The Limitless Interior Design Contest
DM Home บริษัทผูนําเขาของตกแตงบานครบวงจรระดับพรีเมี่ยม และบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดการ
ออกแบบตกแตงภายใน ของคอนโดมิเนียม

KHUN by yoo inspired by Starck

‘The Limitless Interior Design Contest by DM HOME and Sansiri’

ทองหลอ 12 ภายใตคอนเซ็ปต
โดยโครงการประกวดนี้จัดทําขึ้น

สําหรับ นิสิต นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี เพื่อสงเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค และวิธีการออกแบบ ที่เหมาะสม สวยงาม
พรอมใชงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงผลงานสูสาธารณชนโดยนักศึกษาจะตองออกแบบการตกแตงภายในโครงการ
คอนโดมิเนียมสุดหรูไมจํากัดความคิดสรางสรรค และจินตนาการ แตตองอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดจริง และสามารถออกแบบได
หมดไมวาจะเปนแนว Classic, Modern หรือ Contemporary เปนตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค และวิธีการออกแบบ ทีเ่ หมาะสม สวยงาม พรอมใชงาน
2. เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงผลงานสูสาธารณชน
เกณฑการรวมประกวด
1. ผูเขารวมการประกวดตองเปนนิสิตนักศึกษาระดับชัน้ ปริญญาตรี อายุไมเกิน 25 ปเทานั้น
2. ผูเขารวมการประกวดสามารถสงรายชื่อไดทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม (กลุมละไมเกิน 3 ทาน)
3. ผูเขารวมการประกวดจะตองสังกัดในมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งตลอดระยะเวลาที่เขารวมประกวด
4. ผูเขารวมประกวดตองเปนผูที่มีภูมลิ ําเนาอยูในประเทศไทยเทานั้น
5. ผูเขารวมการประกวดที่ผานรอบคัดเลือกรอบแรกตองสามารถเดินทางมาแสดงผลงานในรอบสุดทายที่ DM HOME ทองหลอ
ดวยตนเอง มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
6. ผูเขารวมการประกวดจะไมเสียคาใชจายใดใดทั้งสิ้นในการสมัคร
7. ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองเปนแนวคิด และรูปแบบที่ไมเคยนําเสนอตอที่ใด หรือเคยสงเขาประกวดใดๆมากอน
8. ตองสงผลงานในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น
9. ผลงานตองสามารถนําเสนอและเผยแพรตอสือ่ มวลชนไดทุกรูปแบบ
10. ผลงานที่ผานรอบแรกทุกชิ้นจะถือเปนสิทธิข์ องบริษทั เดคคอรมารท จํากัด และบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน)
11. ทางบริษัท เดคคอรมารท และบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) จะไมรบั ผิดชอบใดๆ หากผูสงผลงานเขาประกวดนําหรือแอบ
อางผลงานของผูอ ื่นมาดัดแปลง เลียนแบบ ทําซ้ํา หรือแกไข เพือ่ ใชในการสงเขาประกวด
12. ขอมูลทีก่ รอกในใบสมัครจะตองเปนขอมูลจริงเทานัน้
13. นักศึกษาที่สงผลงานเขาประกวดนั้นจะตองไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับพนักงาน บริษัท เดคคอรมารท จํากัด และ

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ทัง้ ทางตรงและทางออม
14. ผูที่ไดรับรางวัลเงินสดจะตองถูกหักภาษี ณ ทีจ่ าย 3%
15. บริษัท เดคคอรมารท จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ และบริษัท เดคคอรมารทถือเปนอันสิ้นสุด

โจทยการประกวด
1. ออกแบบตกแตงภายในคอนโดมิเนียม KHUN by yoo inspired by Starck ทองหลอ 12 ขนาด 82 ตารางเมตร
ภายใต character ของโครงการ KHUN by yoo
2. ใหออกแบบตาม Floor plan ที่แนบมาให ซึ่งจะเปนแบบ 2 หองนอน 2 หองน้ํา 1 หองนั่งเลน และ 1 หองครัว โดยที่
หองครัวและหองน้ําจะมีบางสวนทีท่ างโครงการ Build in ไวแลว ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตสามารถออกแบบ
ตกแตงเพิ่มเติมได (Floor plan download)
3. ออกแบบตามงบประมาณ ที่โครงการกําหนดในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท
ขอกําหนดในการใชผลิตภัณฑ
1. ออกแบบตกแตงภายในโดยใชผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตแบรนด DM HOME เทานั้น (Catalogue download)
2. ออกแบบโดยใชผลิตภัณฑที่ออกแบบโดยดีไซเนอร Philippe Starck อาทิเชน Kartell, Hangroshe และ Duravit เปน
สวนประกอบอยางนอยผลิตภัณฑละ 1 ชิ้น
รูปแบบและขอกําหนดในการสงงาน
ผลงานรอบแรก

