
รายการจูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์
2  รายการชั้นน�าของประเทศไทย 2020 / 2021

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

อินเตอร์เนชันแนล สคูล กอลฟ์ ทัวร์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564  
ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 1

รายการจูเนียรก์อลฟ์ทัวร ์2 รายการชัน้น�าของประเทศไทย – เดอะ อินเตอรเ์นชัน่แนล สคลู กอลฟ์ ทัวร ์ไทยแลนด์ 
2563/ 2564 และ ฟอลโด ซรีี่ส ์ไทยแลนด ์2563 / 2564 ซึง่เป็นงานทีด่ึงดดูนักกอลฟ์รุน่เยาว์ฝีมือดีทีส่ดุจากทั่ว
ประเทศไทย ขอเสนอโอกาสทางการตลาดในการร่วมเป็นผูส้นับสนุนและพันธมิตรทางธุรกจิกบัเรา

ดว้ยความนิยมในกฬีากอลฟ์ทัง้ทัว่โลกและในเอเชียเติบโตขึ้นอย่างมาก เห็นไดช้ดัในชว่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปจัจุบันประเทศไทย
มีนักกอลฟ์ที่ยงัคงแขง่ขันอยู่ถงึหนึง่ล้านคน มสีนามกอลฟ์  247 สนาม มีนัดแขง่ระดับอาชีพ 35 นัด และมงีานแขง่รุน่
เยาว์มากกว่า 100 รายการในแตล่ะปี

กอลฟ์กลายเป็นกฬีาทีไ่ดร้บัความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน โดยโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียหลายแหง่มักจะ
เกณฑ์ครฝูึกสอนกอลฟ์ที่มีความช�านาญระดับสงูเข้าไปสอนในโรงเรียน และกฬีากอลฟ์เองก็เป็นกจิกรรมนอกตารางที่เป็น
ที่นิยมอยู่แลว้ในกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวที่มฐีานะ

ทัง้ 2 รายการ ทวัร์อุปถัมภ์และบ่มเพาะนักกอลฟ์ไทยรุน่ใหม่มากมาย… เด็กรุน่เยาว์ที่เข้าร่วมการแขง่ขันส่วนมากมาจาก
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โดยมีทีว่่างเปิดรบัส�าหรบัผู้เข้าแขง่ขันท้องถิ่นจ�านวนหนึง่

อินเตอร์เนชัน่แนล สคลู กอลฟ์ ทัวร ์ไทยแลนด ์- เป็นจุดดึงความสนใจให้เห็นถึงคนรุน่เยาว์ที่มี
ความสามารถมากมายทั่วประเทศไทย และเป็นโอกาสให้คนรุน่เยาว์เหล่านี้ทดสอบทักษะของตน
ในกลุ่มคนระดับเดียวกัน ทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาต ิอีกทั้งยังเพ่ิมพูนประสบการณ์ใน
การแข่งขันกอลฟ์อีกด้วย

ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด ์– เป็นส่วนหนึ่งของรายการกอลฟ์สมัครเล่นต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงของ
นิค ฟอลโด ซึง่จัดขึ้นเพ่ือนักเล่นผู้มีความสามารถอายุระหว่าง 12 - 21 ป ีซึง่ก�าลังก้าวเข้ามา
ในวงการ  เป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักกอลฟ์สมัครเล่นรุน่เยาว์ทั้งชายและหญิงได้เข้าร่วม
รายการแข่งรุน่เยาว์ทีโ่ด่งดังมากรายการหนึ่งในโลก

ผู้ชนะรายการ อินเตอรเ์นชั่นแนล สคลู กอลฟ์ ทวัร ์ไทยแลนด ์จะไดร้บัโอกาสเข้าแขง่ขันในรายการ
ฟอลโด ซรีี่ส ์ไทยแลนด ์โดยผู้ชนะในแตล่ะระดับอายขุองรายการ ฟอลโด ซรีี่ส ์จะแขง่ขันกันอีกครัง้
ในรายการ ฟอลโด ซรีี่ส ์รอบชงิชนะเลิศระดับเอเชีย ทีส่นาม ลากูน่า ลงักาวีทีส่วยงามในเวียดนาม
โดยนิค ฟอลโด เป็นผู้น�าเสนอรายการดว้ยตวัเอง

