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“มลังเมลืองเรืองรุง้ ”
หลักการและเหตุผล
บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) มีเจตนำรมณ์ ในกำรสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะในกำรสร้ ำงสรรค์งำนด้ ำน
จิตรกรรมเพื่อให้ ได้ ผลงำนที่มีคณ
ุ ภำพและมีคณ
ุ ค่ำในสุนทรี ยภำพ เป็ นกำลังใจในกำรสร้ ำงผลงำนที่ ดี ทังยั
้ งเป็ นกำรปลุกกระแส
ควำมนิยมในงำนศิลป์ของไทยให้ เป็ นที่ยอมรับในวงกว้ ำง เพิ่มคุณค่ำและยกระดับผลงำนของศิลปิ นไทย บริ ษัทฯได้ จดั โครงกำร
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส อย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุกปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554 โดยได้ รับเกียรติจำกศิลปิ นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นที่
รู้จกั และยอมรับอย่ำงกว้ ำงขวำงในวงกำรศิลปะ พร้ อมด้ วยผู้บริ หำรจำกบริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ร่วมเป็ น
คณะกรรมกำรตัดสิน และมีศิลปิ นหลำกหลำยรุ่นส่งผลงำนเข้ ำร่วมประกวดเป็ นจำนวนมำกในเวลำที่ผำ่ นมำ
ในปี พ.ศ. 2562 นี ้ ซึ่ งนับเป็ นการประกวดครัง้ ที ่ 9 ทางบริ ษัท เอเซี ย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ งส์ จากัด (มหาชน) เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่ วม
ประกวดได้แสดงความคิ ดสร้างสรรค์ และแสดงออกถึ งความสว่าง เปล่งประกาย ความมี สีสนั สดใส อันเปรี ยบได้กบั แสงแดดที ่
สดใส และสายรุ้งทีท่ อประกาย ภายใต้หวั ข้อการประกวด “มลังเมลืองเรืองรุ้ ง”
ลักษณะโครงการและผลงาน
กำรประกวดวำดภำพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่ำนกำรใช้ สีอะคริ ลิค สีน ้ำมัน หรื อสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนกำร
สร้ ำงสรรค์กลวิธีและเรื่ องรำวเนื ้อหำสำระที่มีกำรแสดงออกอย่ำงอิสระเสรี ภำยใต้ หวั ข้ อที่กำหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงำนของศิลปิ นรุ่นใหม่ออกสูส่ ำธำรณชน
2. เพื่อเป็ นแนวทำงให้ นกั เรี ยน นิสติ นักศึกษำ และประชำชนผู้สนใจ ได้ เรี ยนรู้และสร้ ำงสรรค์ผลงำนต่อไป
3. เพื่อเป็ นกำรแลกเปลีย่ นควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้ กบั ผู้ที่สนใจศิลปะ
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
1. นักเรี ยน นิสติ นักศึกษำ
2. ศิลปิ น
3. ประชำชนทัว่ ไปที่สนใจ
เงื่อนไขการส่งผลงาน
1. ดำวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรำยละเอียดให้ ครบถ้ วน และส่งมอบพร้ อมผลงำน
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2. ผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดต้ องเป็ นผลงำน 2 มิติ พร้ อมแสดง ขนำดไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน ้ำหนักไม่เกิน 50
กิโลกรัม โดยใช้ สอี ะคริ ลคิ สีน ้ำมัน หรื อสือ่ ผสม
3. ผู้สมัครสำมำรถส่งผลงำนได้ ไม่เกิน 2 ภำพ และผลงำนนันต้
้ องไม่เคยได้ รับรำงวัลและจัดแสดงที่ใดมำก่อน และต้ องไม่ขดั ต่อ
ศีลธรรมและจริ ยธรรม
4. ไม่อนุญำตให้ นำผลงำนทีเ่ คยส่งเข้ ำประกวดในโครงกำรประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มำส่งซ ้ำ
5. ผลงำนที่ได้ รับรำงวัลทังหมดถื
้
อเป็ นกรรมสิทธิ์ของ บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) และทำงบริ ษัทฯ มีสิทธิ์ใน
กำรจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงำนในเอกสำรสิง่ พิมพ์ สือ่ สำรสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในกำรจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงำนต่อไป
6. เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงำนให้ บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) แล้ ว หำกผลงำนเกิดควำมเสียหำยไม่ว่ำด้ วย
เหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยจำกบริ ษัทฯ ในทุกกรณี
7. ภำยหลังจำกกำรประกำศผล ผู้สมัครต้ องติดต่อขอรับผลงำนคืนภำยในวันและสถำนที่ที่ระบุด้ำนล่ำง
 ผลงำนที่ไม่ได้ รับคัดเลือกเข้ ำร่ วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่ างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2562 ที่ร้ำนองอำจเฟรม
โทร. 087-001-1474 (คุณกร) หรื อ 0 2680 4045 (คุณพิเชฐ) ดำวน์โหลดแผนที่จำกเว็บไซต์ หรื อเฟซบุ๊ก
 ผลงำนที่ได้ รับคัดเลือกเข้ ำร่ วมแสดง ติดต่อขอรับคืนวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่ างเวลา 10.00-16.00 น. ที่หอ
ศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ
หำกผู้สมัครไม่สำมำรถรับผลงำนคืนได้ ตำมวันและเวลำที่กำหนด กรุณำแจ้ งผู้ประสำนงำนโครงกำร เพื่อนัดหมำยวันและเวลำ
อีกครัง้ โดยต้ องรับคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่ านัน้ หำกผู้สมัครไม่ขอรับคืนภำยในเวลำที่กำหนด จะถือว่ำผู้สมัคร
ยินยอมให้ บริ ษัทมีกรรมสิทธิ์ในผลงำนดังกล่ำว และบริ ษัทมีสทิ ธิ์ดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไป
คณะกรรมการ
ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรศิลปิ นแห่งชำติและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นที่ยอมรับและรู้จกั ในวงกำรศิลปะ
1. ศำสตรำจำรย์อิทธิพล ตังโฉลก
้
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ ปี 2551
2. ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ ปรีชำ เถำทอง
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ ปี 2552
3. ศำสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒ
ั น์
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ ปี 2554
4. ศำสตรำจำรย์ถำวร โกอุดมวิทย์
ศิลปิ นชันเยี
้ ่ยม กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ ปี 2535
5. อำจำรย์สมศักดิ์ รักษ์ สวุ รรณ
นำยกสมำคมศิลปิ นทัศนศิลป์นำนำชำติแห่งประเทศไทย
6. ดร.ก้ องเกียรติ โอภำสวงกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
7. คุณณินทิรำ โสภณพนิช
กรรมกำร บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
8. ดร.พัชร สุระจรัส
กรรมกำรบริ หำร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
9. คุณวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยำ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
รางวัล
รำงวัลที่ 1
รำงวัลที่ 2

