
THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition 
 
ส ำนักงำนสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (สสว.) รว่มกับองคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง

ไดช้ว่ยผูป้ระกอบกำรไทยสูต่ลำดโลก ชว่ยสนับสนุนกำรเริม่ตัง้ธรุกจิในไทย โดยทัง้ 2 หน่วยงำนได ้
รว่มกับ BETrend จำกบรษัิท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ำกัด, ศนูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ (TCDC), สำยกำรบนิ 
คำเธย่ ์แปซฟิิก, และบรษัิท Livinism จ ำกัด เปิดตัวโครงกำรเพือ่กระตุน้กลุม่ผูป้ระกอบกำรและชว่ยเหลอื
ธรุกจิขนำดเล็กในกำรเขำ้ถงึตลำดโลกซึง่เป็นโครงกำรตอ่เนอืงจำกปี 2557 
 

โครงกำรนีเ้ป็นกำรเปิดกำรแขง่ขนัส ำหรับผูป้ระกอบกำรไทยรวมถงึธรุกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม ใน
กำรเขำ้รว่มสง่ประกวดวดีทัีศนผ์ลงำนสรำ้งสรรคผ์ำ่นแอพพลเิคชนับนโทรศัพทม์อืถอืและจะเปิดใหม้กีำร
โหวตผำ่น Facebook ซึง่ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรโหวตมำกทีส่ดุ30 อันดับแรกในกลุม่สนิคำ้แตล่ะประเภทจะได ้
ผำ่นเขำ้รอบตอ่ไป เพือ่น ำเสนอผลงำนตอ่คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุติัดสนิในรอบสดุทำ้ย ซึง่จะเป็นกำร
คัดกรองผลงำนทีด่ทีีส่ดุ 10 อันดับแรกของกลุม่สนิคำ้ในแตล่ะประเภท รวมจ ำนวน 20 รำย เพือ่รับโอกำส
ในกำรแสดงผลงำนในโซน Small Order ทีง่ำนจัดแสดงสนิคำ้ทีจั่ดขึน้โดยองคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้
ฮอ่งกงโดยไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย ทำงองคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกงจะเป็นผูจั้ดอบรมภำยใตห้ัวขอ้กำรพำณชิย์
อเิล็กทรอนกิส ์ (e-commerce) และขอ้มลูอันเป็นประโยชนเ์กีย่วกับกำรคำ้ในกลุม่สนิคำ้ประเภทของขวญั
ของช ำรว่ยและแฟชัน่ ซึง่จะจัดขึน้ในจังหวดักรงุเทพมหำนครเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มใหแ้กผู่ท้ีไ่ดรั้บรำงวลั
ในกำรจัดแสดงสนิคำ้ ซึง่บรษัิททีไ่ดรั้บกำรตดิตอ่จำกผูเ้ขำ้ชมงำนมำกทีส่ดุ 6 รำย พรอ้มทัง้รำงวลั
เพิม่เตมิส ำหรับกลุม่ดไีซเนอรร์ุน่ใหม ่ 3 รำย รวมทัง้ส ิน้ 9 รำย จงึถอืวำ่เป็นผูช้นะของโครงกำรและไดรั้บ
โอกำสในกำรถำ่ยทอดประสบกำรณ์ถงึสิง่ทีไ่ดรั้บจำกโครงกำรในกำรสง่ออกและกำรใชแ้พลทฟอรม์
ออนไลนใ์นกำรคำ้ แกส่ำธำรณะผำ่นกำรประชมุสมัมนำตำ่งๆในประเทศไทยซึง่จัดโดยส ำนักงำนสง่เสรมิ
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (สสว.) และองคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง 

 
นอกเหนอืจำกนี,้ ผลกำรแขง่ขนัจะถกูพจิำรณำโดยคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุเิฉพำะดำ้นโดยค ำนงึถงึ
ควำมสำมำรถทำงดำ้นกำรตลำดรวมถงึคณุสมบตัขิองผลงำนในกำรสง่ออก เพือ่คน้หำผูผ้ำ่นเขำ้รอบ
สดุทำ้ยทัง้หมด 20 รำย  

