โครงการประกวดออกแบบมาสคอต “ PST MASCOT CONTEST ”
บริ ษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอเชิญชวน นักศึกษา และประชาชนทัวไป ส่งผลงานเข้ าร่ วมการ
ประกวดออกแบบมาสคอต “ PST MASCOT CONTEST ” ภายใต้ โครงการ “ พลังงาน พลังคน พลังเยาวชน พลังปั ญญา ” เพือใช้
เป็ นสือประชาสัมพันธ์บริ ษัท ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทพร้ อมโล่และเกียรติบตั ร
วัตถุประสงค์
•

•

•

เพือให้ บริ ษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน) มีสือสัญลักษณ์ (Mascot) ทีเป็ นเอกลักษณ์ สําหรั บการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆ
เพือนํามาประกอบการประชาสัมพันธ์บริ ษัทได้ หลายรูปแบบทังสิ
H งพิมพ์ การใช้ งานบนเว็บไซต์ การทําเป็ นภาพเคลือนไหว
ในสือแบบต่างๆ การใช้ งานเป็ นหุน่ จริ ง หรื อใช้ เป็ นของทีระลึก
เพือส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ กับนักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัวไป มีโอกาสแสดงความสามารถและ
ความคิดสร้ างสรรค์

แนวคิด
มาสคอตพีเอสที คือ มาสคอตทีมีลกั ษณะเป็ นคน หรื อ สัญลักษณ์ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) มีบคุ ลิกลักษณะทีดึงดูดความสนใจ เป็ นมิตร สีสนั สวยงาม บ่งบอกถึงพันธกิจการเป็ นผู้นําการบริ หารจัดการระบบ
ไฟฟ้ าและพลังงานของประเทศของบริ ษัทอย่างชัดเจน ให้ เป็ นทีจดจํา สามารถใช้ ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง
สือโซเชียล และสือประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ของบริ ษัทได้ ทกุ รูปแบบ
การส่ งผลงาน
1. เปิ ดรับผลงานตังแต่
H บดั นี Hเป็ นต้ นไป จนถึงวันที 31 มีนาคม 2558
2. กรอกใบสมัครให้ ชดั เจน สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ ที www.pst.co.th พร้ อมส่งผลงานสามารถเลือกส่งโดยวิธีใดวิธี
หนึง ดังนี H
- ส่งผลงานด้ วยตนเอง ทีสํานักงานใหญ่ บริ ษัท เพาเวอร์ โซลูชนั เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- ส่งทางอีเมลล์ ที pstmascot@pstups.com
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เงื(อนไขการส่ งผลงาน
1. ส่งไฟล์นําเสนอ Mascot ขนาด A4 ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล .jpg/.ai ความละเอียดภาพ 300 dpi. ขึ Hนไป
2. การออกแบบมาสคอต 1 ชิ นH งาน ในอิริยาบถต่างๆ จะต้ องมีมิติให้ เห็น จํ านวน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านหน้ า ด้ านข้ าง และ
ด้ านหลัง
3. ตังชื
H อผลงานและอธิบายแนวคิดในการออกแบบมาสคอต ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด (กรอกในใบสมัคร)
4. ผู้สง่ ผลงานจะต้ องออกแบบสร้ างสรรค์ด้วยตัวเองโดยไม่มีการลอกเลียนแบบจากทีอืน และดัดแปลงรู ปภาพตัวละครหรื อ
มาสคอตทีมีลขิ สิทธิ]อยูแ่ ล้ ว หากมีการตรวจพบภายหลังหรื อมีผ้ ทู กั ท้ วงว่ามีการลอกเลียนแบบจากทีอืน ทางบริ ษัทจะขอตัด
สิทธิ]การประกวดและสงวนสิทธิ]ในการรับเงินรางวัล และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
H Hน
5. บริ ษัท ขอสงวนสิทธิ]ในการส่งคืนผลงาน โดยผลงาน และไฟล์การออกแบบทังหมดถื
H
อเป็ นกรรมสิทธิ]ของบริ ษัท ทังนี
H Hบริ ษัทมี
สิทธิ]ในการนําผลงานออกเผยแพร่สอต่
ื างๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ]แก่เจ้ าของลิขสิทธิ]แต่อย่างใด
6. ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวด 1 ท่าน มีสทิ ธิ]สง่ ผลงานได้ ไม่จํากัดจํานวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ]ในการพิจารณารับเงิน
รางวัลสูงสุดเพียงหนึงรางวัล
7. ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดต้ องยินยอมปฏิบตั ิตามกติกาทีระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ]กําหนดวิธี
ตัดสิน โดยให้ ดลุ ยพินิจของคณะกรรมการถือเป็ นทีสิ Hนสุด
การประกาศผลตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์บริ ษัท เพาเวอร์ โซลูชนั เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) www.pst.co.th
ภายในวัน ที 30 เม.ย. 2558 และแจ้ งผลทางโทรศัพท์ ผ้ ูทีชนะการประกวดออกแบบมาสคอต โดยผู้รับ รางวัลจะต้ องนํา บัต ร
ประชาชนเพือใช้ เป็ นหลักฐานในการรับรางวัล ติดต่อรับรางวัลด้ วยตนเองทีสํานักงานใหญ่บริ ษัท
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