กติกาการเข้าร่วมโครงการ

The11 th

KAO International Environment Painting Contest for Children
โครงการประกวดภาพวาดสิ� งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน ครัง� ที� 11 โดยคาโอ

หัวข้อ : การอยู่รว่ มกันอย่างเป็ นมิตรกับสิ� งแวดล้อม
"Together, we are eco-friendly"

การประกาศรายชื�อผูไ้ ด้รบั รางวัลและพิ ธีมอบรางวลั

ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดทีแ� สดงถึงสิง� ทีเ� ราสามารถทําได้ในการปกป้ อง
ธรรมชาติและสิง� แวดล้อมอันมีคา่ ของโลกเรา ให้กบั คนรุน่ ต่อไปผ่านผลงานภาพวาดของเด็กๆ

ผูช้ นะและโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะทีไ� ด้รบั รางวัลการประกวดประเภทต่างๆ จะได้รบั แจ้งให้ทราบ
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการประกวดจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
เครือบริษทั คาโอ พิธมี อบรางวัลจะจัดขึน� ทีก� รุงโตเกียว ประเทศญีป� ่ นุ ในวันศุกร์ท�ี 4 ธันวาคม 2563

ผูม้ ีสิทธิ ส่งภาพเข้าประกวด :

คณะกรรมการ

เด็กๆ อายุตงั � แต่ 6 - 15 ปี จากทั�วโลก (*นับถึงเดือนสิงหาคม 2563)

Mr. Fumikazu Masuda

ข้อกําหนดการส่งภาพวาดเข้าประกวด :
1) ขนาดของภาพ: ภาพผลงานขนาดไม่เกิน 392 มิลลิเมตร x 542 มิลลิเมตร
2) สือ� ในการสร้างผลงาน: อนุญาตให้ใช้สอ� ื ทุกชนิดทีใ� ช้วาดภาพได้โดยตรง การระบายสี
ดินสอสีเครยอง ดินสอสี สีนํา� สีอะคริลกิ สีนํา� มัน สีหมึก และอืน� ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้วธิ กี ารตัดต่อ
ภาพ (ภาพตัดปะ) หรือภาพวาดบนผ้าแคนวาส
3) จํานวนภาพทีส� ง่ เข้าประกวด: อนุญาตให้สง่ ภาพได้คนละ 1 ภาพเท่านัน� ผลงานทีส� ง่ เข้า
ประกวดจะต้องเป็ นภาพทีไ� ม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดทีไ� หนมาก่อนและเป็ นภาพวาดที�
วาดขึน� หลังเดือนมกราคม 2563
4) หมายเหตุ: ภาพวาดต้องสือ� หรือแสดงความเข้าใจในหัวข้อ "Together, we are eco-friendly"
ไม่อนุญาตให้นําเสนอผลงานในรูปแบบวลีหรือสโลแกน เด็กๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันเป็ น
เอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างอิสระ
- ภาพผลงานทีท� าํ เป็ นกลุม่ ของสงวนสิทธิ�ในการเข้าร่วมการประกวด
- ภาพวาดใดทีด� คู ล้ายกับผลงาน หรือศิลปะทีม� อี ยูห่ รือมีแนวโน้มทีจ� ะละเมิดลิขสิทธิของบุคคล
หนึง� บุคคลใดหรือมีขอ้ ความเฉพาะ เช่น ชือ� บุคคล ชือ� บริษทั ชือ� ผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้า
เป็ นต้น บริษทั คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิก� ารเข้าร่วมประกวด

วิธีการสมัคร :