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ปลกูฝังควำมเป็นผูป้ระกอบกำรในประเทศไทยและกำรสง่เสรมิสนิคำ้ไทย 
 เพือ่กระตุน้อตุสำหกรรมในงำนสรำ้งสรรคโ์ดยเฉพำะวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มในประเทศ

ไทย 
 เพือ่ขยำยตลำดสนิคำ้งำนสรำ้งสรรคข์องไทยสูน่ำนำชำตผิำ่นเวททีำงกำรคำ้ของฮอ่งกงและ

องคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง 

ขอบเขต 

งำนสรำ้งสรรคใ์นกลุม่ เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน, ของขวญัและของทีร่ะลกึ, งำนหัตถกรรม, งำนออกแบบ, 
และแพคเกจจิง้ส ำหรับสนิคำ้ประเภทของขวญัของช ำรว่ยรวมถงึเครือ่งใชใ้นครัวเรอืน 
 
 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัโครงการ THAI AIM 2015 จะแบง่กลุม่ผูเ้ขา้แขง่ขนัเป็นจ านวนท ัง้หมด 3 กลุม่ 
 
กลุม่ที ่1 หมำยถงึ กลุม่ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (บรษัิทจดทะเบยีน) ใน
หมวดหมูส่นิคำ้ประเภทของขวญัของช ำรว่ย, เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน, และแพคเกจจิง้ส ำหรับสนิคำ้ประเภท
ของขวญัของช ำร่วยรวมถงึเครือ่งใชใ้นครัวเรอืน 

 
กลุม่ที ่2 หมำยถงึ กลุม่ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (บรษัิทจดทะเบยีน) ใน
หมวดหมูส่นิคำ้ประเภทแฟชัน่และเครือ่งประดับ 

 



กลุม่ที ่3 หมำยถงึ กลุม่ดไีซเนอรร์ุน่ใหมอ่ำยไุมเ่กนิ 30 ปี (Young Designers ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนบรษัิท) 
ในหมวดหมูส่นิคำ้ประเภทของขวญัของช ำร่วย, เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน, แพคเกจจิง้, แฟชัน่และ
เครือ่งประดับ 
 
หมายเหต ุ: สงวนสทิธิผ์ูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ย (Finalists) ของโครงกำร THAI AIM 2014 และ 2015 ไม่
สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประกวดครัง้นีไ้ด ้

ระยะเวลาการแขง่ขนั 

- เริม่สง่ผลงำนพรอ้มโหวตผลงำนทีช่ ืน่ชอบไดต้ัง้แตว่นัที ่29 พฤศจกิำยน 2559 – 15 มกรำคม 
2560 

- ประกำศผลผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ยจำกกลุม่ที ่1 และ 2 รวมถงึผูช้นะจำกกลุม่ที ่3  
ในวนัที ่30 มกรำคม 2560 

- ประกำศผลผูช้นะโครงกำรในกลุม่ที ่1 และ 3 วนัที ่31 พฤษภำคม 2560 
- ประกำศผลผูช้นะโครงกำรในกลุม่ที ่2 วนัที ่17 กรกฎำคม 2560 

วธิกีารเขา้รว่มการแขง่ขนั 

1. ผูเ้ขำ้แขง่ขนัใน สำมำรถอัพโหลดวดีโีอผลติภัณฑ ์ (เลอืกตัวทีจ่ะสง่เขำ้ประกวด 1 รำยกำร) ซึง่มี
ควำมยำวไมเ่กนิ 20 วนิำท ี หรอื รปูภำพสนิคำ้จรงิไดง้ำ่ยๆ โดยกำรอัพโหลดผลงำนทีแ่ฟนเพจ 
“Thai AIM” บน Facebook หรอืสง่ผลงำนมำทีอ่เีมล ์ thaiaim2559@gmail.com เพือ่ผำ่น
ขัน้ตอนกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมเบือ้งตน้จำกทมีงำนกอ่นทีจ่ะน ำไปเผยแพรต่อ่สำธำรณะในกำร
โหวต 

