โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่ องดื่ม
Start-up Innovative F&B Products Competition
ผู้ดาํ เนินโครงการ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บริ ษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อโครงการ

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม ครัง้ ที่ 2
Start-up Innovative F&B Products Competition

ระยะเวลาโครงการ

1ปี (กันยายน 2562– กันยายน 2563 )

หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมอาหารของไทยนันเป็
้ นอุตสาหกรรมหลักที่สร้ างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2561
ที่ผา่ นมา ตลาดส่งออกอาหารแปรรูปที่สําคัญอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรมอาหารไทย คือ กลุม่ ประเทศอาเซียน 9 ประเทศ
และเป็ นผู้สง่ ออกอาหารสําเร็จรูปอันดับ 12 ของโลก โดยคาดการณ์กนั ว่าแนวโน้ มอุตสาหกรรมอาหารในปี 2562 จะเติบโต
ขึ ้นร้ อยละ 8.5 ทังนี
้ ้ด้ วยปั จจัยด้ านภูมิศาสตร์ ในการเป็ นศูนย์กลางของประเทศแถบอาเซียน การมีทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผลผลิตทางการเกษตรที่อดุ มสมบูรณ์ รวมทังเทคโนโลยี
้
และนวัตกรรมการผลิตที่ทนั สมัยยังช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร พร้ อมทังทํ
้ าให้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน สอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการทํา
ให้ ไทยเป็ น “ครัวไทยสูค่ รัวโลก (Kitchen of the World)”
หากผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากผลิตผลทาง
การเกษตร โดยนํามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สว่ นผสมของอาหารและเครื่ องดื่มจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาวัตถุดิบทาง
การเกษตรให้ ในการนําไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และการนําส่วนผสมอาหารไปใช้ ผลิตผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้ องการของตลาดจะเป็ นการช่วยสร้ างมูลค่าจากอาหารและเครื่ องดื่มปกติ ซึง่ จะเป็ นอีกปั จจัยที่ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพในการผลิต และสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม เนื่องจากส่วนผสมอาหารนอกจากเป็ น
สิง่ ที่สร้ างความหลากหลายให้ กบั ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ดียิ่งขึ ้นแล้ ว ยังช่วยทําให้
ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ มีคณ
ุ ค่าในด้ านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านโภชนาการ ด้ านกายภาพ หรื อด้ านเคมี
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ทังนี
้ ้สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และ
บริ ษัท อินฟอร์ มาร์ ยูบีเอ็ม ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up) รวมถึงนิสติ นักศึกษา
ให้ มีขีดความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงานนวัตกรรมบนความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้
ส่วนผสมอาหารเป็ นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาธุรกิจด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม จึงได้ จดั กิจกรรมประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม (Start-up Innovative F&B Products Competition) ครัง้ ที่ 2 ขึ ้น ภายในงาน Food
ingredients Asia 2019 (Fi Asia 2019) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักศึกษาในการใช้ นวัตกรรมส่วนผสมอาหารมาเป็ นส่วนประกอบในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
2. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนได้ คดั เลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มที่มีคณ
ุ ภาพและศักยภาพจากการเข้ า
ร่วมโครงการประกวดเพื่อนําไปพัฒนาสูเ่ ชิงพาณิชย์ตอ่ ไป
3. เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจนวัตกรรมประเภทส่วนผสมอาหารจากวัตถุดิบในท้ องถิ่นเพื่อ
สร้ างคุณค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคคลทัว่ ไป ผู้ประกอบการ SMEs Startupสัญชาติไทย
2. นิสติ นักศึกษาสัญชาติไทย
เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้ ทําการคิดค้ นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม รวมถึง
ส่วนผสมอาหารเพื่อเป็ นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตโดยใช้ วตั ถุดิบในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้ านผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนให้ ประเทศไทยรักษาสถานภาพการเป็ นผู้นําด้ านการ
ผลิตอาหารและเครื่ องดื่มในภูมิภาคอาเซียน
การแบ่ งประเภทการประกวดหลักๆ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ
2. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้ แก่อาหารเพื่อผู้สงู อายุ นักกีฬา ฟั งก์ชนั นัล และ อาหารเชิงโภชนาการ
(Aging & Elderly, Athlete and Functional Foods)
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กําหนดการ
กําหนดการ

