ยนืยนัว่าว่าขอ้มลูทีเ่ขยีนในใบสมคัรนี้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 

ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่าหากขา้พเจา้ไดร้บัการคดัเลอืกในรอบแรก ขา้พเจา้จะตอ้งเขา้ประชมุกบับรษิทัฯ (ดว้ย
ตวัเอง หรอืผ่านทางการประชุมออนไลน์) ช่วงตน้เดอืนสงิหาคม 2564 เพื่อท าความรูจ้กั ท าความเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทัฯ 
และรบัทราบหวัขอ้ทีต่อ้งสรา้งสรรคผ์ลงาน (design brief)  

ขา้พเจา้จะตอ้งสง่ชิน้งานตวัจรงิตามหวัขอ้ทีก่ าหนดเขา้มาทีบ่รษิทัฯ ก่อน 1 ตุลาคม 2564 เวลาไม่เกนิ 23.59 น. 

ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่าเมื่อสง่ชิน้งานตวัจรงิมาและไดร้บัทนุการศกึษา 1,000 บาท ชิน้งานของขา้พเจา้จะถอืเป็น
กรรมสทิธิข์องบรษิทั Aviagen Asia-Pacific  และถอืว่า ขา้พเจา้ไดม้อบลขิสทิธิท์ุกอย่างของผลงานแก่ บรษิทัฯเป็นการ
ถาวร 

 

 



Aviagen Asia Pacific Ltd.  

399 Interchange Building, 20th Floor,  

Unit 2005-2006, Sukhumvit Road,  

Klongtoey-Nua, Wattana,  

Bangkok 10110 Thailand 

 

 

 

 

 

กรณุาเขียนค าอธิบายผลงานของท่านอย่างสัน้ๆ สะท้อนถงึ ธีม หรอื แนวความคิด 

 

ชื่อผลงาน Click or tap here to enter text. 

 

วสัดุและเทคนิคทีใ่ช ้ Click or tap here to enter text. 

 

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

 

ค าอธบิายผลงาน ไม่เกนิ 300 ค า Click or tap here to enter text. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ  Click or tap here to enter text. 

      

วนัที ่Click or tap here to enter text. 

 

 

 


