
 

 

  

THBA Charity Golf 2018 
 ท่ีมา            

       ด้วยหนึ่งในนโยบายและวตัถปุระสงค์ของ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) นัน้ 
นอกจากจะมุง่เน้นความร่วมมือในการพฒันาภาคธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และการสร้างความสามคัคีในหมูค่ณะแล้ว สมาคมฯ ยงัให้
ความส าคญักบัการจดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมอีกด้วย และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงค์ดงักลา่ว ในปีนี ้
สมาคมฯ จึงได้มีการจดักิจกรรมแขง่ขนักีฬาขึน้ ภายใต้โครงการ  "กีฬาเพือ่การกุศล"  พร้อมทัง้เชิญชวนกลุม่สมาชิกสมาคมฯ ใน
ธรุกิจรับสร้างบ้าน วสัดกุ่อสร้าง และผู้ประกอบการธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ตลอดจนผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป เข้าร่วมกิจกรรมครัง้นีเ้ช่นทกุ ๆ ปีท่ี
ผา่นมา 
       ส าหรับในปี 2561 นี ้ก าหนดจดักิจกรรม “การแข่งขนักอล์ฟการกุศล สมาคมไทยรบัสร้างบา้นประจ าปี 2561”  หรือ “THBA 
Charity Golf 2018" ขึน้ โดยวตัถปุระสงค์หลกั ๆ ก็เพ่ือน ารายได้ภายหลงัหกัคา่ใช้จ่าย มอบให้กบัโรงเรียนบ้านห่างหลวง ต.นา
เกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่เพ่ือสมทบทนุช่วยเหลือซ่อมแซมหอนอนของนกัเรียน รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิก
และพนัธมติรธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง  
  
วตัถปุระสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นกีฬาเพ่ือการกุศล 

2.  เพ่ือความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกสมาคมฯ และพนัธมติรท่ีเก่ียวข้องในธรุกิจรับสร้างบ้าน วสัดกุ่อสร้าง 

     และธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

3.  น ารายได้จากกิจกรรมในครัง้นี ้(ภายหลงัหกัคา่ใช้จ่าย) มอบให้กบั โรงเรียนบ้านห่างหลวง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

     เพ่ือสมทบทนุช่วยเหลือซ่อมแซมหอนอนของนกัเรียน 

 
กลุม่เป้าหมาย 
●      สมาชิกในสมาคมฯ 

●      พนัธมติรในกลุม่บริษัทรับสร้างบ้านและวสัดกุ่อสร้าง 

●      พนัธมติรในกลุม่สถาบนัการเงินและกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง 

●      ผู้ ส่ือขา่วสายอสงัหาริมทรัพย์ 

  
 รายละเอียดการแขง่ขนั 
การแขง่ขนักอล์ฟการกศุล “THBA Charity Golf 2018"” 
สถานท่ีจดั : สนามกอล์ฟ ฟลอร่าวลิล์กอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั (ชวนช่ืน) จงัหวดัปทมุธานี 
วนั / เวลา :  วนัพธุท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 
  
เวลาเร่ิมต้น :   ก่อน 12.00 น. ออกพร้อมกนัทกุหลมุ  Shot Gun  Start 
  
ผู้เข้าร่วมการแขง่ขนั : ประเภททีม  ทีมละ  5  ท่าน จ านวน  25 ทีม 



 

 

  
คณุสมบตัขิองผู้เข้าแขง่ขนั : การแขง่ขนัรายการนี ้สงวนสทิธ์ิส าหรับนกักอล์ฟสมคัรเลน่เท่านัน้ 
รูปแบบการแขง่ขนั : เป็นการแขง่ขนัแบบ Stroke Play 18 หลมุ  คดิคะแนนแบบ Stable ford ในการแขง่ขนัทัง้ประเภททีมและ
ประเภทบคุคล จ ากัดไฟล์ต และใช้ Handicap ตามระบบ 36 system มาแบง่ ไฟล์ตและค านวณผลการแขง่ขนัตาม Handicap 
Scale ของสนาม 
  
กฎกตกิา : ใช้ข้อบงัคบัของ USGA และ The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews ร่วมกบั Local Rules ของสนามแขง่ขนั 
  
การตดัสนิ : 
1.      วธีิคดิผลในการแขง่ขนัแบบ Stable ford ท าโดยการให้คะแนนสมัพนัธ์กบัแต้มของแต่ละหลมุ ท่ีก าหนดไว้ดงันี  ้
  