กิจกรรม

24มิ.ย. 2562

ประกาศแนวทางการประกวด(THEME)และกําหนดการแข่ งขัน

หมายเหตุ
ทาง www.fiasiathailand.com
และ ช่องทางต่างๆ

เปิ ดรั บสมัครผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
24 มิ.ย. - 8 ส.ค.
โดยให้ สง่ ใบสมัครพร้ อม ส่งBusiness Model Canvas และ คลิปวีดีโอนําเสนอผลงาน Fi Asia
2562
ความยาวไม่เกิน 7 นาที
นําเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
(ทีมละ 7 นาที และตอบคําถามคณะกรรมการ 6 นาที )
9-10 ก.ย. 2556
พร้ อมทังคณะกรรมการพิ
้
จารณาผลิตภัณฑ์
Fi Asia,วว. และ
10 ก.ย. 2562

ประกาศผลการตัดสิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ มศว.

11ก.ย.2562
11-13ก.ย.2562
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ประกาศผลงานที่ได้ รับรางวัลพร้ อมมอบรางวัล
ในงาน Fi Asia 2019
ผู้ได้ รับคัดเลือกจัดแสดงสินค้ าและเข้ าร่วมโปรแกรมจับคูธ่ ุรกิจกับบุคคลที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์

Fi Asia วว. และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ มศว.
Fi Asia

เกณฑ์ การพิจารณาตัดสินโดยจะจัดให้ มีการนําเสนอผลงานในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2562(กลุ่ม SMEs Startup)
แต่ละทีมนําเสนอผลงาน พร้ อมทังนํ
้ าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ คณะกรรมการพิจารณา
หัวข้ อที่ประเมิน
1. ความเป็ นนวัตกรรม

2. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม

รายละเอียดของการประเมินในแต่ ละหัวข้ อ
• การแสดงออกถึงความคิดสร้ างสรรค์บนพื ้นฐานความรู้ ซึง่ นําไปสูก่ ารผลิตได้
ในทางการค้ า โดย ต้ องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยูใ่ นท้ องตลาดและใช้ หลักคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสร้ างนวัตกรรม
• มีความใหม่ในระดับประเทศหรื อสากล
• ทดแทนการนําเข้ าเนื่องจากในประเทศไม่มีผ้ ผู ลิต ไม่เคยมีผ้ ใู ดทําเรื่ องนี ้มา
ก่อน
• มีผ้ ทู ํามาแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ผล ต้ องทําซํ ้า และยังไม่เป็ นเชิงพาณิชย์
• ไม่มีสทิ ธิบตั รในเรื่ องดังกล่าว
• ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ง่าย
• มีความสอดคล้ องกับการอนุรักษ์ การนําไปใช้ การแก้ ไขหรื อฟื น้ ฟู การ
บํารุงรักษา การปรับปรุง หรื อการพัฒนาฯ สิง่ แวดล้ อม หรื อปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง

คะแนน
15

5

• มีความรับผิดชอบต่อสังคม / สิง่ แวดล้ อม และหรื อการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
โดยไม่ขดั ต่อประเพณี อันดีงามของท้ องถิ่นและของชาติ
3. ความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้ นแบบ

• ขันตอนและกระบวนการผลิ
้
ตที่เหมาะสม มีความชัดเจน และผลิตภัณฑ์มี
รสชาติและรสสัมผัสที่ดี
- กระบวนการผลิต
- การเลือกใช้ สว่ นผสม ส่วนประกอบอาหาร
- ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย

