HONDA LPGA THAILAND 2021
NATIONAL QUALIFIERS ENTRY FORM
ใบสมัครการแข่ งขันรอบคัดเลือก
March 29 – 31, 2021
29 – 31 มีนาคม 2564
SIAM COUNTRY CLUB PATTAYA, OLD COURSE
สยามคันทรี คลับ พัทยา โอลด์คอร์ ส
Pong, Bang Lamung District, Chon Buri, 20150, Thailand
ตําบลโป่ ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Closing Date: March 26, 2021
วันปิ ดรั บสมัคร: 26 มีนาคม 2564

Honda LPGA Thailand 2021 National Qualifiers
Siam Country Club, Old Course

TOURNAMENT INFORMATION
The Honda LPGA Thailand 2021 is a fully sanctioned LPGA annual event in Thailand.
First played in 2006, the Honda LPGA THAILAND has grown its history to be one of the flagship tournaments and only LPGA sanctioned
tournament in Thailand at Siam Country Club, Old Course, the home course since 2007. Every year, the tournament showcases the world’s
best LPGA players and rising stars in women’s golf from all ages to win the prize purse of $1.6 million, including the legendary Annika Sorenstam
before her retirement in 2008.
The Honda LPGA Thailand has created the record in the breakthrough highest prize money on offer for professional female tournament in
Thailand. In present, the tournament is organized by Honda Automobile (Thailand) Co. Ltd. and IMG.
One (1) Winner playing spot is available through the Honda LPGA Thailand National Qualifiers which is open to all female golfers from Thailand
who meet the following qualification criteria:
The Honda LPGA Thailand 2021 คือรายการแข่งขันกอล์ฟอย่างเป็ นทางการของ LPGA ซึงm จัดขึ pนในประเทศไทย
Honda LPGA Thailand เริm มจัดเป็ นครังp แรกในปี 2006 และได้ กลายเป็ นรายการแข่งขัน LPGA ประจําปี ในประเทศไทย โดยมีสยามคันทรี คลับ พัทยา โอลด์
คอร์ สเป็ นสนามแข่งขันตังแต่
p ปี 2007 ซึงm รวบรวมนักกอล์ฟหญิงชันนํ
p าระดับโลกและนักกอล์ฟหญิงดาวรุ่งเข้ าร่วมชิงรางวัล รวม 1.6 ล้ านดอลล่าห์สหรัฐ
รวมถึงตํานานอย่าง แอนิก้า ซอเรนสแตม (Annika Sorenstam) ก่อนทีmจะเกษี ยณไปในปี 2008
Honda LPGA Thailand ได้ กลายเป็ นรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงซึงm มีเงินรางวัลสูงสุดในประเทศไทย โดยในปั จจุบนั มี บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จํากัด และ IMG เป็ นผู้จดั การแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
นักกอล์ ฟหญิง ซึ<งเป็ นผู้ชนะจากการแข่ งขันรอบคัดเลือก 1 คน จะมีสทิ ธิŒได้ เข้ าร่วมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand โดยมีเงืmอนไขดังนี p:

QUALIFIER ROUND INFORMATION / ข้ อมูลการแข่ งขันรอบคัดเลือก
Date / วันที,

Registration & Practice Round – March 29 (07.00 – 09.00)
1st Round – March 30
Final Round – March 31
ลงทะเบียนและรอบซ้ อม – 29 มีนาคม (07.00 น. - 09.00 น.)
รอบแรก – 30 มีนาคม
รอบสุดท้ าย – 31 มีนาคม

Venue / สถานที,:

Siam Country Club, Old Course
Pong, Bang Lamung District, Chon Buri, 20150, Thailand
สยามคันทรี คลับ โอลด์คอร์ ส
ตําบลโป่ ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Time / เวลา:

1st Tee Time Starts at 07:00 hrs (estimate)
ทีออฟแรก เวลา 7:00 น. (เวลาโดยประมาณ)

Tees / หมุด:

