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หัวข้อ : มาสร้างสิ�งแวดล้อมของเราให้ย�ังยืนกันเถอะ

“Let’s make our environment sustainable*, together!”

เด็กอายุตงั� แต่ �-�� ปี จากทั�วโลก (*นับถึงเดือนสิงหาคม ����)

ฝ่ ายสือ� สารองค์กร
บริษทั คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชัน� ��
เลขที� � ซอยสุขมุ วิท � แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. �����
สอบถามรายละเอียดเพิม� เติม
E-Mail : pr@kao.th.com Facebook : Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.
โทร : ��-���-���� ต่อ ���, ��� (จันทร์ - ศุกร์ เวลา ��.�� - ��.�� น. ยกเว้นวันหยุดประจําสัปดาห์และวันหยุดประเพณี)

ข้อกําหนดการส่งภาพวาดเข้าประกวด

กําหนดส่งภาพผลงาน

ขอเชิญน้องๆ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที�แสดงถึงสิ�งที�เราสามารถทําได้เพื�อปกป้องธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมอันมีคา่ ของโลกเราให้กบั คนรุน่ ต่อไป ผ่านผลงานภาพวาดอย่างเปิ ดกว้างทางความคิด
*สิ�งแวดล้อมที�ย�งั ยืนจะอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ตอ่ ไปหลายต่อหลายปี ในอนาคต คือโลกที�มนุษย์และ
สรรพสัตว์จะสามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็ นหนึง� เดียวกันโดยปราศจากความกลัว

โครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� ��

ผู้มสี ิทธิส่งภาพเข้าประกวด

�) ขนาดของภาพ ภาพผลงานขนาดไม่เกิน ��� มิลลิเมตร x 542 มิลลิเมตร (ไม่เกินขนาดกระดาษ A2)
�) สื�อในการสร้างผลงาน อนุญาตให้ใช้ส�อื ทุกชนิดที�ใช้วาดภาพได้โดยตรง การระบายสี
ดินสอสีเครยอง ดินสอสี สีนา�ํ สีอะคริลกิ สีนา�ํ มัน สีหมึก และอื�นๆ
ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการตัดต่อภาพ (ภาพตัดปะ) หรือภาพวาดบนผ้าแคนวาส
�) จํานวนภาพทีส� ่งเข้าประกวด อนุญาตให้ส่งภาพได้คนละ � ภาพเท่านั�น
ผลงานที�สง่ เข้าประกวดจะต้องเป็ นภาพที�ไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งเข้าประกวดที�ไหนมาก่อน
และเป็ นภาพวาดที�วาดขึน� หลังเดือนมกราคม ����
�) หมายเหตุ ภาพวาดต้องสื�อหรือแสดงความเข้าใจในหัวข้อ
มาสร้างสิ�งแวดล้อมของเราให้ย�งั ยืนกันเถอะ
“Let’s make our environment sustainable*, together!”
ไม่อนุญาตให้นาํ เสนอผลงานในรูปแบบวลีหรือสโลแกน เด็กๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
อันเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างอิสระ
- ภาพที�สง่ เข้าประกวดต้องเป็ นผลงานเดี�ยวเท่านัน� (ไม่สามารถทําเป็ นกลุม่ ได้)
- ภาพที�สง่ เข้าประกวดต้องไม่เป็ นภาพที�ดคู ล้ายกับผลงานของผูอ้ �ืน หรือมีแนวโน้มที�จะละเมิด
ลิขสิทธิ�ของผูอ้ �ืน
- ภาพที�สง่ เข้าประกวดต้องไม่มีตราสัญลักษณ์หรือข้อความเฉพาะ เช่น ชื�อบุคคล ชื�อบริษัท
ชื�อผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้า เป็ นต้น

