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โครงการ “ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ” ปีที่ 7 (2562)
ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
...........................................................................
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น
และบุผนังภายใต้ เครื่องหมายการค้า ตราไดนาสตี้ ตราไทล์ท้อป และ ตราจากัวร์
บริษัทฯ ได้ดาเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อคืนกาไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่ อง เป็นโครงการ
สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ แก่โรงเรียนประถมศึกษาต่างๆ ซึ่งปีนี้นับเป็น ปีที่ 7 บริษัทฯ ได้
จัดตั้งโครงการ “ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ” เพื่อร่วมมือกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศที่มีกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
หลักการการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
1. โครงการนี้พิจารณา สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง โครงการค่ายอาสาพัฒนาประเภทค่ายสร้าง ได้แก่
อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ห้องสุขา เป็นต้น ซึ่งจะดาเนินการและก่อสร้างโดย
นิสิตนักศึกษาที่สังกัดชมรมต่างๆ หรือ หน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2. โครงการที่นิสิตนักศึกษาสมัครขอรับการสนับสนุน จะต้องสามารถดาเนินการตามแผนงานได้จริง โดยบริษัท
ฯ สามารถติดตามผลงานได้ตลอดโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินโครงการ เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562
คุณสมบัติของโครงการ
1. เป็นโครงการที่ดาเนินการโดยนิสิตนักศึกษาจากชมรมหรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น
2. เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติและจะดาเนินการออกค่ายในปี 2562
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ ข อรั บ การสนั บ สนุ น กระเบื้ อ งปู พื้ น และบุ ผ นั ง โครงการค่ า ยอาส าพั ฒ นา จะต้ อ ง
ดาเนินการ ดังนี้
1.

เอกสารใบสมัคร ขอรับใบสมัครจากกองกิจการนักศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษา ที่
สังกัดอยู่ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์
http://www.dynastyceramic.com/en/news/press-release/

2. จัดทาเอกสารโครงการเพื่อเสนอบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ ดังนี้
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2.1 รายละเอียดของการทางานในทีมงานนิสิตนักศึกษาที่นาเสนอโครงการ
- ชี้แจงจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิธีการทางาน และแบ่งหน้าที่ของผู้เข้าร่วมค่าย
- ระบุค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตลอดระยะเวลาของการออกค่าย (รวมถึงกิจกรรมเสริมอื่นๆ)
- ระยะเวลาในการดาเนินการ (แบ่งเป็นช่วงสารวจพื้นที่และช่วงออกค่ายจนดาเนินการเสร็จ)
2.2 รายละเอียดของอาคารที่สร้าง (อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ห้องสุขา)
- ชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร พร้อมแนบโครงสร้างอาคาร (แบบแปลน) อย่างละเอียด
- ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของที่ปรึกษาด้านโครงสร้างอาคาร
2.3 รายละเอียดของพื้นที่
- แผนที่ แ ละเส้ น ทางการเดิ น ทางโดยละเอี ย ดและถู ก ต้ อ งตามจริ ง (พร้ อ มระบุ ร ะยะทาง
โดยประมาณ)
- ภาพถ่ายบริเวณโรงเรียน พร้อมประวัติ จานวนครู นักเรียน และขนาดพื้นที่
- จดหมายตอบรับจากพื้นที่ (โรงเรียนและผู้นาชุมชนในหมู่บ้าน/อาเภอ/จังหวัด)
2.4 รายละเอียดชมรม/หน่วยงานที่นาเสนอโครงการ
- รายชื่อ เบอร์โทรและอีเมลล์ของนิสิตนักศึกษา พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา (ประธาน
ค่าย และผู้ประสานงานที่ทราบรายละเอียดโครงการ)
- รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลล์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- ประวัติการก่อตั้งชมรม/หน่วยงาน พร้อมทั้งกิจกรรมที่ได้ดาเนินการมาแล้ว (1 ปีย้อนหลัง)
- เอกสารรับ รองการอนุมัติ ให้ ท ากิจกรรมออกค่า ยอาสา จากทางกองกิจการนักศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต้นสังกัด
2.5 การจัดส่งเอกสาร
- จัดส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนช่วงออกค่ายเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
สถานที่ จั ด ส่ งเอกสาร ระบุ “ โครงการค่า ยอาสา ” บริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากั ด (มหาชน)
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3. เงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังโครงการค่ายอาสา
พัฒนา
3.1 บริษัทฯ จะพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานของโครงการเป็นครั้งคราว และอาจร่วมกิจกรรมกับ
โครงการตามสมควร โดยจะเข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการของค่ายพร้อมกับนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะมีการแจ้ง
ให้ทราบก่อน
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3.2 โครงการที่ ได้ รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้ นและบุผ นังจากทางบริษั ทฯ กาหนดให้ การจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ หรือป้ายต่างๆของโครงการ ต้องมีโลโก้ของบริษัทฯ ตามสมควร
3.3 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังออกค่ายอาสาพัฒนา จะต้ องจัดทารายงานสรุป
โครงการและรูปถ่ายการดาเนินกิจกรรม จานวน 1 ชุด เพื่อส่งให้ทางบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ
3.4 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังออกค่ายอาสาพัฒนา จะต้องประสานงานกับทาง
โรงเรียนเพื่อจัดทาใบประกาศ/ใบอนุโมทนาบัตร ให้กับทางบริษัทฯ
4. เหตุระงับสิทธิสาหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังโครงการอาสาพัฒนา
สิทธิในการได้รับการสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาจะถูกยกเลิก เมื่อพบว่า
4.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังไปแล้วพบว่าไม่สามารถดาเนินโครงการได้ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ระบุเริ่มโครงการ
4.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังไปแล้วมีการสละสิทธิ์ โดยนิสิตนักศึกษาจะต้อง
ทาหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
4.3 โครงการที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกมัดข้อที่ 3
5. การคัดเลือกผู้ที่ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังโครงการค่ายอาสาพัฒนา
บริษัทฯ จะพิจารณาจากเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และแจ้งผลการคัดเลือกทางโทรศัพท์ และอีเมลล์
พร้อมแจ้งกาหนดการรับกระเบื้องปูพื้นและบุผนังที่สนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาอย่างเป็นทางการให้ทราบ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและขาย

3/3