จัดงานโดย ฟอร ์เมเนจเม้นท ์กรุป๊ แอนด ์กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท ์เอเชีย
รายการแข่งครัง้นี้เปิดโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้ผูส้นับสนุนและพันธมิตร
เพ่ือประชาสัมพันธ์แบรนด์ตนและสร้างการรบัรู้ในกลุ่มเป้าหมาย
ระดบัไฮเอ็นดข์องสังคมไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็ในรายการ
อินเตอร์เนชั่นแนล สคลู กอลฟ์ ทวัร์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564
และ ฟอลโด ซีร่ีส ์ไทยแลนด์ 2563 / 2564 -
ร่วมเปฯ็พันธมิตรทางธรุกจิกับเรา



ขอ้มลู และสถติขิองกฬีากอลฟ์
กอลฟ์ทัว่โลก

มากกว่า 89 ล้านคน
นักกอลฟ์ทัว่โลก

มากกว่า 208 ประเทศ
ที่เล่นกฬีากอลฟ์

35กลุ่มองค์กรใหม่
ที่ตั้งขึ้น ตามมาดว้ยการรวมกอลฟ์เป็น

กฬีาหนึ่งในกฬีาโอลิมปิกส์ 2559

อนัดบั 1 ของโลก
กฬีาเดีย่ว

กฬีาทีเ่ตบิโต
เรว็ทีสุ่ดในเอเชยี

กอลฟ์ใน
ประเทศไทย

เติบโตอย่างมาก

15,076
จ�านวนผู้เล่นทีล่งทะเบียน
กับสมาคมกอลฟ์แหง่

ประเทศไทย

247
จ�านวนสนามกอลฟ์

ในประเทศไทย

1 ล้าน
นักกอลฟ์ทีล่งแข่งใน

35
รายการกอลฟ์

ระดบัอาชพี ต่อปี

กอลฟ์รุน่เยาว์
ในประเทศไทย

10 
รายการกอลฟ์
รุน่เยาว์ต่อปี

OVER 100
JUNIOR TOURNAMENTS  

ที่มาของข้อมลู - สมาคมกอลฟ์แหง่ประเทศไทย

รายการจเูนยีร์ กอล์ฟ ทวัร์ ในประเทศไทย
ปจัจุบันมีรายการจูเนียรก์อลฟ์ทัวร์ในประเทศไทย 10 รายการ

อินเตอรเ์นชัน่แนล สคลู กอลฟ์ ทัวร ์ไทยแลนด์
ฟอลโด ซรีี่ส ์ไทยแลนด์
ไทยแลนด ์จูเนียร ์กอลฟ์ เฟเดอเรชัน่
GSB ไทยแลนด ์คิดส ์กอลฟ์ สเต็ป อฟั ทัวรน์าเม้นท์
ไทยแลนด ์คิดส ์กอลฟ์ ทัวร์

ฟวิเจอร ์จูเนียร ์กอลฟ์ ไทยแลนด์
US คดิส์ กอล์ฟ โลโคล ทัวร ์ไทยแลนด์ 
TGA-สิงห ์จูเนียร ์กอลฟ์ แรงคิ้ง  
ทรูวิชัน่ส ์จูเนียร ์กอลฟ์ ทัวร์ 
ช้าง ไทยแลนด ์จูเนียร ์กอลฟ์ ทัวร์

Golfers in Thailand are Large & Growing

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 2

รายการจูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์
2  รายการชั้นน�าของประเทศไทย 2020 / 2021