วิธีการสมัคร

สแกนที�น�ี
�) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของคาโอ
จากนัน� ปริน� ท์หรือสําเนาเอกสาร แล้วกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
พร้อมติดใบสมัครที�กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไว้ท�ีดา้ นหลัง
ของภาพผลงาน
https://www.kao.com/global/en/sustainability/society/painting-contest/
�) กรณีไม่สามารถใช้ใบสมัครดังกล่าวได้ให้ระบุขอ้ มูลต่างๆ เหล่านี � เป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
เท่านัน� ที�ดา้ นหลังภาพผลงาน
เจ้าของผลงาน :
ชื�อผลงาน ชื�อและนามสกุล ประเทศ อายุ รายละเอียดช่องทางการติดต่อ (ที�อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ อีเมล์)
โรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะ :
ชื�อโรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะ ชัน� หรือห้อง รายละเอียดช่องทางการติดต่อ (ที�อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ อีเมล์)
กรุณาอธิบายแนวคิดและความหมายของภาพวาด (ไม่เกิน ��� คําเป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
ก็ได้)
�) กรุณาส่งภาพวาดโดยใส่ซองแบบแบนพร้อมรองด้วยกระดาษแข็งหรือวัสดุอ�ืนๆ เพื�อไม่ให้ภาพผลงาน
งอหรือยับระหว่างขนส่ง
�) ไม่รบั ผลงานภาพวาดที�สง่ ผ่านทางอีเมล

ภาพผลงานทีไ� ด้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดวาดภาพสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� ��
ประเภทรางวัล: “eco together” – Planet Earth Grand Prix
ชื�อผลงาน: Friendship between man and animal and nature
โดย: Selen Arami อายุ � ปี ประเทศอิหร่าน

แนวความคิดของผลงาน

ป่ าไม้คือบ้านของสัตว์นานาชนิด เพราะฉะนัน� เราจึงไม่ควรที�จะไปรบกวนหรือระรานสัตว์เหล่านัน�
แต่เราควรที�จะเป็ นเพื�อน และคอยช่วยเหลือสัตว์ตา่ งๆ ฉันเป็ นคนที�รกั และชื�นชอบสัตว์ทกุ ชนิด
และยีราฟคือสัตว์ท�ีฉนั ชื�นชอบมากที�สดุ ฉันวาดภาพนีข� นึ � มาเพื�อต้องการแสดงให้เห็นว่าเด็กๆ ควรที�จะช่วยเหลือสัตว์
ในภาพนีฉ� นั เข้าไปในป่ ากับคุณแม่ และได้เห็นยีราฟตัวหนึง� ได้รบั บาดเจ็บที�ขา ยีราฟตัวอื�นๆ รูส้ กึ โกรธที�เพื�อนบาดเจ็บ
ฉันจึงช่วยทําแผลให้ยีราฟตัวนัน� และได้กลายมาเป็ นเพื�อนกัน

กรุ ณาส่งภาพผลงานมาที� :

วันพุธที� �� สิงหาคม พ.ศ. ����
(นับตราประทับวันบนไปรษณียเ์ ป็ นสําคัญ)