15

• กระบวนการมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน มีกระบวนการสังเคราะห์
แนวคิดเพื่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (เช่น การสํารวจตลาด การตรวจเอกสาร
การตรวจสอบสิทธิบตั ร การใช้ เทคนิคต่างๆ ในการหาแนวคิด การประเมิน
และการคัดเลือกแนวคิดเบื ้องต้ น เป็ นต้ น)
• มีการใช้ กระบวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบ (เช่น มีการวางแผนโครงการ มีการ
วางแผนการทดลอง มีแผนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แผนการประเมิน
คุณภาพต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ ได้ ตวั ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)
4. ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์
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• แสดงออกถึงความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ที่อยูบ่ นพื ้นฐานของความรู้ / เข้ าใจใน
เนื ้อหาวิชาการผสมผสานกับความเข้ าใจในบริบทการใช้ งานของผู้บริโภค
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5. ความสอดคล้ องกับ
แนวทางการจัดงาน
(THEME)

• ผลิตภัณฑ์สอดคล้ องกับแนวคิดที่กําหนด

6. ความถูกต้ องของ
เนื ้อหาในการนําเสนอ
ด้ วยเอกสาร

• มีการทวนสอบในเรื่ องเอกสารที่เขียนมาอย่างถูกต้ องทังด้
้ านเนื ้อหาทาง
วิชาการและด้ านการลอกเลียนเอกสาร

7. บรรจุภณ
ั ฑ์

• มีการออกแบบและเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุอย่างเหมาะสม

(Package)

• บรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้บริโภค หรื อสะดวกต่อการใช้ งาน

8. ความถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ

• ต้ องมีการสร้ างแนวคิดและ/หรื อการคัดเลือกแนวคิดและ/หรื อการทดสอบ
แนวคิด
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• ชื่อผลิตภัณฑ์ตรงตามแนวคิดผลิตภัณฑ์และแนวทางการจัดการประกวด
5

• มีที่มาและแหล่งอ้ างอิงถูกต้ อง
10
10

• ความถูกต้ องทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
• มีการประยุกต์ใช้ ความรู้อย่างเหมาะสม
9. แนวความคิดด้ าน
ความปลอดภัยอาหาร

• คํานึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริ โภคและมีฉลากโภชนาการถูกต้ อง

10. ความสามารถใน

• สามารถนําไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้ (ขายได้ )

การต่อยอดทางธุรกิจ

• หรื อมีการแสดงถึงความเป็ นไปได้ ในการขยายผลเชิงธุรกิจต่อได้

5

• มีการใช้ เทคโนโลยีในการยืดอายุรักษาที่เหมาะสม หรื อมีการวางแผนหรื ออยู่
ระหว่างการคํานวณอายุการเก็บรักษาที่ถกู ต้ อง
10

• มีความเป็ นไปได้ ในเรื่ องการผลิต การตลาด เทคโนโลยี ความปลอดภัยในการ
บริ โภค และอายุการเก็บรักษา อย่างเหมาะสมทังในเชิ
้ งพาณิชย์และกฎหมาย
11. การนําเสนอผลงาน
และตอบคําถาม

• การลําดับเรื่ องราว เชื่อมโยงความคิดดี
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• ภาพโปสเตอร์ (พรี เซ็นเทชัน่ ) นําเสนอผลงาน มีข้อความสื่อสารชัดเจน เข้ าใจ
ง่าย มีความน่าสนใจ
• ตอบได้ ตรงคําถามและถูกต้ อง และมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบ
• บุคลิกภาพดี พูดจาชัดถ้ อยชัดคํา มีมารยาทในการตอบ

รวมคะแนน
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เกณฑ์ การพิจารณาตัดสิน โดยจะจัดให้ มีการนําเสนอผลงานในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2562
(กลุ่ม นิสติ นักศึกษา)
หัวข้ อที่ประเมิน
1. ความเป็ น
นวัตกรรม

