THBA Charity Golf 2018
ที่มา
ด้ วยหนึ่งในนโยบายและวัตถุประสงค์ของ สมาคมไทยรับสร้ างบ้ าน (Thai Home Builders Association: THBA) นัน้
นอกจากจะมุง่ เน้ นความร่วมมือในการพัฒนาภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการสร้ างความสามัคคีในหมูค่ ณะแล้ ว สมาคมฯ ยังให้
ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมอีกด้ วย และเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ในปี นี ้
สมาคมฯ จึงได้ มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาขึ ้น ภายใต้ โครงการ "กี ฬาเพือ่ การกุศล" พร้ อมทังเชิ
้ ญชวนกลุม่ สมาชิกสมาคมฯ ใน
ธุรกิจรับสร้ างบ้ าน วัสดุก่อสร้ าง และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทัว่ ไป เข้ าร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้เช่นทุก ๆ ปี ที่
ผ่านมา
สาหรับในปี 2561 นี ้ กาหนดจัดกิจกรรม “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมไทยรับสร้างบ้านประจาปี 2561” หรื อ “THBA
Charity Golf 2018" ขึ ้น โดยวัตถุประสงค์หลัก ๆ ก็เพื่อนารายได้ ภายหลังหักค่าใช้ จ่าย มอบให้ กบั โรงเรี ยนบ้ านห่างหลวง ต.นา
เกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือซ่อมแซมหอนอนของนักเรี ยน รวมถึงสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิก
และพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นกีฬาเพื่อการกุศล
2. เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และพันธมิตรที่เกี่ยวข้ องในธุรกิจรับสร้ างบ้ าน วัสดุก่อสร้ าง
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. นารายได้ จากกิจกรรมในครัง้ นี ้ (ภายหลังหักค่าใช้ จ่าย) มอบให้ กบั โรงเรี ยนบ้ านห่างหลวง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือซ่อมแซมหอนอนของนักเรี ยน
กลุม่ เป้าหมาย
● สมาชิกในสมาคมฯ
●

พันธมิตรในกลุม่ บริ ษัทรับสร้ างบ้ านและวัสดุก่อสร้ าง

●

พันธมิตรในกลุม่ สถาบันการเงินและกลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง

●

ผู้สื่อข่าวสายอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการแข่งขัน
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “THBA Charity Golf 2018"”
สถานที่จดั : สนามกอล์ฟ ฟลอร่าวิลล์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น) จังหวัดปทุมธานี
วัน / เวลา : วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลาเริ่ มต้ น : ก่อน 12.00 น. ออกพร้ อมกันทุกหลุม Shot Gun Start
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน : ประเภททีม ทีมละ 5 ท่าน จานวน 25 ทีม

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่งขัน : การแข่งขันรายการนี ้ สงวนสิทธิ์สาหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นเท่านั ้น
รูปแบบการแข่งขัน : เป็ นการแข่งขันแบบ Stroke Play 18 หลุม คิดคะแนนแบบ Stable ford ในการแข่งขันทังประเภทที
้
มและ
ประเภทบุคคล จากัดไฟล์ต และใช้ Handicap ตามระบบ 36 system มาแบ่ง ไฟล์ตและคานวณผลการแข่งขันตาม Handicap
Scale ของสนาม
กฎกติกา : ใช้ ข้อบังคับของ USGA และ The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews ร่วมกับ Local Rules ของสนามแข่งขัน
การตัดสิน :
1. วิธีคดิ ผลในการแข่งขันแบบ Stable ford ทาโดยการให้ คะแนนสัมพันธ์กบั แต้ มของแต่ละหลุม ที่กาหนดไว้ ดงั นี ้
(กฎข้ อ 32-1 b)
ทาแต้ มในหลุมนันได้
้
มากกว่าหนึ่งแต้ มขึ ้นไปจากแต้ มที่กาหนดหรื อไม่สง่ แต้ ม
หนึ่งแต้ มมากกว่าแต้ มที่กาหนด
เท่ากับแต้ มที่กาหนด
หนึ่งแต้ มน้ อยกว่าแต้ มที่กาหนด
สองแต้ มน้ อยกว่าแต้ มที่กาหนด
สามแต้ มน้ อยกว่าแต้ มที่กาหนด
สี่แต้ มน้ อยกว่าแต้ มที่กาหนด
ผู้ชนะคือ ผู้เข้ าแข่งขันที่ทาคะแนนสูงสุด

คะแนน
0
1
2
3
4
5
6

2. คิดคะแนนรวม High Score ของนักกอล์ฟ 4 คนในทีมที่มากกว่าเป็ นทีมชนะ หากเท่ากันให้ เทียบผลรวม Handicap ของ
นักกอล์ฟ 4 คนนัน้ ทีมที่น้อยกว่าเป็ นทีมชนะ
3. ประเภทบุคคลทั่วไป
- ชนะเลิศ Overall Low Gross ผู้ที่ได้ คะแนนรวม Gross Score น้ อยที่สดุ เป็ นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากัน ให้ พิจารณาผู้ที่ถือ
Handicap มากกว่าเป็ นผู้ชนะ
- ชนะเลิศ Overall Low Net ผู้ที่ทาคะแนนรวมสุทธิ (Net Score) น้ อยที่สดุ เป็ นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากัน ให้ พิจารณาผู้ที่ถือ
Handicap น้ อยกว่าเป็ นผู้ชนะ
4. ประเภทบุคคลจากัดไฟล์ต (Stable ford Scoring) ผู้ที่ทาแต้ ม (High Scoring) มากที่สดุ เป็ นผู้ชนะ หากเท่ากันให้ เทียบ
Handicap น้ อยกว่าเป็ นผู้ชนะ
หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ทงข้
ั ้ อ 2, 3 และ 4 เมื่อเทียบ Handicap แล้ วยังเท่ากันอีกให้ พจิ ารณา Gross IN > Gross OUT > Count Back ที่
น้ อยกว่าเป็ นผู้ชนะ
2. ในกรณีที่แข่งขันไม่จบเนื่องจากลมฟ้าอากาศให้ บนั ทึกแต้ มผลที่เหลือเป็ น Bogey เพื่อตัดสินหาผู้ชนะ
3. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สิ ้นสุด

