
 

  

THBA Golf Tournament 2017 
  

ที่มา         
    ด้วยหนึ่งในนโยบายและวตัถปุระสงค์ของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) นัน้ 
มุง่เน้นสง่เสริมความสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดี ระหวา่งสมาชิกและพนัธมติรธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง ท่ีผา่นมาแนวทางการ
ด าเนินงานของสมาคมฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ดงักลา่วก็คือ "กีฬา เช่ือมความสัมพันธ์" และในทกุ ๆ ปี
สมาคมฯ ก็ได้มีการจดักิจกรรมแขง่ขนักีฬาขึน้ พร้อมกับเชิญชวนพนัธมติร ท่ีเก่ียวข้อง และกลุม่สมาชิกสมาคมฯ  ในธรุกิจรับ
สร้างบ้านและวสัดกุ่อสร้างท่ีกระจายกนัอยู่ทกุพืน้ท่ีทั่ว ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 
     

ส าหรับในปี2560นี ้สมาคมฯก าหนดจะจดักิจกรรม “การแข่งขันกอล์ฟสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ประจ าปี 2560 หรือ 

THBA Golf Tournament 2017"  ขึน้  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพบปะสงัสรรค์และกระชบั ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกและพนัธมติร
ธรุกิจให้ดียิ่งขึน้ รวมถึงเพ่ือจะได้มีการแลกเปล่ียนข้อมลูและ ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั ในกลุม่ผู้ประกอบการและพนัธมติรธรุกิจ ทัง้
ในปัจจบุนัและอนาคต 
  
วัตถุประสงค์ 
1.         เพ่ือเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่สมาชิกในสมาคมฯ 

2.     เพ่ือเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกสมาคมฯ     

          และพนัธมติรท่ีเก่ียวข้องในธรุกิจรับสร้างบ้านและวสัดกุ่อสร้าง 

3.         น ารายได้จากกิจกรรมในครัง้นี ้ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมของสมาคมฯ ตอ่ไป 

  
กลุ่มเป้าหมาย 
●    สมาชิกในสมาคมฯ 

●    พนัธมติรในกลุม่บริษัทรับสร้างบ้านและวสัดกุ่อสร้าง 

●    พนัธมติรในกลุม่สถาบนัการเงิน และกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ธนาคาร ฯลฯ 

●    ผู้ ส่ือขา่วสายอสงัหาริมทรัพย์ 

  
  
  
  
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดการแข่งขัน 
การแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร “THBA Golf Tournament 2017” 
สถานที่จัด :  สนามกอล์ฟนอร์ธเทิร์น รังสติ กอล์ฟคลบั 

วัน / เวลา :  วนัพฤหสับดี ท่ี 20 กรกฎาคม 2560   เวลา 10.00 เป็นต้นไป 

เวลาเร่ิมต้น :   ก่อน 12.00 น. ออกพร้อมกนัทกุหลมุ  Shot Gun  Start 
 
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : ประเภททีม  ทีมละ 5 ท่าน จ านวน 30 ทีม 
  
คุณสมบัตขิองผัูเข้าแข่งขัน : การแขง่ขนัรายการนี ้สงวนสทิธ์ิส าหรับนกักอล์ฟสมคัรเลน่เท่านัน้ 
รูปแบบการแข่งขัน : เป็นการแขง่ขนัแบบ Stroke Play 18 หลมุ  คดิคะแนนแบบ Stable ford ในการแขง่ขนัทัง้ประเภททีม
และประเภทบุคคล จ ากดัไฟล์ท และใช้ Handicap ตามระบบ 36 system มาแบง่ ไฟล์ทและค านวนผลการแขง่ขนัตาม 
Handicap Scale ของสนาม 
  
กฎกตกิา : ใช้ข้อบงัคบัของ USGA และ The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews ร่วมกบั Local Rules ของสนาม
แขง่ขนั 
  