แพ็คเกจการสนับสนนุ
อินเตอร์เนชั่นแนล สคลู กอลฟ์ ทวัร์ ไทยแลนด์ และฟอลโด ซร่ีีส ์ไทยแลนด์  2563 
/ 2564 ไดจ้ัดท�าแพ็คเกจการตลาดส�าหรบัผูส้นับสนุนและพันธมิตรทางธรุกจิ เพ่ือให้
เหมาะกับความต้องการหลายระดับด้วยกัน

อนิเตอรเ์นชัน่แนล สคลู กอลฟ์ ทวัร ์ไทยแลนด์ 
2563 / 2564

ระดบัที ่1 : ผูส้นบัสนุนหลกัและผุส้นบัสนุนการน�าเสนอ
ผู้สนับสนุนหลัก จ�านวน 1 ราย พร้อมสิทธิในการมีส่วนร่วมในชื่องาน อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล 
กอลฟ์ ทัวร ์ไทยแลนด ์2563 / 2564
ผู้สนับสนุนการน�าเสนอ จ�านวน 1 ราย พร้อมสิทธิในการมีส่วนร่วมในชื่องาน อินเตอร์เนชั่นแนล 
สคูล กอลฟ์ ทัวร ์ไทยแลนด ์2563 / 2564

ระดบัที ่2 : พันธมติรอย่างเป็นทางการ
พันธมิตรอย่างเป็นทางการของงาน อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล กอลฟ์ ทัวร์ ไทยแลนด ์2563 / 
2564 จากธุรกิจซึง่ไม่เป็นคู่แข่งกัน จ�านวน 6 ราย 

ระดบัที ่3: ผู้จัดหาสนิค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการ
ผู้จัดหาสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการ จากธุรกิจซึง่ไม่เป็นคู่แข่งกัน จ�านวน 10 ราย เพ่ือ
จัดหาสินค้าและบรกิารที่จ�าเป็นต่องาน อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล กอลฟ์ ทัวร ์ไทยแลนด ์2563 / 
2564 โดยผู้จัดหาสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการในหมวดธุรกิจต่อไปนี้

สายการบิน เสื้อผ้า การย้ายถิ่น เดนิทาง & ท่องเทีย่ว

รถยนต์ บริการส่งพัสดุภัณฑ์ การจัดหาบุคลากร 

ธนาคาร &  
บริการด้านการเงิน สถานที่ท่องเที่ยว กีฬา &

เครื่องดื่มอัดลม

เบียร์ สื่อสารทาง
มือถือ จ�าหน่ายตั๋ว

ระดบัที ่3: สือ่พันธมติร
สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ จ�านวน 10 ราย – เพ่ือสนับสนุนด้านการรายงานข่าวผ่านทาง
โทรทัศน ์วิทย ุสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน ์โซเชียลมีเดีย

ฟอลโด ซรีีส์่ ไทยแลนด์ 
2563 / 2564

ระดบัที ่1: ผูส้นบัสนุนหลกัและผุส้นบัสนุนการน�าเสนอ
ผู้สนับสนุนหลัก จ�านวน 1 ราย พร้อมสิทธิในการมีส่วนร่วมในชื่องาน ฟอลโด ซีรี่ส ์ไทยแลนด์ 
2563 / 2564
ผู้สนับสนุนการน�าเสนอ จ�านวน 1 ราย พร้อมสิทธิในการมีส่วนร่วมในชื่องาน ฟอลโด ซีรี่ส ์ไทย
แลนด์ 2563 / 2564

ระดบัที ่2: พันธมติรอย่างเป็นทางการ
พันธมิตรอย่างเป็นทางการของงาน ฟอลโด ซรีี่ส ์ไทยแลนด ์2563 / 2564 จากธุรกิจซึง่ไม่เป็น
คู่แข่งกัน จ�านวน 6 ราย 

ระดบัที ่3: ผู้จัดหาสนิค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการ
ผู้จัดหาสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการ จากธุรกิจซึง่ไม่เป็นคู่แข่งกัน จ�านวน 10 ราย เพ่ือ
จัดหาสิ้นค้าและบรกิารที่จ�าเป็นต่องาน ฟอลโด ซร่ีีส ์ไทยแลนด ์2563 / 2564 โดยรวมถึง
ผู้จัดการสินค้าและบรกิารอย่างเป็นทางการในหมวดธุรกิจต่อไปนี้