เงือ� นไขการสมัคร

ข้อมูลของผูส้ มัครเกี�ยวกับ ชื�อ อายุ ฯลฯ จะถูกเผยแพร่บนสื�อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ได้แก่
เว็บไซต์ สื�อโฆษณา ภาพถ่าย นิทรรศการของคาโอ ภาพผลงาน ชื�อผลงาน รวมถึงข้อความหรือ
คําบรรยายอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ�งสําหรับผลงานที�
ได้รบั รางวัล ภาพถ่ายผลงานจะนําไปใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ในสื�อต่างๆ ดังที�กล่าวมาข้างต้น
ผูส้ มัครยืนยันว่าภาพผลงานของตนไม่ขดั ต่อศีลธรรม
ผูส้ มัครได้มอบลิขสิทธิ� หรือสิทธิ�ในการเป็ นเจ้าของภาพให้กบั ผูส้ นับสนุนการประกวด โดยไม่มีการ
ส่งคืนภาพต้นฉบับ
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพฯ ต้องได้รบั การอนุญาตจากผูป้ กครองแล้ว
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผูท้ �ไี ด้รบั รางวัลแต่ละประเภท ตกลงให้ความร่วมมือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล และข้อมูลการติดต่อแก่ผจู้ ดั งาน เพื�อใช้ในการจัดประกวดหรือกิจกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
กับการประกวด โดยข้อมูลเหล่านีอ� าจจะเปิ ดเผยแก่บคุ คลที�สาม ซึง� ลงนามในสัญญากับคาโอโดยมี
ส่วนเกี�ยวข้องกับการจัดการประกวดครัง� นี �
ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ผลงานที�สง่ จะต้องเป็ นผลงานต้นฉบับเท่านัน�
ไม่ได้ทาํ ซํา� ดัดแปลง ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ�ใดๆ ในงานของผูอ้ �นื โดยผูส้ มัครอาจถูกตัดสิทธิ�
จากการแข่งขันและถูกริบรางวัลใด ๆ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าการกระทําผิดเงื�อนไขดังกล่าว
ไม่วา่ ก่อนการประกวดหรือหลังจากการประกวดเสร็จสิน� แล้วก็ตาม

การประกาศรายชื�อผู้ได้รับรางวัลและพิธีการมอบรางวัล

ผูช้ นะ และโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะที�ได้รบั รางวัลการประกวดประเภทต่างๆ จะทราบผลในช่วง
ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ���� โดยผลการประกวดจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทคาโอ
และพิธีมอบรางวัล*จะจัดขึน� ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ����

คณะกรรมการ

Mr. Fumikazu Masuda
Ms. Sumiko Okubo
Mr. Kei Matsushita
Ms. Yoko Oyamada
Mr. Andreas Schneider
Mr. Yasunori Hosokawa
Mr. Naoto Katahira

Chair of Judges, Design consultant,
President, openhouse Inc.
Artist
Professor, Tokyo University of the Arts
Artist, Illustrator
Designer
Director, Kao Eco-Lab Museum
Vice President, Creative, Kao Corporation

ประเภทรางวัล

‒ Planet Earth Grand Prix : � รางวัล ของรางวัล : โล่รางวัล เครือ� งเขียน หรืออุปกรณ์ระบายสีจากประเทศญี�ปนุ่ และผลงานจําลอง ฯลฯ
‒ Kao Prize : � รางวัล ของรางวัล : โล่รางวัล เครือ� งเขียน หรืออุปกรณ์ระบายสีจากประเทศญี�ปนุ่ และผลงานจําลอง ฯลฯ
Eco Friend Prize : �� รางวัล ของรางวัล : ประกาศนียบัตร เครือ� งเขียน หรืออุปกรณ์ระบายสีจากประเทศญี�ปนุ่ และผลงานจําลอง ฯลฯ
Group Prize : � รางวัล ของรางวัล : ประกาศนียบัตร เครือ� งเขียน หรืออุปกรณ์ระบายสีจากประเทศญี�ปนุ่

*ของรางวัลอาจมีการเปลี�ยนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สําหรับผูท้ �ีได้รบั รางวัล “eco together” - Planet Earth Grand Prix และรางวัล “eco together” - Kao Prize จะได้รบั เชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัลที�จะจัดขึน� ในเดือนธันวาคม ���� (อาจจัดในรูปแบบออนไลน์)
*รางวัล Group Prize จะมอบให้กบั โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมและสถาบันศิลปะที�สง่ ภาพวาดเข้าประกวดมากที�สดุ จํานวน � สถาบัน
*รางวัลแต่ละประเภทอาจมีการเพิ�มขึน� ได้ ขึน� อยูก่ บั จํานวนผูส้ มัครหรือจํานวนสถาบันที�เข้าร่วมโครงการ
*หากไม่สามารถติดต่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ ถือว่าเป็ นการสละสิทธิ�ในการเข้าประกวด
*คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที�สนิ � สุด