รายละเอียดของการประเมินในแต่ ละหัวข้ อ

คะแนน

• การแสดงออกถึงความคิดสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานความรู้ ซ่ งึ นําไปสู่
การผลิตได้ ในทางการค้ าโดยต้ องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
และใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่ างจากเดิมที่มีอยู่ในท้ องตลาดและใช้
หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้ างนวัตกรรม
• มีความใหม่ ในระดับประเทศหรื อสากล
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• ทดแทนการนําเข้ าเนื่องจากในประเทศไม่ มีผ้ ูผลิตไม่ เคยมีผ้ ูใด
ทําเรื่ องนีม้ าก่ อน
• มีผ้ ูทาํ มาแล้ วแต่ ยังไม่ ได้ ผลต้ องทําซํา้ และยังไม่ เป็ นเชิงพาณิชย์
• ไม่ มีสทิ ธิบัตรในเรื่ องดังกล่ าว
• ไม่ สามารถลอกเลียนแบบได้ ง่าย
2. มีความรั บผิดชอบ
ต่ อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม

• มีความสอดคล้ องกับการอนุรักษ์ การนําไปใช้ การแก้ ไขหรื อ
ฟื ้ นฟู การบํารุ งรั กษา การปรั บปรุ ง หรื อการพัฒนาฯ สิ่งแวดล้ อม
หรื อปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
• มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม / สิ่งแวดล้ อม และหรื อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย โดยไม่ ขัดต่ อประเพณี อันดีงามของท้ องถิ่นและ
ของชาติ

3. ความสามารถใน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ

• ขัน้ ตอนและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม มีความชัดเจน และ
ผลิตภัณฑ์ มีรสชาติและรสสัมผัสที่ดี
-

กระบวนการผลิต

-

การเลือกใช้ ส่วนผสม ส่ วนประกอบอาหาร

-

ผลิตภัณฑ์ สุดท้ าย

• กระบวนการมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน มีกระบวนการ
สังเคราะห์ แนวคิดเพื่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ (เช่ น การสํารวจ
ตลาด การตรวจเอกสาร การตรวจสอบสิทธิบัตร การใช้ เทคนิค
6|Page

5

15

ต่ างๆ ในการหาแนวคิด การประเมินและการคัดเลือกแนวคิด
เบือ้ งต้ นเป็ นต้ น)
• มีการใช้ กระบวนการวิจัยอย่ างเป็ นระบบ (เช่ นมีการวางแผน
โครงการมีการวางแผนการทดลองมีแผนการวิเคราะห์ ข้อมูลทาง
สถิตแิ ผนการประเมินคุณภาพต่ างๆประกอบการตัดสินใจ
เพื่อให้ ได้ ตัวผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ)
4. ความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์

• แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ท่ อี ยู่บนพืน้ ฐานของความรู้
/ เข้ าใจในเนือ้ หาวิชาการผสมผสานกับความเข้ าใจในบริบทการ 15
ใช้ งานของผู้บริโภค

5. ความสอดคล้ อง
กับแนวทางการจัด
งาน (THEME)

• ผลิตภัณฑ์ สอดคล้ องกับแนวคิดที่กาํ หนด
• ชื่อผลิตภัณฑ์ ตรงตามแนวคิดผลิตภัณฑ์ และแนวทางการจัดการ
ประกวด

6. ความถูกต้ องของ
เนือ้ หาในการ
นําเสนอด้ วยเอกสาร

• มีการทวนสอบในเรื่ องเอกสารที่เขียนมาอย่ างถูกต้ อง ทัง้ ด้ าน
เนือ้ หาทางวิชาการและด้ านการลอกเลียนเอกสาร

7. บรรจุภัณฑ์
(Package)

• มีการออกแบบและเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ และวัสดุอย่ างเหมาะสม

8. ความถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ

• ต้ องมีการสร้ างแนวคิด และ/หรื อ การคัดเลือกแนวคิด และ/หรื อ
การทดสอบแนวคิด
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• มีท่ มี าและแหล่ งอ้ างอิงถูกต้ อง

• บรรจุภัณฑ์ มีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้บริโภค หรื อสะดวกต่ อการ 10
ใช้ งาน