สายการบิน เสื้อผ้า การย้ายถิ่น เดนิทาง & ท่องเทีย่ว

รถยนต์ บริการส่งพัสดุภัณฑ์ การจัดหาบุคลากร 

ธนาคาร &  
บริการดา้นการเงนิ สถานที่ท่องเที่ยว กีฬา &

เครื่องดื่มอัดลม

เบียร์ สื่อสารทาง
มือถือ จ�าหน่ายตั๋ว

ระดบัที ่3: สือ่พันธมติร
สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ จ�านวน 10 ราย – เพ่ือสนับสนุนด้านการรายงานข่าวผ่านทาง
โทรทัศน ์วิทย ุสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน ์โซเชียลมีเดีย

ส�าหรับทั้ง 2 รายการ

แพ็คเกจครัง้เดียวสดุพิเศษ
สิทธิในการตั้งชื่อส�าหรับ Hole-In-One  
สิทธิในการตั้งชื่อรถบักกี้ในงานแข่ง

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 3

รายการจูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์
2  รายการชั้นน�าของประเทศไทย 2020 / 2021



อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล
กอล์ฟ ทัวร์  ไทยแลนด์
รายการ อนิเตอรเ์นชัน่แนล สคูล กอล์ฟ ทวัร์ ไทยแลนด ์(IGST) 2563 / 2564 เป็นนดัแขง่ขนักอลฟ์
ทีจ่ดัเฉพาะส�าหรบันกัเรยีนจากโรงเรยีนนานาชาตทิัง้หลายทีต่อ้งการเขา้รว่มโดยรบัจ�านวนนกัเรยีน
จ�านวน 140 คน ต่อ 1 นดั

จ�านวน 6 นัด
นัดแข่งอินวิเทชั่นนัล 1 วัน

สถานที่
เป็นเจ้าภาพโดยโรงเรียนนานาชาติ ณ  

สถานที่ทั่วประเทศไทย

ระยะเวลา
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของภาคเรียน ตุลาคม 2563 - 

มีนาคม 2564

รางวัล
เดี่ยว และทีม ใช้กฎเงินรางวัลสะสม 

Scratch  & Nett

รูปแบบและการจัดอันดับ
นัด 36 หลุม - เหมาะสมกับคะแนนตามป้าย

จัดอันดับของรุ่นเยาว์

ฟอลโด ซีรีส่์
นักกอล์ฟอันดับต้นทั้งชายหญิงจากนัดแข่งแต่ละนัดจะได้
รับยกเว้น สามารถผ่านเข้าไปแข่งในนัดแข่งต่อเนื่องของ

งาน ฟอลโด ซีรี่ส์ 

ขอ้มลูดา้นภมูปิระชากรของโรงเรยีนนานาชาต ิ- ประเทศไทย
ค่าเล่าเรียน

300,000 ถึง 1.1 ล้านบาทต่อปี
800

จ�านวนนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียน
กลุ่มบุคคลทีม่ีรายได้สุทธิสูง

ครอบครัวในหมวดประชากรที่มีรายได้สูงติดอันดับในประเทศไทย

ปฏทินิ อนิเตอร์เนชัน่แนล สคูล กอล์ฟ ทวัร์ ไทยแลนด2์562 / 2563
ชือ่นัดแข่งขัน วันที่ สถานที่ เจ้าภาพ
ISGT ฮาร์โรว์  Invitational 6 ตุลาคม 2562 บางกอกกอล์ฟคลับ / ล�าลูกกาคันทรีคลับ (ทีบีซี) โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

ISGT โชรสเบอรี่ Invitational 17 พฤศจิกายน 2562 สุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ โรงเรียนนานาชาติโชรสเบอรี่

