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โครงการประกวดจติรกรรมเอเซยี พลัส ครัง้ที ่9 
“มลงัเมลอืงเรอืงรุง้” 

 

 
หลักการและเหตุผล 
บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) มีเจตนำรมณ์ในกำรสนบัสนุนผู้มีแนวคิดและทกัษะในกำรสร้ำงสรรค์งำนด้ำน
จิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงำนที่มีคณุภำพและมีคณุค่ำในสนุทรียภำพ เป็นก ำลงัใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดี ทัง้ยงัเป็นกำรปลกุกระแส
ควำมนิยมในงำนศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง เพิ่มคณุค่ำและยกระดบัผลงำนของศิลปินไทย บริษัทฯได้จดัโครงกำร
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลสั อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทกุปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับเกียรติจำกศิลปินผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นที่
รู้จกัและยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในวงกำรศิลปะ พร้อมด้วยผู้บริหำรจำกบริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตดัสนิ และมีศิลปินหลำกหลำยรุ่นสง่ผลงำนเข้ำร่วมประกวดเป็นจ ำนวนมำกในเวลำที่ผำ่นมำ 
 
ในปี พ.ศ. 2562 นี ้ซ่ึงนบัเป็นการประกวดครัง้ที ่9 ทางบริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วม
ประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความสว่าง เปล่งประกาย ความมีสีสนัสดใส อนัเปรียบได้กบัแสงแดดที่
สดใส และสายรุ้งทีท่อประกาย ภายใตห้วัข้อการประกวด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”  
 
ลักษณะโครงการและผลงาน             
กำรประกวดวำดภำพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่ำนกำรใช้สีอะคริลิค สีน ำ้มนั หรือสื่อผสม โดยไม่จ ำกัดเทคนิคและวสัดุ มีกระบวนกำร
สร้ำงสรรค์กลวิธีและเร่ืองรำวเนือ้หำสำระที่มีกำรแสดงออกอยำ่งอิสระเสรี ภำยใต้หวัข้อที่ก ำหนด 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนบัสนนุและเผยแพร่ผลงำนของศิลปินรุ่นใหมอ่อกสูส่ำธำรณชน 
2. เพื่อเป็นแนวทำงให้นกัเรียน นิสติ นกัศกึษำ และประชำชนผู้สนใจ ได้เรียนรู้และสร้ำงสรรค์ผลงำนตอ่ไป  
3. เพื่อเป็นกำรแลกเปลีย่นควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้กบัผู้ที่สนใจศิลปะ 
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
1.   นกัเรียน นิสติ นกัศกึษำ 
2.   ศิลปิน  
3.   ประชำชนทัว่ไปท่ีสนใจ 
 
เงื่อนไขการส่งผลงาน 
1. ดำวน์โหลดใบสมคัรได้ที ่www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน และสง่มอบพร้อมผลงำน  

https://inv4.asiaplus.co.th/artcontest/
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2. ผลงำนที่สง่เข้ำประกวดต้องเป็นผลงำน 2 มิติ พร้อมแสดง ขนำดไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน ำ้หนกัไมเ่กิน 50 
กิโลกรัม โดยใช้สอีะคริลคิ สนี ำ้มนั หรือสือ่ผสม  

3. ผู้สมคัรสำมำรถสง่ผลงำนได้ไม่เกิน 2 ภำพ และผลงำนนัน้ต้องไม่เคยได้รับรำงวลัและจดัแสดงที่ใดมำก่อน และต้องไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมและจริยธรรม 

4. ไมอ่นญุำตให้น ำผลงำนทีเ่คยสง่เข้ำประกวดในโครงกำรประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลสั มำสง่ซ ำ้  

5. ผลงำนท่ีได้รับรำงวลัทัง้หมดถือเป็นกรรมสทิธ์ิของ บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และทำงบริษัทฯ มีสิทธ์ิใน
กำรจดัพิมพ์ เผยแพร่ผลงำนในเอกสำรสิง่พิมพ์ สือ่สำรสนเทศทกุชนิด รวมถึงลขิสทิธ์ิในกำรจดัพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงำนตอ่ไป 

6. เมื่อผู้สมคัรสง่มอบผลงำนให้ บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) แล้ว หำกผลงำนเกิดควำมเสียหำยไม่ว่ำด้วย
เหตใุดๆ ผู้สมคัรขอสละสทิธ์ิเรียกร้องคำ่เสยีหำยจำกบริษัทฯ ในทกุกรณี 

7. ภำยหลงัจำกกำรประกำศผล ผู้สมคัรต้องติดตอ่ขอรับผลงำนคืนภำยในวนัและสถำนท่ีที่ระบดุ้ำนลำ่ง  

 ผลงำนที่ไม่ได้รับคดัเลือกเข้ำร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่างวันที่  22 – 30 เมษายน 2562 ที่ร้ำนองอำจเฟรม 
โทร. 087-001-1474 (คณุกร) หรือ 0 2680 4045 (คณุพิเชฐ) ดำวน์โหลดแผนที่จำกเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก 

 ผลงำนที่ได้รับคดัเลือกเข้ำร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนวันที่  5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ที่หอ
ศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