รำยละเอยีดทีผู่เ้ขำ้แขง่ขนัจะตอ้งแจง้ใหก้บัทมีงำนเพือ่กำรตรวจสอบ 

กรณีสง่ผลงำนในนำมบรษัิทจดทะเบยีน (ประเภทที ่1-2) 

- ชือ่บรษัิท (ไทยและอังกฤษ) 
- เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษัิทพรอ้มส ำเนำใบจดทะเบยีนบรษัิท 
- ระบปุระเภททีต่อ้งกำรสง่ผลงำน (ประเภท 1/2) 
- ระบชุือ่สนิคำ้พรอ้มรำยละเอยีด (สง่ผลงำนเพยีง 1 ชิน้พรอ้มขอ้มลูภำษำไทยและ

องักฤษ) 
- ชือ่-นำมสกลุ (ไทยและองักฤษ) 
- ทีอ่ยูแ่ละเบอรต์ดิตอ่ 

กรณีสง่ผลงำนในนำมบรษัิทจดทะเบยีน (ไมจ่ดทะเบยีนบรษัิท ประเภทที ่3) 

- ชือ่แบรนด ์(ไทยและองักฤษ) 
- ระบชุือ่สนิคำ้พรอ้มรำยละเอยีด (สง่ผลงำนเพยีง 1 ชิน้พรอ้มขอ้มลูภำษำไทยและ

องักฤษ) 
- ชือ่-นำมสกลุ (ไทยและองักฤษ) 
- ส ำเนำบัตรประชำชน (อำยไุมเ่กนิ 30 ปี) 
- ทีอ่ยูแ่ละเบอรต์ดิตอ่ 
 

2. ผลงำนวดีโีอทีส่ง่เขำ้ประกวดจะถกูแชรไ์ปยังแฟนเพจ www.facebook.com/thaiaim2015 (Thai 
AIM) ซึง่เปิดใหช้ำวไทยท่ัวประเทศรว่มโหวตผลงำนทีต่นเองชืน่ชอบโดยกำรกด “Like” และผูเ้ขำ้
ประกวดสำมำรถแชรว์ดีโีอทีป่รำกฎบนแฟนเพจใหก้บัคนอืน่ๆเพือ่โหวตผลงำนของตนไดร้ะหวำ่ง
วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2559 – 15 มกรำคม 2560 
 

mailto:thaiaim2559@gmail.com


3. ผูป้ระกอบกำรจำกกลุม่ที ่1 และ 2 ทีไ่ดรั้บคะแนน “Like” มำกทีส่ดุ 30 รำย และผูเ้ขำ้แขง่ขนัจำก
กลุม่ที ่ 3 ทีไ่ดรั้บคะแนน “Like” มำกทีส่ดุ 15 รำยจะไดผ้ำ่นเขำ้สูก่ำรคัดเลอืกในรอบตอ่ไป โดย
คณะกรรมกำรผูม้คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นในเดอืนมกรำคม 2560 เพือ่คัดเลอืกผูผ้ำ่นเขำ้รอบ
สดุทำ้ย 10 รำยจำกกลุม่ที ่ 1 และ 10 รำยจำกกลุม่ที ่ 2 รวมถงึผูช้นะ 3 รำยจำกกลุม่ที ่ 3 ซึง่
หลักเกณฑใ์นกำรตดัสนิจะพจิำรณำจำกกำรออกแบบ ควำมเป็นไปไดใ้นกำรท ำตลำด กำรใชง้ำน 
รวมถงึคะแนนควำมนยิมจำกกำรโหวต รวมทัง้ส ิน้ 23 รำย ผูป้ระกอบกำรทีไ่ดรั้บคะแนน “Like” 
มำกทีส่ดุทัง้หมด จ ำเป็นตอ้งลงทะเบยีนผำ่นชอ่งทำง Online ของ TCDC CONNECT เพือ่ไดรั้บ
กำรโปรโมตผลงำนฟรผีำ่นชอ่งทำงออนไลนโ์ดยไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย และกำรตดัสนิของคณะกรรมกำร
ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
 

4. ผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ยทัง้หมด 23 รำยจะไดรั้บกำรอบรมในเรือ่งของ branding และ กำรตลำด
ออนไลน ์โดย Livinism บรษัิททีป่รกึษำทำงดำ้น branding และองคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง 
(HKTDC) 
 

5. ผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ย 10 รำยจำกกลุม่ที ่ 1 จะไดรั้บกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนสง่เสรมิวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่ม(สสว.) ในกำรจัดแสดงผลงำนใน Small Order Zone บน 
www.hktdc.com ซึง่เป็นเว็บไซตก์ำรคำ้ทีไ่ดรั้บรำงวลัระดับโลก รวมถงึแสดงผลงำนในงำน 
HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2017 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 
2017 ผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ย 10 รำยจำกกลุม่ที ่ 2 จะไดจั้ดแสดงผลงำนในงำน HKTDC Hong 
Kong Fashion Week for Spring/Summer ผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ยทกุรำยเพยีงสง่สนิคำ้ไปจัด
แสดงทีป่ระเทศฮอ่งกง ทมีงำนของ HKTDC จะชว่ยเหลอืในกำรจัดแสดงสนิคำ้ภำยในงำน โดยผู ้
ซือ้จำกท่ัวโลกทีเ่ขำ้ชมงำนสำมำรถสแกน QR code ที ่Small Order Zone เพือ่ตดิตอ่กับผูผ้ำ่น
เขำ้รอบสดุทำ้ยไดโ้ดยตรง รวมถงึรำงวลัจัดแสดงผลงำนทีห่ำ้งสรรพสนิคำ้สยำมพำรำกอนและ
ศนูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ 
 

6. ผูป้ระกอบกำรจำกกลุม่ที ่ 1 และ 2 ทีไ่ดรั้บกำรตดิตอ่จำกแตล่ะงำน จำก HKTDC Hong Kong 
Housewares Fair 2017, HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2017, HKTDC Hong 
Kong Fashion Week for Spring/Summer ภำยในงำนมำกทีส่ดุ จะถกูตัดสนิเป็นผูช้นะของ
โครงกำรและจะไดรั้บเกยีรตเิชญิไปรว่มถำ่ยทอดประสบกำรณ์ทีไ่ดรั้บจำกกำรแขง่ขนัเพือ่สรำ้งแรง
บันดำลใจใหแ้กผู่ป้ระกอบกำร ไทยรำยอืน่ๆ ในกจิกรรมตำ่งๆของสสว. และ HKTDC รวมถงึไดรั้บ
ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับประเทศฮอ่งกงซึง่ไดรั้บกำรสนับสนุนโดยสำย กำรบนิคำเธย่แ์ปซฟิิกเพือ่เขำ้
ชมงำน Inno Design Tech Expo ซึง่เป็นงำนจัดแสดงงำนดไีซนร์ะดับโลก  
 

7. ผูช้นะทัง้ 3 รำยจำกกลุม่ที ่3 จะไดรั้บกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดยอ่ม(สสว.) ในกำรจัดแสดงผลงำนในงำน HKTDC World SME Expo 2016 ณ คหูำของ
ส ำนักงำนสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม(สสว.) งำนแสดงผลงำน SME ระดับโลก ผู ้
ผำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ยสำมำรถสง่สนิคำ้ไปจัดแสดงทีป่ระเทศฮอ่งกง ทมีงำนของ HKTDC จะ
ชว่ยเหลอืในกำรจัดแสดงสนิคำ้ภำยในงำน  
 