Sponsored by
Kao Corporation

โครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� ��
เรียน คุณครู และผู้ปกครอง

＊

กรุ ณาระบุเครื�องหมาย

＊ กรุ ณาปริน
� ท์เอกสารใบสมัครที�กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งแนบพร้อมผลงานภาพวาด

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที�มีเครือ� งหมาย * ให้ครบถ้วน เป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
้ มัครได้ ถือว่าเป็ นการสละสิทธิ�ในการเข้าประกวด
＊ หากไม่สามารถติดต่อผูส

□ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพฯ ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว

ชื�อผลงาน

เปิ ดรับสมัครแล้ว

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� ��

“Let’s make our environment sustainable*, together!” มาสร้างสิ�งแวดล้อมของเราให้ย�งั ยืนกันเถอะ
เครือคาโอมุง่ มั�นที�จะสร้างชีวิตที�สะอาดมากขึน� สวยงามมากขึน� และสุขภาพดีท�ีดีขนึ � สําหรับผูค้ นและโลกใบนี � รวมถึงจะทําให้โลกใบนี �
มีความปลอดภัยและเป็ นอันหนึง� อันเดียวกัน คาโอได้ประกาศพันธสัญญาด้านสิง� แวดล้อมในปี พ.ศ. ���� ด้วยการส่งเสริม "eco together"
ร่วมกับผูบ้ ริโภค กลุ่มบริษัทพันธมิตรและชุมชน และในปี พ พ.ศ. ���� คาโอได้ประกาศนโยบายองค์กรด้านความยั�งยื น ESG
(Environmental, Social, and Governance) - "Kirei Lifestyle Plan" เรามุง่ มั�นที�จะสร้างสรรค์อนาคตที�ดรี ว่ มกับชุมชนโดยการดําเนินงาน
ผ่านโครงการต่างๆ
*Kirei - ในภาษาญีป� นอธิ
ุ่ บายถึงความสวยงามและความสะอาด แต่สาํ หรับคาโอคาํ ว่า Kirei ไม่ได้หมายถึงแค่ถงึ รูปลักษณ์ภายนอก
�ทีปรากฎแต่ยงั รวมถึงทัศนคติ ทีจ� ะสร้างความสวยงามให้แก่ตนเอง แก่ผูค้ นรอบข้าง รวมถึงธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา
โดยโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ได้จดั การประกวดขึน� เป็ นประจําทุกปี ตงั� แต่ปี พ.ศ. ����
เพื�อเป็ นการถ่ายทอดความหวัง ความคิดของเหล่าเยาวชน และการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของโลกใบนีแ� ละอนาคต ผ่านภาพวาด
ภายใต้แนวคิดการอนุรกั ษ์สง�ิ แวดล้อมของเยาวชนทั�วโลก เพือ� สร้างแรงบันดาลใจให้ผคู้ น จนนําไปสูก่ ารเปลีย� นแปลงพฤติกรรมในการรักษา
สิง� แวดล้อมในชีวติ ประจําวัน จากการประกวดในปี ท�ี �� เมือ� ปี พ.ศ. ���� ทีผ� า่ นมา มีจาํ นวนผลงานจากเยาวชนทั�วโลกเข้าร่วม �,��� ผลงาน
ทีไ� ด้พรรณาถึงความคิดทีล� า�ํ ค่าของพวกเขาทีม� ตี อ่ การดํารงชีวติ ทีห� ลากหลายของสิง� แวดล้อม และแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเห็นถึงคุณค่าของ
สิง� แวดล้อมอย่างไรด้วยพลังงานที�เต็มเปี� ยมจากอนาคต การประกวดครัง� ที� �� ในปี นี � เปิ ดรับสมัครแล้วตัง� แต่วนั นีจ� นถึงวันที� �� สิงหาคม
พ.ศ. ���� และพิธีมอบรางวัล* จะถูกจัดขึน� ในเดือนธันวาคม ���� (*อาจจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ขึน� อยูก่ บั สถานการณ์ ณ ขณะนัน� )