Championship Tees
หมุดแชมเปี ยq นชิพ
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ELIGIBILITY / คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
All entrants must be Citizens of Thailand:
All female professionals or amateur golfers with a handicap of 2.0 or less as of 1 March, 2021 under the handicapping scheme adopted by
the recognized authority controlling golf in the country which they elect to enter.
*Entry to the Honda LPGA Thailand National Qualifiers is limited based on first come first served
ผู้สมัครต้ องมีสญ
ั ชาติไทย:
เป็ นนักกอล์ฟหญิงสมัครเล่นหรื อมืออาชีพ โดยมีแฮนดิแคปทีm 2.0 หรื อตํmากว่า ณ วันทีm 1 มีนาคม 2564 ภายใต้ เกณฑ์ทีmได้ รับการรับรองจากองค์กรกอล์ฟซึงm มี
อํานาจในการควบคุมดูแลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย
หมายเหตุ* รั บสมัครจํานวนจํากัด
CONDITIONS OF PLAY / กฎการแข่ งขัน
The national qualifiers for the 2021 Honda LPGA Thailand will be played over 36 holes at Siam Country Club, Old Course. The one player who
returns with the lowest gross score will be invited to play in the Honda LPGA Thailand 2021 under the National Qualifiers invite. In the event of
two or more players tying for first place in the Honda LPGA Thailand National Qualifiers during the final round, the tie shall be settled by a
playoff on Hole 18/18/18. In the event that a playoff is not possible or impractical for play the count-back system shall apply.
The qualifier will run in accordance with the Rules of Golf as specified by the Royal & Ancient Rules Ltd., and include any additional local rules
implemented by the Honda LPGA Thailand Organizing Committee and the Thailand Ladies Professional Golf Association.
การแข่งขันรอบคัดเลือก สําหรับ Honda LPGA Thailand 2021 เป็ นการแข่งขันแบบ 36 หลุม ณ สยามคันทรี คลับ โอลด์คอร์ ส ผู้เข้ าแข่งขันทีmมีคะแนนรวมน้ อย
ทีmสดุ จะได้ รับสิทธิŒในการเข้ าแข่งขันรายการ Honda LPGA Thailand 2021 ในกรณีทีmมีอบั ดับหนึงm มากกว่าหนึงm คนในรอบคัดเลือก จะใช้ การแข่งเพลย์ออฟทีm
หลุม 18/18/18 หากอยูใ่ นสถานการณ์ทีmไม่สามารถเล่นเพลย์ออฟได้ จะใช้ วิธีนบั แต้ มถอยหลัง
การแข่งขันรอบคัดเลือกจะแข่งขันตามกฎโดย Royal & Ancient Rules Ltd. และกฎท้ องถิmนซึงm บังคับใช้ โดย คณะผู้จดั Honda LPGA Thailand
และสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
ENTRY DEADLINE / วันปิ ดรั บสมัคร
The closing date for entry is on 26 March, 2021. The Captain or the Secretary of the competitor’s home club or an authorized official of a Golf
Association in Thailand must duly certify all entry forms in addition to the amateur. A copy of the handicap card for amateurs or a copy of the
membership card/confirmation letter from the professional golf association for professional golfers must be submitted with the entry form as
well.
ปิ ดรับสมัครวันทีm 26 มีนาคม 2564 โดยประธาน เลขาธิการสโมสร หรื อเจ้ าหน้ าทีm จากสมาคมกอล์ฟหรื อสโมสรในประเทศไทยต้ องรับรองใบสมัครให้ กบั
นักกอล์ฟสมัครเล่น และแนบใบรับรองแฮนดิแคป (สําหรับมือสมัครเล่น) หรื อหลักฐานการเป็ นสมาชิกสมาคมกอล์ฟ (สําหรับนักกอล์ฟอาชีพ) มาพร้ อมใบ
สมัคร
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REGISTRATION / การลงทะเบียน
Registration will commence on March 29 from 06:30 hrs - 10:00 hrs at Siam Country Club, Old Course in the Tournament Office. Players must
produce their current 2020/2021 Handicap Card during registration.
Note: The Tournament Committee reserves the right to reject any entry without giving any reason.
ลงทะเบียนได้ ทีmห้องอํานวยการแข่งขัน (Tournament Office) ณ สนามกอล์ฟ สยามคันทรี คลับ โอลด์คอร์ ส วันทีm 29 มีนาคม ตังแต่
p เวลา 06:30 – 10.00 น.
พร้ อมหลักฐานแฮนดิแคปปั จจุบนั มายืmน ณ จุดลงทะเบียน
หมายเหตุ* ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิŒทีmจะปฎิเสธผู้สมัครโดยไม่แจ้ งเหตุผลให้ ทราบ
ENTRY FEE / ค่ าสมัคร
There will be an entry fee of THB1,600 to be paid during registration.
Failure to do so will see the names taken out from the draw.
ผู้สมัครต้ องชําระค่าสมัครเป็ นเงินจํานวน 1,600 บาท ณ จุดลงทะเบียน มิเช่นนันp ชืmอของผู้สมัครจะถูกนําออกจากการจัดกลุม่
APPROVED BALLS / ลูกกอล์ ฟ
Only those appearing on the current list of the R&A conforming golf balls may be used: Penalty - Disqualification
ผู้เล่นสามารถใช้ ได้ เพียงลูกกอล์ฟทีmมีชืmออยูใ่ นรายชืmอ R&A เท่านันp ผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิŒการแข่งขันหากใช้ ลกู กอล์ฟอืmน ๆ
CADDIES / แคดดี ~
Players are allowed to bring their own caddies or hire from Siam Country Club. Siam Country Club Caddie fee – THB 1100 per golfer /round
(including practice round & cash payment only). Players are allowed to use their own caddie for a fee of THB 450 per round (including practice
round). All caddies are required to carry a top-soil bag to fill in divots.
ผู้เล่นสามารถใช้ แคดดี pส่วนตัวหรื อแคดดี pของสยามคันทรี คลับได้ โดยค่าแคดดี pของสนามคือ 1100 บาท ต่อหนึงm ผู้เล่น/ต่อรอบ (รวมถึงในรอบซ้ อม และรับชําระ