1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของคาโอจากนัน� ปริน� ท์หรือสําเนาเอกสารแล้วกรอกข้อมูลให้
สมบูรณ์พร้อมติดใบสมัครทีก� รอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไว้ทด�ี า้ นหลังของภาพผลงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท:�ี
https://www.kao.com/globaVen/sustainability/environment/painting-contest.html
2) กรณีไม่สามารถใช้ใบสมัครดังกล่าวได้ให้ระบุขอ้ มูลต่างๆ เหล่าน�เป็ี นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
เท่านัน� ทีด� า้ นหลังภาพผลงาน
เจ้าของผลงาน: ชื�อผลงาน ชื�อและนามสกุล ประเทศ อายุ รายละเอียดติดต่อ (ที�อยู่เบอร์
โทรศัพท์ มือถือ อีเมล)
โรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะ: ชือ� โรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะ ชัน� หรือห้อง
รายละเอียดติดต่อ (ที�อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ อีเมล)
กรุณาอธิบายแนวคิดและความหมายของภาพวาด (ไม่เกิน 100 คําเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษก็ได้)
3) ส่งผลงานภาพวาดโดยใส่ซองแบบแบนพร้อมรองด้วยกระดาษแข็งหรือวัสดุอนื� ๆ
เพือ� ไม่ให้ภาพผลงานงอหรือยับระหว่างขนส่ง

ภาพผลงานทีไ� ด้รบั รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพวาดสิง� แวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน ครัง� ที� 10 โดยคาโอ
ปรเภทรางวัล : "eco together" - Planet Earth Grand Prix
ช� ือผลงาน : "The Park with Building"
โดย ด.ช. กฤษกร ไชยวาริน (Kritsakon Chaiwarin) (อายุ 10 ปี)

แนวความคิ ดของผลงาน
คนงานกําลังเช็ดอาคารกระจก โดยกระจกสะท้อนภาพสวนสาธารณะใกล้ๆ อาคาร แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติและ
เทคโนโลยีสามารถอยูร่ ว่ มกันได้ ถ้าเรา มนุษย์ทกุ คนร่วมมือกันรักษาธรรมชาติดว้ ยการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้
และหยุดสร้างความเสือ� มโทรมให้กบั สิง� แวดล้อม เราและสิง� แวดล้อมก็จะอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข

4) ไม่รับผลงานภาพวาดที�สง่ ผ่านทางอีเมล

ประเภทรางวัล

Ms. Sumiko Okubo Mr. Kei
Matsushita Ms. Yoko
Oyamada Mr. Andreas
Schneider Mr. Dave Muenz
Mr. Naoto Katahira

Chair of Judges, Former Professor, Tokyo Zokei University
Artist
Professor, Tokyo University of the Arts
Artist, Illustrator
Designer
Executive Officer, Senior Vice President,
ESG, Kao Corporation
President, Creative, Kao Corporation

เงือ� นไขการสมัคร :

• ข้อมูลของผูส้ มัครเกีย� วกับ ชือ� ผูส้ มัคร อายุ ทีอ� ยูู่ ฯลฯ จะถูกใช้เพือ� การเผยแพร่บนสือ�
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ได้แก่ เว็บไซต์ สือ� โฆษณา ภาพถ่าย นิทรรศการของคาโอ ภาพผลงาน
ชือ� ผลงาน รวมถึงข้อความหรือคําบรรยายอาจจะมีการปรับเปลีย� นตามความเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิง� ผลงานทีไ� ด้รบั รางวัล ภาพถ่ายผลงานจะนําไปใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์
ในสือ� ต่างๆ ดังทีก� ล่าวมาข้างต้น
• ผูส้ มัครยืนยันว่าภาพผลงานของตนไม่ขดั ต่อศีลธรรม
• ผูส้ มัครได้มอบลิขสิทธิ � หรือสิทธิ �ในการเป็ นเจ้าของภาพให้กบั ผูส้ นับสนุนการประกวด
โดยไม่มกี ารส่งคืนภาพต้นฉบับ
• ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดฯ ต้องได้รบั การอนุญาตจากผูป้ กครองแล้ว
• ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผูท้ ไ�ี ด้รบั รางวัลแต่ละประเภทตกลงให้ความร่วมมือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อแก่ผจู้ ดั งานเพือ� ใช้ในการจัดการประกวดหรือกิจกร
รมอื�นๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการประกวด โดยข้อมูลเหล่านี�อาจจะเปิ ดเผยแก่บุคคลทีส� าม
ซึง� ลงนามในสัญญากับคาโอโดยมีสว่ นเกีย� วข้องกับการจัดการประกวดครัง� นี�

กรุณาส่งภาพผลงานมาที� :

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั�น 14 - 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : ฝ่ายสื�อสารองค์กร
e-mail : PR@kao.th.com โทร : 02-655-4455 ต่อ 116
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น. ยกเว้นวันหยุดประจําสัปดาห์และวันหยุดตาม
ประเพณี)