8. ผูช้นะจำกกลุม่ที ่ 3 จะไดรั้บเกยีรตเิชญิไปรว่มถำ่ยทอด ประสบกำรณ์ทีไ่ดรั้บจำกกำรแขง่ขนัเพือ่
สรำ้งแรงบันดำลใจใหแ้กด่ไีซเนอรร์ุน่ใหมร่ำยอืน่ๆ ในกจิกรรมตำ่งๆของสสว. และ HKTDC รวมถงึ
ไดรั้บตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบัประเทศฮอ่งกงซึง่ไดรั้บกำรสนับสนุนโดยสำย กำรบนิคำเธย่แ์ปซฟิิก
เพือ่เขำ้ชมงำน Inno Design Tech Expo 2016 ซึง่เป็นงำนจัดแสดงงำนดไีซนร์ะดับโลก  

รางวลั 

รางวลัส าหรบัผูผ้า่นเขา้รอบสุดทา้ยจากกลุม่ที ่1 

 รำงวลัจัดแสดงสนิคำ้ฟร ี10 รำงวลัส ำหรับผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ย เพือ่สง่สนิคำ้ไปจัดแสดงสนิคำ้ที ่
Small Order Zone ทีง่ำน HKTDC Houseware Fair 2016 วนัที ่20-23 เมษำยน 2560 และ 



HKTDC Gifts & Premium Fair 2016 วนัที ่27-30 เมษำยน 2560 ณ ประเทศฮอ่งกง พรอ้มกับ 
Online Profile บนเว็บไซต ์hktdc.com เป็นระยะเวลำ 12 เดอืน 

 จัดแสดงผลงำนทีห่ำ้งสรรพสนิคำ้สยำมพำรำกอน โซน BETrend ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 เป็น
ระยะเวลำ 2 สปัดำห ์

 จัดแสดงผลงำน ณ DEBUT WALL ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ (TCDC) กรงุเทพฯ เป็น
ระยะเวลำ 3 เดอืนตัง้แตเ่ดอืนกมุภำพันธ-์พฤษภำคม 2560 

 เขำ้รว่มกำรอบรมในเรือ่งของ branding และ กำรตลำดออนไลน ์ โดย Livinism บรษัิททีป่รกึษำ
ทำงดำ้น branding และองคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง (HKTDC) ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำน
ออกแบบ (TCDC) ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 

 ขึน้เวทนี ำเสนอผลงำนในงำน DEBUT TALK ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ (TCDC) กรงุเทพฯ 
ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 

 ไดรั้บกำรจัดคอลเลคชัน่เฉพำะผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ยบนเว็บไซต ์www.tcdcconnect.com  
 ไดรั้บกำรโปรโมตผลงำนผำ่นชอ่งทำงออนไลนข์อง TCDC CONNECT และสือ่โซเชยีลมเีดยีตำ่งๆ 

รางวลัส าหรบัผูผ้า่นเขา้รอบสุดทา้ยจากกลุม่ที ่2 

 รำงวลัจัดแสดงสนิคำ้ฟร ี10 รำงวลัส ำหรับผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ย เพือ่สง่สนิคำ้ไปจัดแสดงสนิคำ้ที ่
Small Order Zone ทีง่ำน HKTDC Hong Kong Fashion Week for Spring/Summer 10-13 
กรกฎำคม 2560 ณ ประเทศฮอ่งกง พรอ้มกับ Online Profile บนเว็บไซต ์hktdc.com เป็น
ระยะเวลำ 12 เดอืน 

 จัดแสดงผลงำนทีห่ำ้งสรรพสนิคำ้สยำมพำรำกอน โซน BETrend ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 เป็น
ระยะเวลำ 2 สปัดำห ์

 จัดแสดงผลงำน ณ DEBUT WALL ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ (TCDC) กรงุเทพฯ เป็น
ระยะเวลำ 3 เดอืนตัง้แตเ่ดอืนกมุภำพันธ-์พฤษภำคม 2560 