เงินรำงวัล 200,000 บำท พร้ อมเกียรติบตั ร
เงินรำงวัล 150,000 บำท พร้ อมเกียรติบตั ร

จำนวน 1 รำงวัล
จำนวน 1 รำงวัล
2

รำงวัลที่ 3
รำงวัลชมเชย

เงินรำงวัล 100,000 บำท พร้ อมเกียรติบตั ร
เงินรำงวัล 50,000 บำท พร้ อมเกียรติบตั ร

กาหนดการ
รับสมัครและส่งผลงำน
คัดเลือกและตัดสิน
ประกำศผลกำรตัดสิน
พิธีมอบรำงวัลและเปิ ดนิทรรศกำร
นิทรรศกำรแสดงผลงำน

จำนวน 1 รำงวัล
จำนวน 3 รำงวัล

28 - 29 มีนำคม 2562 (เวลา 10.00 – 17.00 น.)
2 เมษำยน 2562
9 เมษำยน 2562 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสือ่ สารโครงการประกวด)
8 กรกฎำคม 2562
8 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม 2562

สถานทีส่ ่งใบสมัครและผลงาน
(ทุกภูมิภาค เปิ ดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที ่ 28 - 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-17.00 น.)
ภาคกลาง และกรุ งเทพมหานคร
อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร์
ชัน้ 12A เลขที่ 173 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113
ภาคเหนือ

คณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่
ถ. ห้ วยแก้ ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่
ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 084-019-2483

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิท ยำลัยมหำสำรคำม
ต. ขำมเรี ยง อ. กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม
ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน โทร. 081-799-9255

ภาคใต้

Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery
17/7 หมู1่ ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปั ตตำนี
ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลำะ เจ๊ ะ สอเหำะ โทร. 086-961-8947

พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน
จัดขึ ้น ณ หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ถนนรำชดำเนินกลำง
สอบถาม หรือติดตามข่าวสารการประกวด
Facebook
Asia Plus Art Contest
LINE
จิตรกรรมเอเซีย พลัส #9
เว็บไซต์
www.asiaplus.co.th/artcontest/
อีเมล
asiaplusart@asiaplus.co.th
โทรศัพท์
0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113
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