กําหนดส่งภาพผลงาน :

วันศุกร์ที� 31 กรกฎาคม 2563

"eco together" - Planet Earth Grand Prix : 1 รางวัล - โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ของรางวัลและสําเนาภาพผลงาน
"eco together" - Kao Prize : 8 รางวัล - โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ของรางวัลและสําเนาภาพผลงาน
Eco Friend Prize : 23 รางวัล - ใบประกาศเกียรติคณ
ุ ของรางวัลและสําเนาภาพผลงาน
Group Prize : 5 รางวัล - ใบประกาศเกียรติคณ
ุ อุปกรณ์ศลิ ปะหรือเครือ� งเขียน
* ของรางวัลอาจมีการเปลี�ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สําหรับผูท้ �ไี ด้รบั รางวัล "eco together" - Planet Earth Grand Prix และรางวัล "eco together" - Kao Prize จะได้รบั เชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัลซึง� จะจัดทีก� รุงโตเกียว ประเทศญีป� นุ่ ในวันศุกร์ท�ี 4 ธันวาคม 2563
บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยสําหรับผูช้ นะรางวัลและผูป้ กครอง
* รางวัล Group prizes จะมอบให้กบั โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมและสถาบันศิลปะทีส� ง่ ภาพวาดเข้าร่วมประกวดมากทีส� ดุ จํานวน 5 สถาบัน
* รางวัลแต่ละประเภทอาจมีการเพิม� ขึน� ได้ขน�ึ อยูก่ บั จํานวนผูส้ มัครหรือจํานวนสถาบันทีเ� ข้าร่วมโครงการ
* หากไม่สามารถติดต่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ ขอสงวนสิทธิ �ในการเข้าร่วมโครงการประกวดฯ

Sponsored by

Kao Corporation

Enriching lives,
in harmony with nature.

Kao
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โครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครัง� ท�ี 11

เรียน คุณครูและผูป้ กครอง

Sponsored by Kao Corporation

* กรุณาปร�ินท์เอกสารในสมัครท�ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งแนบพร้อมผลงานภาพวาด
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องท�ีมเี คร�ืองหมาย * ให้ครบถ้วน
* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นท�ีส�ินสุด

ecd
together

I

(ชือ� จริง)

กรุณาทําเครือ� งหมายวงกลม

เปิดรับสมัครแล้ว !!!

I

(ชือ� กลาง)

OS::นับถึงเดือนสิงหาคม

(นามสกุล)

2563)
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ขอเชิ ญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดสิ� งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครัง� ที� 11

กรุณาทําเครื�องหมาย ✓

กว่า 130 ปี ทค�ี าโออย่เู คียงข้างผูบ้ ริโภคเราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยมุง่ มั �นส่งมอบผลิตภัณฑ์

□ ผลงานเดี�ยว

□ ผลงานกลุ่ม

ทีอ� ยู่ :

ท�มี คี ณ
ุ ภาพด้วยความซ�อื สัตย์และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภค ภาระกิจของเราคือสร้างสรรค์และสนับสนุ น

ติ ดต่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรม การดําเนินชีวติ อย่างมีความสุข และความยั �งยืนของสังคม

*กรุณาระบุ

คาโอประกาศพันธะสัญญาด้านส�งิ แวดล้อม ตัง� แต่ปี 2019 โดยการโปรโมท "eco together" และดําเนินงาน

@

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์บา้ น :

ร่วมกับผูบ้ ริโภค กลุม่ บริษทั พันธมิตรและชุมชน ในปี เดียวกัน คาโอประกาศนโยบายขององค์กรด้านความยังยื
� น

ชื�อโรงเรียน
หรือ
สถาบันสอนศิ ลปะ ชัน� :

ESG (Environmental, Social, and Governance) - "Kirei Lifestyle Plan" เรามุง่ มันท�
� จี ะสร้างสรรค์อนาคตท�ดี รี ว่ ม
กับชุมชนโดยการดําเนินงานผ่านโครงการต่างๆ
โครงการประกวดภาพวาดฯ น�ี จัดข�นึ ทุกๆ ปี ตงั � แต่ปี 2010 เพ�อื กระตุน้ ให้เด็กๆ ทั �วโลกคํานึงถึงการอนุรกั ษ์