การตัดสิน : 
1. วธีิคดิผลในการแขง่ขนัแบบ Stable ford ท าโดยการให้คะแนนสมัพนัธ์กบัแต้มของแต่ละหลมุท่ีก าหนดไว้ ดงันี  ้

(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 5 คนในทีมท่ีมากกวา่เป็นทีมชนะ หากเท่ากนัให้เทียบผลรวม Handicap ของ
นกักอล์ฟ 5 คนนัน้ ทีมท่ีน้อยกวา่เป็นทีมชนะ 
  
3.         ประเภทบคุคลทัว่ไป 

-    ชนะเลศิ Overall Low Gross ผู้ ท่ีได้คะแนนรวม Gross Score น้อยท่ีสดุเป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากนั ให้พจิารณาผู้
ท่ีถือ Handicap มากกว่าเป็นผู้ชนะ 



 

-    ชนะเลศิ Overall Low Net ผู้ ท่ีท าคะแนนรวมสทุธิ (Net Score) น้อยท่ีสดุเป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากนั ให้พจิารณา
ผู้ ท่ีถือ Handicap น้อยกวา่เป็นผู้ชนะ 
4.         ประเภทบคุคลจ ากดัไฟลต์ (Stable ford Scoring) ผู้ ท่ีท าแต้ม (High Scoring) มากท่ีสดุเป็นผู้ชนะ หากเท่ากนัให้
เทียบ Handicap น้อยกวา่เป็นผู้ชนะ 
 
หมายเหตุ 
1.         ในกรณีท่ีทัง้ข้อ 2, 3 และ 4 เม่ือเทียบ Handicap แล้วยงัเท่ากนัอีกให้พจิารณา Gross IN > Gross OUT > Count 
Back ท่ีน้อยกวา่เป็นผู้ชนะ 
2.         ในกรณีท่ีแขง่ขนัไมจ่บเน่ืองจากลมฟ้าอากาศให้บนัทึกแต้มผลท่ีเหลือเป็น Bogey เพ่ือตดัสนิหาผู้ชนะ 
3.         การตดัสนิของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
  
  
พธีิมอบรางวัล  :  มอบรางวลัเม่ือจบการแขง่ขนัในแต่ละรอบ  ณ ห้องอาหารของสนามกอล์ฟ 
รางวัล :      
1. ประเภททีม 
    - รางวลัชนะเลศิ 
    - รางวลัรองชนะเลศิ      
2.ประเภทบุคคลทั่วไป 
    - รางวลัชนะเลศิ 
    - รางวลัรองชนะเลศิ 
3. ประเภทบุคคลจ ากัดไฟล์ต แบง่เป็น 4 ไฟล์ต 
●       ไฟล์ต A แต้มต่อ  0-12 
    - รางวลัชนะเลศิ   Gross Score 
    - รางวลัชนะเลศิ   Net Score 
●       ไฟล์ต B แต้มต่อ  13-18 
    - รางวลัชนะเลศิ   Gross Score 
    - รางวลัชนะเลศิ   Net Score 
●       ไฟล์ต C แต้มต่อ 19-24 
    - รางวลัชนะเลศิ   Gross Score 
    - รางวลัชนะเลศิ   Net Score 
●       ไฟล์ต Lady 
    - รางวลัชนะเลศิ อนัดบั 1 
●       ไฟล์ต บู้บี ้ 
     
 
 



 

 
รางวัลพเิศษ               
o       รางวลัใกล้ธง 4 รางวลั 
o       รางวลั Hole In One หลมุพาร์ 3 (ทกุหลมุ) ทีวี 40 นิว้, ทองค าหนกั 2 บาท   
o       รางวลัตีไกล 2 รางวลั (2 หลมุ) 
o     รางวลั Lucky Draw ได้แก่ Cover, กระเป๋าเดนิทาง, ร่ม UV 2 ชัน้, กระเป๋าเอนกประสงค์, ลกูกอล์ฟ ฯลฯ 
  