(กฎข้อ 32-1 b) 
ท าแต้มในหลมุนัน้ได้                                                                                                                คะแนน 
มากกวา่หนึ่งแต้มขึน้ไปจากแต้มท่ีก าหนดหรือไมส่ง่แต้ม                                                  0 
หนึ่งแต้มมากกวา่แต้มท่ีก าหนด                                                                                              1 
เท่ากบัแต้มท่ีก าหนด                                                                                                                2 
หนึ่งแต้มน้อยกวา่แต้มท่ีก าหนด                                                                                              3 
สองแต้มน้อยกวา่แต้มท่ีก าหนด                                                                                              4 
สามแต้มน้อยกวา่แต้มท่ีก าหนด                                                                                            5 
ส่ีแต้มน้อยกวา่แต้มท่ีก าหนด                                                                                                    6 
ผู้ชนะคือ ผู้เข้าแขง่ขนัท่ีท าคะแนนสงูสดุ 
  
2.      คดิคะแนนรวม High Score ของนกักอล์ฟ 4 คนในทีมท่ีมากกว่าเป็นทีมชนะ หากเท่ากนัให้เทียบผลรวม Handicap ของ
นกักอล์ฟ 4 คนนัน้ ทีมท่ีน้อยกวา่เป็นทีมชนะ 
  
3.      ประเภทบคุคลทั่วไป 
-      ชนะเลศิ Overall Low Gross ผู้ ท่ีได้คะแนนรวม Gross Score น้อยท่ีสดุเป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาผู้ ท่ีถือ 
Handicap มากกวา่เป็นผู้ชนะ 
-      ชนะเลศิ Overall Low Net ผู้ ท่ีท าคะแนนรวมสทุธิ (Net Score) น้อยท่ีสดุเป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาผู้ ท่ีถือ 
Handicap น้อยกวา่เป็นผู้ชนะ 
  
4.      ประเภทบคุคลจ ากัดไฟล์ต (Stable ford Scoring) ผู้ ท่ีท าแต้ม (High Scoring) มากท่ีสดุเป็นผู้ชนะ หากเท่ากนัให้เทียบ 
Handicap น้อยกวา่เป็นผู้ชนะ 
   
หมายเหต ุ



 

 

1.      ในกรณีท่ีทัง้ข้อ 2, 3 และ 4 เม่ือเทียบ Handicap แล้วยังเท่ากนัอีกให้พจิารณา Gross IN > Gross OUT > Count Back ท่ี
น้อยกวา่เป็นผู้ชนะ 
2.      ในกรณีท่ีแขง่ขนัไมจ่บเน่ืองจากลมฟ้าอากาศให้บนัทึกแต้มผลท่ีเหลือเป็น Bogey เพ่ือตดัสนิหาผู้ชนะ 
3.      การตดัสนิของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
  

 
 
พธีิมอบรางวลั  :  มอบรางวลัเม่ือจบการแขง่ขนัในแตล่ะรอบ  ณ ห้องอาหารของสนามกอล์ฟ 
รางวลั :           
1. ประเภททีม 
       - รางวลัชนะเลศิ 
       - รางวลัรองชนะเลศิ         
2.ประเภทบคุคลทัว่ไป 
       - รางวลัชนะเลศิ 
       - รางวลัรองชนะเลศิ 
3. ประเภทบคุคลจ ากัดไฟล์ต แบง่เป็น 4 ไฟล์ต 
●    ไฟล์ต A แต้มตอ่  0-12 
       - รางวลัชนะเลศิ   Gross Score 
       - รางวลัชนะเลศิ   Net Score 
●    ไฟล์ต B แต้มตอ่  13-18 
       - รางวลัชนะเลศิ   Gross Score 
       - รางวลัชนะเลศิ   Net Score 
●    ไฟล์ต C แต้มตอ่ 19-24 
       - รางวลัชนะเลศิ   Gross Score 
       - รางวลัชนะเลศิ   Net Score 
  
รางวลัพเิศษ                  

·        รางวลัใกล้ธง 4 รางวลั 
·        รางวลั Hole In One หลมุพาร์ 3 (1 หลมุ) 
·        รางวลัตีไกล 2 รางวลั (2 หลมุ) 
·        รางวลั Lucky Draw 
·        รางวลัอ่ืนๆ อีกมากมาย ได้แก่ Cover, กระเป๋าเดินทาง, ร่ม UV 2 ชัน้, กระเป๋าเอนกประสงค์, ลกูกอล์ฟ ฯลฯ 

  
ของท่ีระลกึ 
●      หมวก 

●      ลกูกอล์ฟ 



 