 หำกผู้สมคัรไมส่ำมำรถรับผลงำนคืนได้ตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด กรุณำแจ้งผู้ประสำนงำนโครงกำร เพื่อนดัหมำยวนัและเวลำ
อีกครัง้ โดยต้องรับคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านัน้ หำกผู้สมคัรไมข่อรับคืนภำยในเวลำที่ก ำหนด จะถือวำ่ผู้สมคัร
ยินยอมให้บริษัทมีกรรมสทิธ์ิในผลงำนดงักลำ่ว และบริษัทมีสทิธ์ิด ำเนินกำรตำมท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

 
คณะกรรมการ  
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรศิลปินแหง่ชำติและผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นท่ียอมรับและรู้จกัในวงกำรศิลปะ 
1. ศำสตรำจำรย์อิทธิพล ตัง้โฉลก   ศิลปินแหง่ชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2551 
2. ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุปรีชำ เถำทอง ศิลปินแหง่ชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2552        
3.    ศำสตรเมธี ดร. เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินแหง่ชำติ สำขำทศันศิลป์ ปี 2554 

4. ศำสตรำจำรย์ถำวร โกอดุมวิทย์ ศิลปินชัน้เยี่ยม กำรแสดงศิลปกรรมแหง่ชำติ ปี 2535 
5. อำจำรย์สมศกัดิ์ รักษ์สวุรรณ นำยกสมำคมศิลปินทศันศิลป์นำนำชำติแหง่ประเทศไทย 
6.  ดร.ก้องเกียรติ โอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)  
7. คณุณินทิรำ โสภณพนิช กรรมกำร บริษัท เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
8. ดร.พชัร สรุะจรัส กรรมกำรบริหำร บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
9. คณุวีรเดช พนมวนั ณ อยธุยำ  เลขำนกุำรคณะกรรมกำร  
 
รางวัล    
รำงวลัที่ 1 เงินรำงวลั 200,000 บำท พร้อมเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
รำงวลัที่ 2  เงินรำงวลั 150,000 บำท พร้อมเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
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รำงวลัที่ 3  เงินรำงวลั 100,000 บำท พร้อมเกียรติบตัร จ ำนวน 1 รำงวลั   
รำงวลัชมเชย เงินรำงวลั 50,000 บำท พร้อมเกียรติบตัร จ ำนวน 3 รำงวลั   
 
ก าหนดการ 
รับสมคัรและสง่ผลงำน  28 - 29 มีนำคม 2562 (เวลา 10.00 – 17.00 น.)  
คดัเลอืกและตดัสนิ   2 เมษำยน 2562 
ประกำศผลกำรตดัสนิ   9 เมษำยน 2562 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสือ่สารโครงการประกวด) 
พิธีมอบรำงวลัและเปิดนิทรรศกำร  8 กรกฎำคม 2562  
นิทรรศกำรแสดงผลงำน   8 กรกฎำคม – 4 สงิหำคม 2562 
 
สถานทีส่่งใบสมคัรและผลงาน          
(ทกุภูมิภาค เปิดรบัสมคัรและส่งผลงาน ระหว่างวนัที ่28 - 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-17.00 น.) 
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร์ 
      ชัน้ 12A เลขที่ 173 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ  
    โทร. 0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113 

ภาคเหนือ    คณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  
      ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
      ติดตอ่ อ.พงศ์ศิริ คิดด ีโทร. 084-019-2483 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คณะศิลปกรรมศำสตร์ 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 รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตำน ี 
   ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลำะ เจ๊ะสอเหำะ โทร. 086-961-8947  
 
พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน  
จดัขึน้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ถนนรำชด ำเนินกลำง   
 
สอบถาม หรอืตดิตามขา่วสารการประกวด 
Facebook Asia Plus Art Contest 
LINE  จิตรกรรมเอเซยี พลสั #9   
เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th/artcontest/ 
อีเมล  asiaplusart@asiaplus.co.th  
โทรศพัท์  0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiUGF0YW5pIEFydHNwYWNlICYgUGF0YW5pIENvbnRlbXBvcmFyeSBBcnQgR2FsbGVyeSIsImFkZHJlc3MiOiIxN1wvNyBcdTBlMmJcdTBlMjFcdTBlMzlcdTBlNDgxIFx1MGUxNS5cdTBlMTRcdTBlMmRcdTBlMTlcdTBlMjNcdTBlMzFcdTBlMDEgXHUwZTJkLlx1MGUyYlx1MGUxOVx1MGUyZFx1MGUwN1x1MGUwOFx1MGUzNFx1MGUwMSBcdTBlMDguXHUwZTFiXHUwZTMxXHUwZTE1XHUwZTE1XHUwZTMyXHUwZTE5XHUwZTM1LCBcdTBlMmRcdTBlMzNcdTBlNDBcdTBlMjBcdTBlMmRcdTBlMmJcdTBlMTlcdTBlMmRcdTBlMDdcdTBlMDhcdTBlMzRcdTBlMDEiLCJsYXRpdHVkZSI6Ni44NTA4NjU5MjA2MTc5LCJsb25naXR1ZGUiOjEwMS4yMTIzNjMyNDMxLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjcwOTcyNjkxMjM4MDk3M30=?link=directions&fb_locale=th_TH&ref=facebook
https://bit.ly/2sp0i8g
https://inv4.asiaplus.co.th/artcontest/
mailto:asiaplusart@asiaplus.co.th