ที�อยู่โรงเรียน
หรือ
สถาบันสอนศิ ลปะ

ส�งิ แวดล้อมรอบตัวอย่างจริงจัง รวมไปถึงสิง� แวดล้อมในระดับโลกและในอนาคต โดยถ่ายทอดผ่านภาพวาดเพ�อื ให้
ผู้ คนทัวโลกมี
�
ส่ วนร่ วมอนุรักษ์ ส�งแวดล้
ิ
อมในชีวิตประจําวัน

*กรุณาระบุ

การประกวดภาพวาดฯ ครังที
� � 10 ทีผ� า่ นมา มีผลงานส่งเข้าประกวด 16,552 ชิน� จากทัว� โลก

เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ :

ชือ� ครูศลิ ปะ นางสาว/ นาง / นาย :

ห้อง :

ทีอ� ยู่ :

อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์สาํ นักงาน :

@

เบอร์แฟกซ์ :

สามารถชมภาพผลงานท�ชนะเลิ
ี
ศได้ จากเว็บไซต์ ของคาโอ โดยการประกวดภาพวาดฯ ครังที
� � 11
นีเ� ปิดรับสมัครแล้ว และจะปิดรับผลงานในวันศุกร์ที� 31 กรกฎาคม 2563 พิธีรับรางวัลจะจัดขึน� ทีก� รุงโตเกียว

กรุณาอธิ บายแนวคิ ดและความหมายของภาพวาด (ไม่เกิ น 100 คํา เป็ นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้)

ประเทศญีป� นุ่ ในวันศุกร์ท�ี 4 ธันวาคม 2563
เราหวังเป็ นอย่างย�งิ ว่าบุตรหลานของท่านจะเข้าร่วมเป็ นส่วนหน�งึ ในโครงการประกวดภาพวาดระดับนานา
ชาติครังน�
� ี
ขอแสดงความนับถือ

Kao Corporation

*ผลงานภาพที�ชนะรางวัลจากโครงการประกวดภาพวาดสิ� งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครัง� ที� 11
https://www.kao.com/global/en/sustainability/environment/painting-contest/contest-2019.html
เกี�ยวกับคาโอ

�

คาโอสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพือ� คุณภาพชีวติ และเป็ นส่วนหนึ�งในชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริโภคทั �วโลกผ่านผลิตภัณฑ์สนิ ค้ากว่า 20
แบรนด์สนิ ค้าชัน� นํา อาทิ Attack Biore Go/dwell Jergens John Frieda Kanebo Laurier Merries และ Molton Brown เราเป็ นส่วนหนึ�งใน
ชีวติ ประจําวันของผูค้ นในหลากหลายภูมภิ าค ทัง� Asia Oceania North America และ Europe นอกจากนี�ยงั มีธรุ กิจเคมีภณ
ั ฑ์ทม�ี คี วามเชือ� มโยงกับ
หลายกลุม่ อุตสาหกรรม เราดําเนินธุรกิจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทม�ี นี วัตกรรมใหม่ๆ มายาวนานกว่า 130 ปี อย่างต่อเนื�อง
ยอดขายโดยรวมต่อปี กว่า 1,500 ล้านเยนต่อปี และพนักงานกว่า 33,000 คนทั �วโลก
ข้อมูลเพิม� เติมเกีย� วกับคาโอสามารถเยีย� มชมได้ทเ�ี ว็บไซต์ https:/ /www.kao.com/ global/ en/worldwide/

�

ผูส้ มัครทีไ� ด้รบั รางวัลจะได้รบั การติดต่อกลับโดยอ้างอิงข้อมูลตามทีร� ะบุไว้ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดสิง� แวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน ครัง� ที� 11 โดยคาโอ
ข้อมูลและภาพผลงานของผูไ้ ด้รบั รางวัลจะนําไปใช้ประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สสู่ าธารณะ
คอลเลคชันงานพิ
�
มพ์ต่างๆ เว็บไซต์ นิทรรศการ และสือ� เพือ� การเผยแพร่ชนิดอืน� ๆ