 เขำ้รว่มกำรอบรมในเรือ่งของ branding และ กำรตลำดออนไลน ์ โดย Livinism บรษัิททีป่รกึษำ
ทำงดำ้น branding และองคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง (HKTDC) ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำน
ออกแบบ (TCDC) ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 

 ขึน้เวทนี ำเสนอผลงำนในงำน DEBUT TALK ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ (TCDC) กรงุเทพฯ 
ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 

 ไดรั้บกำรจัดคอลเลคชัน่เฉพำะผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ยบนเว็บไซต ์www.tcdcconnect.com  
 ไดรั้บกำรโปรโมตผลงำนผำ่นชอ่งทำงออนไลนข์อง TCDC CONNECT และสือ่โซเชยีลมเีดยีตำ่งๆ 

รางวลัส าหรบัผูช้นะจากกลุม่ที ่1 และกลุม่ที ่2 (บรษิทัทีไ่ดร้บัการตดิตอ่หลงัจากสิน้สุด
จากงานแสดงสนิคา้ท ัง้ 3 งาน การจดัแสดงสนิคา้ใน Small Order Zone 3 ราย) 

 รำงวลัตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ประเทศฮอ่งกง 3 รำงวัลโดยสำยกำรบนิคำเธย่ ์แปซฟิิก ส ำหรับผูช้นะ
ทีไ่ดรั้บกำรตดิตอ่จำกผูเ้ขำ้ชมงำนมำกทีส่ดุอับดับแรกของงำนจัดแสดงสนิคำ้ทัง้ 3 งำนของ 
HKTDC เพือ่เขำ้ชมงำน Inno Design Tech Expo 2017 ในเดอืนธันวำคม 

หมายเหตุ: - สงวนสทิธิร์ำงวลั 1 บรษัิทตอ่ 1 รำงวลัเทำ่นัน้ 

  - รำงวลัตัว๋เครือ่งบนิส ำหรับผูช้นะเป็นรำคำรวมเฉพำะคำ่ตัว๋เครือ่งบนิเทำ่นัน้ ผูช้นะ 
     รำงวลัตอ้งรับผดิชอบคำ่ภำษีและคำ่เชือ้เพลงิทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยตัวเอง และกำร 
    เดนิทำงจะเป็นไปตำมเงือ่นไขของทำงสำยกำรบนิ 

รางวลัส าหรบัผูช้นะจากกลุม่ที ่3 

 รำงวลัจัดแสดงสนิคำ้ฟร ี3 รำงวลัส ำหรับผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ย เพือ่สง่สนิคำ้ไปจัดแสดงสนิคำ้ทีใ่น
คหูำของส ำนักงำนสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม(สสว.)  ทีง่ำน HKTDC World SME 
Expo 2016 ในวนัที ่1-3 ธันวำคม 2559 ณ ประเทศฮอ่งกง 

 จัดแสดงผลงำนทีห่ำ้งสรรพสนิคำ้สยำมพำรำกอน โซน BETrend ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 เป็น
ระยะเวลำ 2 สปัดำห ์

http://www.tcdcconnect.com/
http://www.tcdcconnect.com/


 จัดแสดงผลงำน ณ DEBUT WALL ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ (TCDC) กรงุเทพฯ เป็น
ระยะเวลำ 3 เดอืนตัง้แตเ่ดอืนกมุภำพันธ-์พฤศภำคม 2560 

 เขำ้รว่มกำรอบรมในเรือ่งของ branding และ กำรตลำดออนไลน ์ โดย Livinism บรษัิททีป่รกึษำ
ทำงดำ้น branding และองคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง (HKTDC) ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำน
ออกแบบ (TCDC) ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 

 ขึน้เวทนี ำเสนอผลงำนในงำน DEBUT TALK ทีศ่นูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ (TCDC) กรงุเทพฯ 
ในชว่งเดอืนมนีำคม 2560 