เป็ นเงินสดเท่านัน)
p ผู้เล่นสามารถใช้ แคดดี pส่วนตัวในการแข่งขันรวมถึงรอบซ้ อมได้ โดยต้ องชําระค่าแคดดี p 450 บาท ต่อหนึงm ผู้เล่น/ต่อรอบ ให้ กบั ทางสยามคันท
รี คลับ แคดดี pทุกคนจะต้ องถือถุงทรายเพืmอใช้ สาํ หรับสําหรับกลบรอยไดวอท
DRAW / การจัดกลุ่ม
The draw for the qualifying round is at the discretion of the Organizing Committee. Players shall start at the time and in the order arranged by
the Organizing Committee. Please call IMG at Tel: (+66) 089 897 9816 to confirm starting times.
การจัดกลุม่ นันจะเป็
p
นไปตามดุลพินิจของผู้จดั โดยผู้เล่นจะเริm มเล่นตามเวลาทีmผ้ จู ดั ได้ จดั ไว้
สามารถติดต่ อ IMG เพื<อยืนยันเวลา ได้ ท< เี บอร์ : (+66) 089 897 9816
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CONDUCT / ความประพฤติ
The Committee may impose a penalty of disqualification for improper behavior or conduct, such as the use of undesirable language and any
public display of anger while in the Club’s premises.
ผู้จดั อาจตัดสิทธิŒการแข่งขันของผู้เล่น หากมีการพฤติกรรมทีmไม่เหมาะสม เช่น การใช้ คําไม่สภุ าพ หรื อแสดงพฤติกรรมรุนแรงในบริ เวณสนาม
PARENTS & COACH ATTENDENCE / ผู้ปกครองและโค้ ช
Parents and coaches will need to pay a fee of THB 950 to Siam Country Club to be allowed on course for the Official Practice Round on March
29 provided they remain strictly on the service road and buggy path. Face mask must be worn at all times and spectators must ensure social
distance of 1.5 meters is strictly followed. Temperature will be taken at the entrance to the golf club and readings of 37.6 and above will be
denied entry to the venue. There will be no fee charged for Round 1 and Final Round. Spectators are not allowed to give advice to players
during play. A spectator who disregards this ruling may cause the competitor to be disqualified from the tournament, especially if the person
has been warned by the tournament officials.
ผู้ปกครองและโค้ ชต้ องชําระค่าเข้ าให้ ทางสยามคันทรี คลับ 950 บาท เพืmอเข้ าชมวันซ้ อม ในวันทีm 29 มีนาคม ส่วนการแข่งขันรอบทีm 1 และรอบสุดท้ ายนันp
สามารถเข้ าชมได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย โดยผู้ชมจะต้ องอยูใ่ นเขตถนนและเส้ นทางรถกอล์ฟเท่านันp และไม่ได้ รับอนุญาตให้ แนะนําผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน การ
กระทําดังกล่าวอาจทําให้ ผ้ เู ล่นถูกตัดสิทธิŒเข้ าแข่งขันได้ โดยเฉพาะในกรณีทีmเคยถูกเจ้ าหน้ าทีmเตือนแล้ ว ผู้ชมการแข่งขันจะต้ องรักษาระยะห่าง 1.5 เมตร และ
สวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลา จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทีmทางเข้ าสนามกอล์ฟ ผู้ทีmมีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงกว่า 37.6 องศาจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสนาม
PRACTICE ROUND / RANGE / รอบซ้ อม
The official practice round for the qualifier will be on March 29, from 07:00am to 09:00am. Please submit preferred tee time in the official entry
form. Preferred tee time will be allocated on a first come, first served basis upon submission of a completed entry form.
The Driving Range at Siam Country Club, Old Course will be opened for Qualifiers to practice from 06:30am to 5:00pm on March 29 to 31.
รอบซ้ อมอย่างเป็ นทางการจะจัดขึ pนในวันทีm 29 มีนาคม ตังแต่
p เวลา 07:00 น. ถึง 09:00 น.
ท่านสามารถเลือกเวลาซ้ อมทีmทา่ นต้ องการได้ ในใบสมัคร โดยจะให้ สทิ ธิŒตามลําดับการส่งใบสมัคร
สนามไดรฟ์ ในสยามคันทรี คลับจะเปิ ดให้ ซ้อมในวันทีm 29 – 31 มีนาคม ตังแต่
p เวลา 6:30 น. ถึง 17:00 น.
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OFFICIAL ENTRY FORM
ใบสมัคร
Please email the completed entry form to: hondalpgathailand2021@gmail.com
กรุณาส่งใบสมัครทีm: hondalpgathailand2021@gmail.com
Closing date is March 26, 2021 at 6pm (GMT+7)
ปิ ดรับสมัครวันทีm 26 มีนาคม 2564 เวลา 18:00 น. (GMT+7) - ตามเวลาประเทศไทย
Participant’s Details (Please fill out in PRINT)
ข้ อมูลผู้สมัคร (กรุ ณาเขียนตัวบรรจง)
1. Name in English / ชืmอ-สกุล ภาษาอังกฤษ: ______________________________________________________________________________________
2. Name in Thai / ชืmอ-สกุล ภาษาไทย: ___________________________________________________________________________________________
3. Nationality / สัญชาติ: ____________________________________________________________________________________________________
4. Date of Birth / วันเกิด: _______________________________________________________________________________________________
5. Home Club / ชมรมหรื อสโมสร: _____________________________________________________________________________________________
6. Are you a member of a Professional Golfers’ Association? Yes / No
If yes, please provide address and contact number of Association and a photocopy of membership card or certify by other method e.g.
confirmation letter.
ท่านเป็ นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟอาชีพหรื อไม่?