1. ผูเขารวมประกวดจะตองสงใบสมัครและผลงานของทานเขามาที่ dmhomecontest2017@dm-home.com
2. นําเสนอผลงานของทานในรูปแบบ A1 ขนาด 82*54 ซม. จํานวน 2 แผน ขนาดไมเกิน 10 MB โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดในการออกแบบ
2.2 แปลนที่ทําการออกแบบ
2.3 ภาพ Perspective ของหองนอนอยางนอย 1 ภาพ
2.4 ภาพ Perspective ของหองนั่งเลนอยางนอย 1 ภาพ
2.5 ภาพ Perspective ของหองครัวอยางนอย 1 ภาพ
2.6 ภาพ Perspective ของหองหองน้ําอยางนอย 1 ภาพ
2.7 อื่นๆ ตามความเหมาะสม

3. ผูเขารวมประกวดจะตองโพสตผลงานผาน facebook ของตนเองและเปดเปน public พรอมทั้งแฮชแทค #DMHOME
#DMHOMEBKK #DMHOMECONTEST2017 #KHUNBYYOO #SANSIRI

4. กรรมการจะพิจารณาคะแนนจากการออกแบบและความคิดสรางสรรคทั้งรูปแบบ และประโยชนใชสอยภายใน
คอนโดมิเนียม

5. แนวความคิดและรูปแบบของผลงานจะตองสามารถใชงานไดจริง
6. การแบงพื้นที่ของหอง และฟงกชั่นการใชงานที่เหมาะสม
7. คัดเลือกเหลือเพียง 10 ทีม ในรอบสุดทาย

ผลงานรอบสุดทาย
นําเสนอผลงานของทานลงในกระดาษ A1 จํานวน 3 แผน ในรูปแบบของภาพ 3D และบันทึกไฟลภาพที่สามารถนําเสนอผาน
จอคอมพิวเตอรไดในรูปแบบ .jpg ลงบนแผนซีดีจํานวน 1 แผน และนําเสนอผลงานรอบสุดทายตอหนาคณะกรรมการในวันที่
30 มิถุนายน 2560
กําหนดการ โครงการประกวดจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถนุ ายน 2560

-

ระยะเวลาการโปรโมทกิจกรรมวันที่ 1– 31 พฤษภาคม 2560

-

หมดเขตรับผลงานรอบแรกวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 นาฬิกา

-

ประกาศผลการผานการประกวดวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซดของ DM HOMEและ DM Social media เวลา 18.00
นาฬิกา จํานวน 10 ทีม

-

พรีเซนทผลงานรอบสุดทายที่ DM Home สาขาทองหลอ ในวันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 จะไดรับเงินสดมูลคา 80,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ และเกาอี้ ARMCHAIR KARTELL LOUIS
GHOST CRYSTAL 1 ตัว มูลคา 18,640 บาท

รวมทั้งสิ้น 98,640 บาท อีกทั้งยังไดนําผลงานที่รับรางวัลไปนําเสนอลูกคาจริง

รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะไดรับเงินสดมูลคา 15,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ และเกาอี้ ARMCHAIR KARTELL
MASTER MASTRAD 1 ตัว มูลคา 12,380 บาท รวมทั้งสิ้น 54,760 บาท

รางวัล Popular Vote (Online) จะไดรับเงินสดมูลคา 5,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ และเกาอี้ STOOL
KARTELL CHARLES GHOST BLACK 45 CM

จํานวน 1 ตัว มูลคา 8,250 บาท รวมทั้งสิ้น 13,250 บาท

รางวัลรวมทั้งสิ้นมูลคา 166,650 บาท

กรรมการตัดสินการประกวด
1. คุณ วสุ วิรัชศิลป อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ABAC
2. ผูบริหารบริษัท แสนสิริ จํากัด มหาชน
3. ผูบริหารบริษัท DM HOME

ใบสมัคร
‘The Limitless Interior Design Contest’

สมัครแบบเดี่ยว

สมัครแบบกลุม (กลุมละไมเกิน 3 ทาน)

1. ชื่อ นาย/นางสาว ................................................. นามสกุล……………………………….………….…………
อายุ ................ป วัน/เดือน/ป/เกิด.............................. บัตรประชาชนเลขที…
่ ………………………………..
2. ชื่อ นาย/นางสาว ................................................. นามสกุล……………………………….………….…………
อายุ ................ป วัน/เดือน/ป/เกิด.............................. บัตรประชาชนเลขที…
่ ………………………………..
3. ชื่อ นาย/นางสาว ................................................. นามสกุล……………………………….………….…………
่ ………………………………..
อายุ ................ป วัน/เดือน/ป/เกิด.............................. บัตรประชาชนเลขที…
สถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………………………
คณะ/สาขาวิชา........................................................................................................... ชั้นปท.ี่ .......................
เบอรโทรศัพท.............................................................. E-mail…………………………………………………..
ที่อยูที่สามารถติดตอได..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
แนวคิดในการออกแบบ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