 ไดรั้บกำรจัดคอลเลคชัน่เฉพำะผูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ยบนเว็บไซต ์www.tcdcconnect.com  
 ไดรั้บกำรโปรโมตผลงำนผำ่นชอ่งทำงออนไลนข์อง TCDC CONNECT และสือ่โซเชยีลมเีดยีตำ่งๆ 

หมายเหตุ: สงวนสทิธิร์ำงวลัผูเ้ขำ้แขง่ขัน 1 ทำ่นตอ่ 1 รำงวลัเทำ่นัน้ 

รางวลัส าหรบัผูโ้ชคดที ีร่ว่มโหวตผลงานผา่นโซเชยีลมเีดยี 

 รำงวลัของทีร่ะลกึหลำยรำงวลัจำกโครงกำร ส ำหรับผูโ้ชคดทีีร่ว่มโหวตผลงำนทีช่ ืน่ชอบผำ่นแฟน
เพจ “Thai AIM” บน Facebook 

 

ผูเ้ขา้แขง่ขนั 

กลุม่ที ่1 

 บรษัิทจดทะเบยีนหรอืSMEs เทำ่นัน้ในกลุม่สนิคำ้ประเภทของขวญัของช ำรว่ย, ของตกแตง่บำ้น, 
ของทีร่ะลกึ, งำนดไีซน์ 

กลุม่ที ่2 

 บรษัิทจดทะเบยีนหรอืSMEs เทำ่นัน้ในกลุม่สนิคำ้ประเภทแฟชัน่และเครือ่งประดับ 

กลุม่ที ่3 

 ดไีซเนอรร์ุน่ใหมอ่ำยไุมเ่กนิ 30 ปี (Young Designers) 

หมายเหต ุ: สงวนสทิธิผ์ูผ้ำ่นเขำ้รอบสดุทำ้ยของโครงกำร THAI AIM 2015 ไมส่ำมำรถเขำ้ร่วมกำร
ประกวดครัง้นีไ้ด ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 ส ำหรับรว่มสง่และโหวตผลงำน www.facebook.com/thaiaim2015   
 องคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง โทร 02-343-9000 หรอื thaiaim2559@gmail.com  
 HKTDC Small Order Zone: http://www.youtube.com/watch?v=dfGLbPVudG0 
 HKTDC Housewares Fair: http://www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/HKTDC-

Hong-Kong-Houseware-Fair.html  
 HKTDC Gifts & Premium Fair: http://www.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-

en/HKTDC-Hong-Kong-Gifts-and-Premium-Fair.html  
 HKTDC Hong Kong Fashion Week: http://www.hktdc.com/fair/hkfashionweekss-

en/HKTDC-Hong-Kong-Fashion-Week-for-Spring-Summer.html  
 HKTDC Inno Design Tech Expo: http://www.hktdc.com/fair/innodesigntechexpo-

en/HKTDC-Inno-Design-Tech-Expo.html  
 HKTDC World SME Expo: http://www.hktdc.com/fair/worldsmeexpo-en/HKTDC-World-

SME-Expo.html  

http://www.tcdcconnect.com/
http://www.facebook.com/thaiaim2015
mailto:thaiaim2559@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=dfGLbPVudG0
http://www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/HKTDC-Hong-Kong-Houseware-Fair.html
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http://www.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en/HKTDC-Hong-Kong-Gifts-and-Premium-Fair.html
http://www.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en/HKTDC-Hong-Kong-Gifts-and-Premium-Fair.html
http://www.hktdc.com/fair/hkfashionweekss-en/HKTDC-Hong-Kong-Fashion-Week-for-Spring-Summer.html
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จดัโดย 

 องคก์ำรสภำพัฒนำกำรคำ้ฮอ่งกง (HKTDC) 
 BETrend, บรษัิท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ำกัด 

สนบัสนุนโดย 

 ส ำนักงำนสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (สสว.) 
 ศนูยส์รำ้งสรรคง์ำนออกแบบ (TCDC) 
 บรษัิท Livinism จ ำกัด 
 สำยกำรบนิคำเธย่ ์แปซฟิิก 