 

 

การสนบัสนนุการแขง่ขนั 
Package ท่ี 1 สนบัสนนุ 50,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%) 
    สทิธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
●      LOGO ท่ีป้าย Backdrop ของบริเวณจดุลงทะเบียน 

●      LOGO ท่ีป้าย Backdrop ของเวทีในพธีิมอบรางวลั 

●      LOGO ในพืน้ท่ี banner ป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในสนาม 

●      ป้ายแสดง LOGO ตดิตัง้ ณ จดุออกสตาร์ทหลมุ 1  

●       LOGO ในพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์ (เดนิเร่ืองด้วยภาพ) ใน Baan Sukjai Magazine ขนาด 2 หน้า ส่ีสี จ านวน 1 ครัง้ 

●      ADs โฆษณาใน Baan Sukjai Magazine ขนาด 1 หน้า ส่ีสี 1 ครัง้ 

●      ทีม VIP จ านวน 1 ทีม (ผู้เลน่ 5 ท่าน พร้อมรถกอล์ฟ) 

  
Package ท่ี 2   สนบัสนนุ 30,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 
    สทิธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
●      LOGO ท่ีป้าย Backdrop ของบริเวณจดุลงทะเบียน 

●      LOGO ท่ีป้าย Backdrop ของเวทีในพธีิมอบรางวลั 

●      LOGO ในพืน้ท่ี banner ป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในสนาม 

●      LOGO ในพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์ (เดนิเร่ืองด้วยภาพ) ใน Baan Sukjai Magazine ขนาด 2 หน้า ส่ีสี จ านวน 1 ครัง้ 

●      เข้าร่วมการแขง่ขนักอล์ฟ 1 ทีม (ผู้เลน่ 5 ท่าน) 

  
โปรแกรมการแขง่ขนั 
  
สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วลิล์ กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั (ชวนช่ืน) จงัหวดัปทมุธานี 
วนัพธุท่ี 21 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 - 20.30  น. 
        
10.00 น.                        ลงทะเบียน รับสกอร์การ์ด 
                                     พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั 
11.30 น.                        พธีิเปิดการแขง่ขนั 
                                     มีรถรับสง่นกักอล์ฟเข้าประจ าหลมุ 
12.00 น.                        Shotgun Start 
17.00 - 18.00 น.             สง่สกอร์การ์ด 
18.30 - 20.30 น.             สงัสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร 
                          แจกรางวลั และ ปิดการแขง่ขนั 
  



 

 

 
ใบตอบรับเข้าร่วมการแขง่ขนั 

  
ในนามบริษัท / ห้าง / ร้าน / บคุคล  …………………………………………………………………………………………......... 
ท่ีอยู่………………………………………………..…………………………………………………….…................................. 
…………………………………………………………………………………………………………...…................................. 
หมายเลขโทรศพัท์ ………………………………………. หมายเลขโทรสาร ………………………….................................... 
โทรศพัท์มือถือ …………………………………………... อีเมล์ ………………………………………................................... 

  
      ยินดีให้การสนบัสนนุการแขง่ขนักอล์ฟการกุศล สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ประจ าปี 2561 หรือ THBA Charity Golf 2018" 

ð    ประเภททีม 5 คน          ราคา 30,000 บาท จ านวน ...........ทีม 
ð     ประเภททีม VIP 5 คน   ราคา 50,000 บาท จ านวน ...........ทีม 
     * (ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

  
       โดยมีรายช่ือผู้เข้าร่วมการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี  ้

 
       1………………………………………………………………………………………………………… 
       2………………………………………………………………………………………………………… 
       3………………………………………………………………………………………………………… 
       4………………………………………………………………………………………………………… 
       5………………………………………………………………………………………………………… 

  
ลงช่ือ……………………………………………………… 

(.............................................................................) 
ต าแหน่ง ……………………………………………………… 

  
วธีิการช าระเงิน            {   } เงินสด  จ านวน ....................................... บาท 
                                    {   } เช็คเงินสด จ านวน ….............................. บาท 

                                                    {   } โอนเข้าบญัชี ออมทรัพย์ ช่ือบญัชี “สมาคมไทยรับสร้างบ้าน” 
       ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาคลอง 2 (ธญับรีุ) 

       หมายเลขบญัชี 330-2-57510-7 (กรณีโอนเงิน ขอให้แสดงหลกัฐานการโอนเงินมาด้วย) 
  

** กรุณาตอบกลบัภายในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2561 เบอร์ FAX. 02-996-0949 **  
 