(ชื�อกลาง)

(ชื�อจริง)

ชื�อ
ประเทศ

อายุ

กรุ ณาระบุเครื�องหมาย

□ ผลงานเดีย� ว

(นามสกุล)
（※นับถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ����)

กรุณาทําเครือ� งหมายวงกลม

6・ 7・ 8・ 9・ 10 ・ 11 ・ 12 ・ 13 ・ 14 ・ 15
□ ผลงานกลุ่ม

ที�อยู่ :

ติดต่อ
*กรุ ณาระบุ

@

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :

เบอร์โทรศัพท์บา้ น :
ชื�อโรงเรียน
หรือ
สถาบันสอนศิลปะ

ชัน� :

ห้อง :

ชื�อครูศลิ ปะ นางสาว/ นาง/ นาย :

ที�อยู่ :
ทีอ� ยู่โรงเรียน
หรือ
สถาบันสอนศิลปะ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์บา้ น :

@
เบอร์แฟกซ์ :

กรุ ณาอธิบายแนวคิดและความหมายของภาพวาด (เป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่เกิน ��� คํา )
เราหวังเป็ นอย่างยิ�งว่าบุตรหลานของท่าน จะเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึง� ของโครงการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติฯ ในครัง� นี �

ขอแสดงความนับถือ
Kao Corporation
*ภาพผลงานที�ชนะรางวัลจากโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ โดยคาโอ ครัง� ที� ��

https://www.kao.com/global/en/sustainability/society/painting-contest/contest-2021.html

เกีย� วกับคาโอ

คาโอสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื�อคุณภาพชีวิต และเป็ นส่วนหนึง� ในชีวิตประจําวันของผูบ้ ริโภคทั�วโลกผ่านผลิตภัณฑ์กว่า �� แบรนด์สนิ ค้าชัน� นํา อาทิ Attack Biore Goldwell
Jergens John Frieda Kanebo Laurier Merries และ Molton Brown เราเป็ นส่วนหนึง� ในชีวติ ประจําวันของผูค้ นในหลากหลายภูมภิ าค ทัง� Asia Oceania North America
และ Europe
นอกจากนี � ยังมีธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ท�ีมีความเชื�อมโยงกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เราดําเนินธุรกิจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ท�ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ มายาวต่อเนื�องกว่า ��� ปี
ยอดขายโดยรวมกว่า �,���,��� ล้านเยนต่อปี และพนักงานกว่า ��,��� คน ทั�วโลก
ข้อมูลเพิ�มเติมเกีย� วกับคาโอ สามารถเยีย� มชมได้ทเี� ว็บไซต์ https://www.kao.com/global/en/worldwide/

ท่านทราบข่าวสารการสมัครประกวดจากทีใ� ด กรุ ณาระบุเครื�องหมาย
□ เว็บไซต์คาโอ
□ Facebook Kao Industrial (Thailand)

□ เว็บไซต์การประกวดศิลปะอื�นๆ (โปรดระบุ) ................................. □ จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
□ Facebook อื�นๆ (โปรดระบุ) .................................

□ อื�นๆ (โปรดระบุ) .................................

ผูส้ มัครที�ได้รบั รางวัล จะได้รบั การติดต่อกลับโดยอ้างอิงข้อมูลตามที�ระบุไว้ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครัง� ที� ��
ข้อมูลและภาพผลงานของผูไ้ ด้รบั รางวัลจะนําไปใช้ประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สสู่ าธารณะ
คอลเลคชั�นงานพิมพ์ตา่ งๆ เว็บไซต์ นิทรรศการ และสื�อเพื�อการเผยแพร่ชนิดอื�นๆ