ISGT นอริช Invitational 1 กุมภาพันธ์ 2563 เดอะวินเทจคลับ โรงเรียนนานาชาตินอริช

ISGT รีเจ้นท์ พัทยา Invitational 1 มีนาคม 2563 บูรพา / พัฒนากอล์ฟรีสอร์ท โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

ISGT เวลริงตัน Invitational 8 มีนาคม 2563 โลตัสแวลเล่ย์กอล์ฟรีสอร์ท โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน

ISGT นัดแข่งชิงถ้วยรางวัลโรงเรียนนานาชาติ 28 - 29 มีนาคม 2563 โลตัสแวลเล่ย์กอล์ฟรีสอร์ท

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 4
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โรงเรยีนทีเ่ข้ารว่ม

- โรงเรียนนานาชาติฮารโ์รว ์กรงุเทพฯ
- โรงเรียนนานาชาตโิชรสเบอรี ่กรงุเทพฯ
- โรงเรียนนานาชาตินอริช กรงุเทพฯ
- โรงเรียนนานาชาติเวลรงิตัน
- โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท ์พัทยา

- โรงเรียนบางกอกพัฒนา - โรงเรียนนานาชาติอังกฤษในประเทศไทย -
นัดแข่ง พัฒนา Invitational ณ สนามธนาซิตี้

- เดอะ อเมรกิัน สคูล ออฟ แบงกอก –
นัดแข่งชิงถ้วยอีเกิ้ล คพั ณ สนามกรีนแวลเล่ย์กอลฟ์คลับ

- โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย - นัดแข่งบรอมส์โกรฟ
Invitational ณ สนามวินด์เซอรพ์าร์คกอลฟ์แอนด์คันทรีคลับ

- โรงเรียนนานาชาติเวลริงตัน คอลเลจ กรงุเทพฯ – นัดแข่ง เวลรงิตัน
Invitational ณ สนามเดอะรอยัลลาดกระบังกอลฟ์คลับ

- โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล ์- นัดแข่ง เทร็ลล ์Invitational ณ โลตัสแวลเล่ย์

ISGT Tournaments

International Schools Golf Tour (ISGT) Thailand 2019/2020 International Schools Golf Tour (ISGT) Thailand 2020/2021 Target

ISGT Tournaments

International Schools Golf Tour (ISGT) Thailand 2019/2020 International Schools Golf Tour (ISGT) Thailand 2020/2021 Target

อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล
กอล์ฟ ทัวร์  ไทยแลนด์

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 5
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ขณะนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมรายการกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล
กอล์ฟ ทัวร์ ไทยแลนด์ (ISGT) 2562 / 2563 แล้ว จำนวน 5 แห่ง

งาน อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล กอล์ฟ ทัวร์ ไทยแลนด์ (ISGT) 2562 / 2563 เป้าหมายของงาน อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล กอล์ฟ ทัวร์ ไทยแลนด์ (ISGT) 2563 / 2564

โดยมีโครงการเพิ่มโรงเรียนอีกจำนวน 5 แห่ง ในรายการกอล์ฟ
อินเตอร์เนช่ันแนล สคูล กอล์ฟ ทัวร์ ไทยแลนด์ (ISGT) 2563 / 2564



รายการกอลฟ์ ฟอลโด ซีรีส์่ จัดตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2539 โดยนคิ ฟอลโด ซึง่ต้องการให้โอกาสดา้นกีฬากอลฟ์
แกก่ลุม่คนรุน่เยาว์

นบัตัง้แตจ่ดัตัง้รายการนีข้ึน้ กลุม่ ฟอลโด ทรสัต ์ปัจจบุนัมกีารจดัแข่งขนัหลากหลายรปูแบบมากกว่า 40 
รายการในประเทศตา่งๆ มากกว่า 30 ประเทศ ด้วยจ�านวนนกักอลฟ์มากกว่า 5,000 ราย ทีเ่ขา้ร่วมในแต่ละปี
ผูช้นะในรอบทีผ่า่นมาได้แก่ แชมป์กอลฟ์รายการเมเจอร ์รอรีย ์แมค็อิลรอย และเจิง หยา่หนี