ของที่ระลึก 
●    หมวก 

●    ลกูกอล์ฟ 

  
 

การสนับสนุนการแข่งขัน  
 

Package ที่ 1 สนับสนุน 50,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
   สทิธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
●    โลโก้ท่ีแบคดร๊อปของบริเวณจดุลงทะเบียน 

●    โลโก้ท่ีแบคดร๊อปของเวทีในพธีิมอบรางวลั 

●    โลโก้ในพืน้ท่ีแบรน์เนอร์ป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในสนาม 

●    ป้ายแสดงโลโก้ ขนาด 1.20X 1.00 เมตร ตดิตัง้ ณ จดุออกสตาร์ทหลมุ 1 และหลมุ 10 

●    โลโก้ในพืน้ท่ีโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทัวร์นาเม้นท์ก่อนการแขง่ขนัในนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต ขนาด 1 หน้า ส่ีสี  1  ครัง้ 

●    โลโก้ในพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์ด้วยการเดนิเร่ืองด้วยภาพในนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต ขนาด 1 หน้า ส่ีสี 1  ครัง้ 

●  โลโก้ในพืน้ท่ีโฆษณาประชาสมัพนัธ์ก่อนการแขง่ขนัในนิตยสารบ้านสขุใจ ขนาด 1 หน้า ส่ีสี  1  ครัง้ 

●    โลโก้ในพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์หลงังาน ด้วยการเดนิเร่ืองด้วยภาพในนิตยสารบ้านสขุใจ ขนาด 2 หน้า ส่ีสี 1  ครัง้ 

●    Banner โฆษณาใน www.homeandresort.net ขนาด 800x100 pixel ต าแหน่งโฆษณา A ระยะเวลา 1 เดือน มลูคา่ 

40,000 บาท 

●    พืน้ท่ีโฆษณาในนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต  ขนาด 1 หน้า ส่ีสี 1 ครัง้ มลูคา่ 55,000 บาท 

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

  
 
 
 
 

http://www.homeandresort.net/


 

 
Package ที่ 2  สนับสนุน 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
   สทิธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
●    โลโก้ท่ีแบคดร๊อปของบริเวณจดุลงทะเบียน 

●    โลโก้ท่ีแบคดร็อปของเวทีในพธีิมอบรางวลั 

●    โลโก้ในพืน้ท่ีแบรนด์เนอร์ป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในสนาม 

●    โลโก้ในพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์ด้วยการเดนิเร่ืองด้วยภาพในนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์  

         ขนาด 1 หน้า ส่ีสี 1  ครัง้ 

●    โลโก้ในพืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์ด้วยการเดนิเร่ืองด้วยภาพในนิตยสารบ้านสขุใจ ขนาด 2 หน้า ส่ีสี 1  ครัง้ 

●    เข้าร่วมการแขง่ขนักอล์ฟ 1 ทีม (ผู้เลน่ 5 ท่าน) 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน     
10.00 น.                           ลงทะเบียน รับสกอร์การ์ด 
                                        พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั 
11.30 น.                           พธีิเปิดการแขง่ขนั 
                                        มีรถรับสง่นกักอล์ฟเข้าประจ าหลมุ 
12.00 น.                           Shot Gun Start 
17.00 - 18.00 น.               สง่สกอร์การ์ด 
18.30 - 20.30 น.               สงัสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร 
                                     แจกรางวลั และ ปิดการแขง่ขนั 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน 
  

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

  
ยินดีให้การสนับสนนุการแขง่ขนั กอล์ฟการกศุล สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ประจ าปี 2560 หรือ THBA Golf Tournament 2017 
จ านวน……...ทีม (ทีมละ  5  คน) เป็นจ านวนเงิน....………. บาท  (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

  
    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 26 มถินุายน 2560 
ตดิตอ่ จีรานชุ 085-4894268,  เบอร์ FAX. 02-996-0949 ** 

  



 

 
 