ใช่ / ไม่

ถ้ าใช่ กรุณาแนบทีmอยูแ่ ละหมายเลขติดต่อสมาคม มาพร้ อมสําเนาบัตรสมาชิกหรื อใบรับรองสถานะ มาพร้ อมใบสมัคร (เช่น จดหมายแนะนํา)
7. Lowest USGA Handicap Index as at 1 March 2021 / แฮนดิแคป USGA ทีmตํmาทีmสดุ ณ วันทีm 1 มีนาคม 2564: __________________________
8. Postal Address / ทีmอยู:่ _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
9. Contact No / เบอร์ โทรติดต่อ:

(Home or Office / ทีmทํางานหรื อบ้ าน): _____________________________________________________________
(Mobile/ มือถือ): ______________________________________________________________________________

10. Email Address / อีเมล: _____________________________________________________________________________________________________
11. Would you like to hire caddie from Siam Country Club? ท่านต้ องการจองแคดดี pของสยามคันทรี คลับหรื อไม่? Yes /. No
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12. Please select your preferred practice round from most to least preferred using number 1 to 12. You will be booked to your most
preferred time available base on first come, first served basis.
กรุณาเลือกเวลาซ้ อมทีmทา่ นต้ องการตามลําดับจากมากทีmสดุ ไปน้ อยทีmสดุ โดยใช้ เลข 1 ถึง 12 ผู้จดั การแข่งขันจะทําการจองเวลาซ้ อมทีmยงั ว่างอยูใ่ ห้
ตามลําดับทีmทา่ นเลือก โดยให้ สทิ ธิŒตามลําดับการส่งใบสมัคร
_____ 07:00
_____ 07:10
_____ 07:20
_____ 07:30
_____ 07:40
_____ 07:50

_____ 08:00
_____ 08:10
_____ 08:20
_____ 08:30
_____ 08:40
_____ 08:50

Player’s Declaration / คําแถลงโดยผู้เล่ น
I declare that the information I have given above is correct. I have read and understood all the conditions of entry and I hereby agree to
abide by these conditions and all the decisions of the Tournament Committee.
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าข้ อมูลข้ างต้ นนันเป็
p นจริ งทุกประการ ข้ าพเจ้ าได้ อา่ น ทําความเข้ าใจ และยอมรับเงืmอนไขทังหมด
p
รวมถึงเคารพการตัดสินใจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
Signature / ลงชืmอ: _________________________________

Date / วันทีm: ________________________________

Certification by Club / รั บรองโดยชมรม/สโมสร
Name of Club / ชืmอชมรม/สโมสร: ______________________________________________________________________________
We certify that the above player is a current member of our Club.
เราขอรับรองว่าผู้เล่นข้ างต้ นเป็ นสมาชิกของสโมสร

_____________________________________
Club Official’s Signature and Club Stamp
ลงชืmอและตราประทับ
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