จ�านวน 3 นัด
นัดแข่ง 54 หลุม

นักกอล์ฟ 140 ราย
ต่อหนึ่งนัด

สถานที่
นัดแข่ง 3 นัด จัดที่ภูเก็ต พัทยา และหัวหิน

ระยะเวลา
รายการแข่งในประเทศไทย 3 รายการ 
กันยายน 2563 และ มกราคม  2564

รอบชิงชนะเลิศ – ที่ลากูน่า ลังกาวี ประเทศเวียดนาม มีนาคม 

รางวัล
ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดในการเข้าร่วมรอบชิงชนะ
เลิศระดับเอเชียในรายการฟอลโด ซีรี่ส์ ที่ประเทศ
เวียดนาม ในเดือนมีนาคม 2564 – ส�าหรับผู้ชนะ

เงินรางวัลสะสมจากทั้ง 5 รุ่นอายุ

รายการแข่งย่อย
แต่ละรายการมีรายการแข่งย่อยมินิ ฟอลโด ส�าหรับรุ่น

อายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
 

รุ่นอายุ
เพศชายรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

เพศหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ภารกิจ
- จัดรายการแข่งกอล์ฟ เพ่ือขยายกีฬากอล์ฟให้แพร่หลายทั่วเอเชีย
- สร้างโอกาสให้แก่นักกอล์ฟทั้งหมดในอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟ
- สร้างโอกาสชั้นยอดเยี่ยม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักกอล์ฟระดับมืออาชีพในเอเชีย
- เปิดเส้นทางและการเปิดรับให้แก่การศึกษาเรียนรู้ต่อไปภายในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และทั่วโลก

ปฏทินิรายการกอลฟ์ ฟอลโด ซรีีส์่ 2562 / 2563
นัดแข่งขัน วันที่ สถานที่ เจ้าภาพ
ฟอลโด ซีรี่ส์ ภูเก็ต 27 - 29 กันยายน 2562 ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

ฟอลโด ซีรี่ส์ หัวหิน 5 - 7 ธันวาคม  2562 บันยันกอล์ฟคลับ โรงเรียนนานาชาติโชรสเบอรี่

ฟอลโด ซีรี่ส์ พัทยา 23 - 25 มกราคม 2563 บูรพา / พัฒนากอล์ฟรีสอร์ท โรงเรียนรักบี้ ประเทศไทย

รอบชงิชนะเลศิเอเชยี ฟอลโด ซรีีส์่
รายการกอลฟ์ เอเชีย แกรนด ์ไฟนอล เป็นรายการแข่ง WAGR 54 หลุมที่จัดขึ้นโดยนิค ฟอลโด

รายการ ฟอลโด ซรีี่ส์ รอบชิงชนะเลิศเอเชียจะจัดขึ้นที่สนามลากูน่า ลังกาว ีอันสวยงามซึ่งอยู่ห่างไปทางใต้ระยะเวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงจากดานังในประเทศเวียดนาม
- จัดเวทีชั้นเลิศซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส�าหรับกฬีากอลฟ์
- ผู้ชนะเลิศ เอเชีย แกรนด ์ไฟนอล ทั้งหมดจะได้รับเชิญไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศยโุรปในรายการ ฟอลโด ซรีี่ส์ ยโูรเปี้ ยน แกรนด ์ไฟนอล
- ผู้ชนะเลิศชายและหญิงจะได้รับเชิญให้แข่งในรายการกอลฟ์ระดับอาชีพ

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 6

ฟอลโด ซีรี่ส์
ประเทศไทย 2020 / 2021



เหตใุดจงึควรรว่มสนบัสนนุ
การร่วมมือกับรายการกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล กอล์ฟ ทัวร์ ไทยแลนด ์2563 / 2564 และฟอลโด ซรีี่ส์ ไทยแลนด ์2563 / 2564 เป็นการเปิดโอกาสให้ผูส้นับสนุนและ
พันธมิตรสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและบรกิารของตนในรปูแบบเฉพาะทีไ่ม่เหมือนใคร ผู้สนับสนุนและพันธมิตรจะไดร้บัสิทธิประโยชน์มากมาย ซึง่รวมถึง…