• ความถูกต้ องทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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• มีการประยุกต์ ใช้ ความรู้ อย่ างเหมาะสม
9. แนวความคิดด้ าน
ความปลอดภัย
อาหาร
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• คํานึงถึงความปลอดภัยต่ อผู้บริโภคและมีฉลากโภชนาการ
ถูกต้ อง
• มีการใช้ เทคโนโลยีในการยืดอายุรักษาที่เหมาะสม หรื อมีการ
วางแผนหรื ออยู่ระหว่ างการคํานวณอายุการเก็บรั กษาที่ถูกต้ อง

5

10. ความสามารถใน
การต่ อยอดทาง
ธุรกิจ

• สามารถนําไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้ (ขายได้ )
• หรื อมีการแสดงถึงความเป็ นไปได้ ในการขยายผลเชิงธุรกิจต่ อได้
• มีความเป็ นไปได้ ในเรื่ องการผลิต การตลาด เทคโนโลยี ความ
ปลอดภัยในการบริโภค และอายุการเก็บรั กษา อย่ างเหมาะสม
ทัง้ ในเชิงพาณิชย์ และกฎหมาย

11. การนําเสนอ
ผลงานและตอบ
คําถาม

5

• การลําดับเรื่ องราวเชื่อมโยงความคิดดี
• ภาพโปสเตอร์ (พรี เซ็นเทชั่น) นําเสนอผลงานมีข้อความสื่อสาร
ชัดเจนเข้ าใจง่ ายมีความน่ าสนใจ
• ตอบได้ ตรงคําถามและถูกต้ องและมีไหวพริบปฏิภาณในการ
ตอบ
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• บุคลิกภาพดีพูดจาชัดถ้ อยชัดคํามีมารยาทในการตอบ
รวมคะแนน
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การให้ การสนับสนุนการผลิตผลงาน
1. ผู้จดั การประกวด โดยบริ ษัท อินฟอร์ มาร์ ยบู ีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด จะให้ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อนําไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดการจับคูธ่ ุรกิจ (Business Matching)ในงาน Fi Asia 2019
2. ผู้จดั การประกวด โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒจะสนับสนุนในด้ าน
เครื่ องมือและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
3. ผู้จดั การประกวด โดย วว. จะสนับสนุนในด้ านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

รางวัลตอบแทน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
กลุ่ม Start-up และ Smart SMEs
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทละ 1 รางวัล )
รางวัลละ 50,000บาท พร้ อม บัตรโดยสารเครื่ องบินและที่พกั เพื่อดูงานที่งาน Food Ingredients Asia 2020 ณ
ประเทศ อินโดนีเซีย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( ประเภทละ 1 รางวัล )
รางวัลละ 30,000 บาท
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3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เพื่อส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมที่ตอ่ เนื่อง ( ประเภทละ 2 รางวัล )
รางวัลละ 10,000 บาท
4. รางวัลชมเชย ( ประเภทละ 2 รางวัล )
รางวัลละ 5,000 บาท

กลุ่ม นิสติ นักศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทละ 2 รางวัล )
รางวัลละ 20,000 บาท พร้ อม สิทธิ์การแข่งขัน Food Product Development Competition ในงาน Food
ingredients Asia 2020
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( ประเภทละ 2 รางวัล )
รางวัลละ 10,000 บาท พร้ อม สิทธิ์การแข่งขัน Food Product Development Competition ในงาน Food
ingredients Vietnam 2020
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพื่อส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมที่ตอ่ เนื่อง ( ประเภทละ 2 รางวัล )
รางวัลละ 8,000 บาท
4. รางวัลชมเชย ( ประเภทละ 2 รางวัล )
รางวัลละ 3,000 บาท

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ จิราวุธ บุญใจใหญ่
Hot line: 0970288000
โทร 02-036-0500 ต่อ 278
อีเมลล์ Jirawut.b@ubm.com
เว็ปไซต์ www.fiasia-thailand.com
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