พิธีมอบรางวัล : มอบรางวัลเมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบ ณ ห้ องอาหารของสนามกอล์ฟ
รางวัล :
1. ประเภททีม
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ
2.ประเภทบุคคลทัว่ ไป
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ
3. ประเภทบุคคลจากัดไฟล์ต แบ่งเป็ น 4 ไฟล์ต
● ไฟล์ต A แต้ มต่อ 0-12
- รางวัลชนะเลิศ Gross Score
- รางวัลชนะเลิศ Net Score
● ไฟล์ต B แต้ มต่อ 13-18
- รางวัลชนะเลิศ Gross Score
- รางวัลชนะเลิศ Net Score
● ไฟล์ต C แต้ มต่อ 19-24
- รางวัลชนะเลิศ Gross Score
- รางวัลชนะเลิศ Net Score
รางวัลพิเศษ
· รางวัลใกล้ ธง 4 รางวัล
· รางวัล Hole In One หลุมพาร์ 3 (1 หลุม)
· รางวัลตีไกล 2 รางวัล (2 หลุม)
· รางวัล Lucky Draw
· รางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ได้ แก่ Cover, กระเป๋ าเดินทาง, ร่ม UV 2 ชัน,
้ กระเป๋ าเอนกประสงค์, ลูกกอล์ฟ ฯลฯ
ของที่ระลึก
● หมวก
●

ลูกกอล์ฟ

การสนับสนุนการแข่งขัน
Package ที่ 1 สนับสนุน 50,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%)
สิทธิประโยชน์ที่จะได้ รับ
● LOGO ที่ป้าย Backdrop ของบริเวณจุดลงทะเบียน
●

LOGO ที่ป้าย Backdrop ของเวทีในพิธีมอบรางวัล

●

LOGO ในพื ้นที่ banner ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสนาม

●

ป้ายแสดง LOGO ติดตัง้ ณ จุดออกสตาร์ ทหลุม 1

●

LOGO ในพื ้นที่ประชาสัมพันธ์ (เดินเรื่ องด้ วยภาพ) ใน Baan Sukjai Magazine ขนาด 2 หน้ า สี่สี จานวน 1 ครัง้

●

ADs โฆษณาใน Baan Sukjai Magazine ขนาด 1 หน้ า สี่สี 1 ครัง้

●

ทีม VIP จานวน 1 ทีม (ผู้เล่น 5 ท่าน พร้ อมรถกอล์ฟ)

Package ที่ 2 สนับสนุน 30,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สิทธิประโยชน์ที่จะได้ รับ
● LOGO ที่ป้าย Backdrop ของบริเวณจุดลงทะเบียน
●

LOGO ที่ป้าย Backdrop ของเวทีในพิธีมอบรางวัล

●

LOGO ในพื ้นที่ banner ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสนาม

●

LOGO ในพื ้นที่ประชาสัมพันธ์ (เดินเรื่ องด้ วยภาพ) ใน Baan Sukjai Magazine ขนาด 2 หน้ า สี่สี จานวน 1 ครัง้

●

เข้ าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ 1 ทีม (ผู้เล่น 5 ท่าน)

โปรแกรมการแข่งขัน
สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น) จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 20.30 น.
10.00 น.
11.30 น.
12.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.30 - 20.30 น.

ลงทะเบียน รับสกอร์ การ์ ด
พร้ อมรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
มีรถรับส่งนักกอล์ฟเข้ าประจาหลุม
Shotgun Start
ส่งสกอร์ การ์ ด
สังสรรค์ ร่ วมรับประทานอาหาร
แจกรางวัล และ ปิ ดการแข่งขัน

ใบตอบรับเข้ าร่วมการแข่งขัน
ในนามบริ ษัท / ห้ าง / ร้ าน / บุคคล ………………………………………………………………………………………….........
ที่อยู่………………………………………………..…………………………………………………….….................................
…………………………………………………………………………………………………………...….................................
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………. หมายเลขโทรสาร …………………………....................................
โทรศัพท์มือถือ …………………………………………... อีเมล์ ………………………………………...................................
ยินดีให้ การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมไทยรับสร้ างบ้ าน ประจาปี 2561 หรื อ THBA Charity Golf 2018"
ð ประเภททีม 5 คน
ราคา 30,000 บาท จานวน ...........ทีม
ð ประเภททีม VIP 5 คน
ราคา 50,000 บาท จานวน ...........ทีม
* (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
โดยมีรายชื่อผู้เข้ าร่ วมการแข่งขันดังต่อไปนี ้
1…………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ………………………………………………………
วิธีการชาระเงิน

{ } เงินสด จานวน ....................................... บาท
{ } เช็คเงินสด จานวน ….............................. บาท
{ } โอนเข้ าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สมาคมไทยรับสร้ างบ้ าน”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาคลอง 2 (ธัญบุรี)
หมายเลขบัญชี 330-2-57510-7 (กรณีโอนเงิน ขอให้ แสดงหลักฐานการโอนเงินมาด้ วย)
** กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เบอร์ FAX. 02-996-0949 **