 สิทธดิา้นการสรา้งการรบัรูแ้บรนด์
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในทุกนัดแข่งและทุกงานต่อเนื่องที่เกิดภายหลัง

นัดแข่ง
ป้ายโฆษณาในสนามกอล์ฟ - จุดเริ่มตี & ป้ายต้อนรับบนสนาม 

ป้าย ฉากหลังน�าเสนองาน ป้ายคะแนน & จอ LED
สื่อ ฉากหลังในห้องแถลงข่าว  

บูธจัดแสดงสินค้า - บนสนาม & จุดลงทะเบียน  
บัตรคะแนน
รถบักกี้

ผู้เล่นและเจ้าหน้าที่
บนเสื้อโปโล หมวก เสื้อแคดดี้ และผ้าขนหนู

การแพร่ภาพ
รายงานข่าวโดยสื่อพันธมิตร

 สิทธดิา้นส่ือและการประชาสัมพันธ์
แคมเปญประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

ร่วมอยู่ในหน้า ISGT ไทยแลนด์ และฟอลโด ซีรี่ส์ 
เป็นข่าวด่วน

สือ่พันธมิตร
โอกาสลงบทความและโฆษณากับสื่อพันธมิตร

 วิดีโอประชาสัมพันธ์บริษัท
ร่วมอยู่ในวิดีโอประชาสัมพันธ์งาน 1 นาที และวิดีโอเปิดตัวงาน 30 

วินาที

 สิทธิดา้นการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 เพ่ือเพ่ิมมลูคา่แบรนดต์ลอดงาน
ผู้สนับสนุนการตัง้ชือ่และผู้สนับสนุนการน�าเสนอ
6 ล้านบาท

ผู้สนับสนุนร่วม
3 ล้านบาท

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และ สื่อพันธมิตร
1.5 ล้านบาท

4.5 ล้านบาท - สิ่งพิมพ์ สื่อ และวารสาร
250,000 บาท - วิดีโอประชาสัมพันธ์งาน
250,000 บาท - วิดีโอประชาสัมพันธ์บริษัท
750,000 บาท - การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในทุกนัดแข่ง
250,000 บาท - การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในทุกงานต่อเนื่อง
                  ที่เกิดภายหลัง

2.25 ล้านบาท - สิ่งพิมพ์ สื่อ และวารสาร
250,000 บาท - วิดีโอประชาสัมพันธ์งาน 
400,000 บาท - การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในทุกนัดแข่ง 
100,000 บาท - การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในทุกงาน
                 ต่อเนื่องที่เกิดภายหลัง

1.2 ล้านบาท - สิ่งพิมพ์ สื่อ และวารสาร 
200,000 บาท - การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในทุกนัดแข่ง 
100,000 บาท - การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในทุกงาน
                  ต่อเนื่องที่เกิดภายหลัง

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 7

รายการจูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์
2  รายการชั้นน�าของประเทศไทย 2020 / 2021



เหตใุดจงึควรเขา้รว่มสนบัสนนุ
 สิทธกิารประชาสัมพันธ์
และการส่งเสรมิการขาย
การแจกข่าวสารส่ือประชาสัมพันธ์ในงาน อินเตอรเ์นชั่นแนล สคลู กอลฟ์ ทัวร์
ไทยแลนด์ 2563 / 2564 และฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564 มีตลอด
ฤดูกาล และจัดแสดงบนป้ายแบนเนอร์ที่ผู้สนับสนุนจัดท�ามาด้วย

โลโก้บนในทุกส่ือต่อไปนี้: ข่าวสารส่ือ ส่ิงพิมพ์ ตารางแข่งขัน งานแถลงข่าว

 สิทธด้ิานการท�าการตลาดเชงิประสบการณ์
แจกตัวอย่างสินค้าให้ทดลองใช้ตามโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนผ่านบูธ
ชั่วคราวในสถานทีจ่ัดงาน และผ่านทางออนไลน์และส่ือโซเชียลมีเดีย

 สิทธดิา้นส่ือดจิติอลและส่ือสังคมออนไลน์
ร่วมอยู่ในกจิกรรมส่ือโซเชียลมีเดีย...

อินเตอร์เนชัน่แนล สคูล กอล์ฟ ทัวร์ ไทยแลนด์ ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์

https://www.foremanagement.com/
https://www.golfdevelopmentasia.com/

https://faldoseries.com/

เฟซบุ๊ด
https://www.facebook.com/foremanagementgroup/
ผู้ติดตาม 1,982 ราย

เฟซบุ๊ด
https://www.facebook.com/faldoseries  
ผู้ติดตาม 6,050 ราย

อินสตาแกรม
https://www.instagram.com/fore_mgmt/
ผู้ติดตาม 298 ราย

อินสตาแกรม
https://www.instagram.com/faldoseries/
ผู้ติดตาม 901 ราย

ทวิตเตอร์
https://twitter.com/faldoseries
ผู้ติดตาม 3,040 ราย

ณ เดือนกันยายน 2562

 

 การท�าสินคา้
โอกาสในการผลิตสินค้าร่วมแบรนด ์เช่น เส้ือโปโล หมวก แจ็คเก็ต เป็นต้น

 การเลีย้งรบัรอง & สรา้งเครอืขา่ย
เชญิร่วมงาน Faldo Series รอบชิงชนะเลิศเอเชีย - เดือนมีนาคม 2564 บัตรผ่าน 
VIP เข้างานเลี้ยงสร้างเครือข่าย & งานเลี้ยงมื้อค�่า  
สามารถเข้าถึงกลุ่มที่มโีอกาสเป็นลูกค้า (ผู้ปกครอง) มากกว่า 500 ท่าน

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 8

รายการจูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์
2  รายการชั้นน�าของประเทศไทย 2020 / 2021

https://www.foremanagement.com/
https://www.facebook.com/foremanagementgroup/
https://www.facebook.com/faldoseries
https://www.instagram.com/fore_mgmt/
https://www.instagram.com/faldoseries/
https://twitter.com/faldoseries


รายการสิทธิประโยชน์ –  อินเตอร์เนชัน่แนล สคูล กอล์ฟ  
ทัวร์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564

ระดับที ่1

ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที ่2

พันธมติรอยา่งเป็น
ทางการ

ระดับที ่ 3

ผู้สนับสนุนสินค้า
และบริการอย่าง
เป็นทางการและ
สือ่พันธมิตร

สิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิในการใช้ชือ่ 
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564

สิทธิด้านการใช้ชือ่งานเพ่ือการประชาสัมพันธ์และโฆษณา…

“[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล กอล์ฟ ทัวร์ ไทย
แลนด์ 2563 / 2564 น�าเสนอโดย[ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” มี

“พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] อินเตอร์
เนชั่นแนล สคูล กอล์ฟ ทัวร์ ไทยแลนด์ 2563/2564 น�าเสนอ
โดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]”

มี

“ผู้จัดหาสินค้าและบริการ [ประเภทสินค้า] อย่างเป็นทางการ
ของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล กอล์ฟ ทัวร์ 
ไทยแลนด์ 2563/2564 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�า
เสนอ]”

มี

“สื่อพันธมิตร [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล 
กอล์ฟ ทัวร์ ไทยแลนด์ 2563/2564 น�าเสนอโดย [ชื่อผู้
สนับสนุนการน�าเสนอ]”

มี

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียว มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์ในแบรนด์:
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - นัดแข่ง
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564

ป้ายโฆษณาในสนามแข่งกอล์ฟ – จุดเร่ิมเล่นและบนสนาม
ฉากหลังตามสื่อและห้องแถลงข่าว เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

ป้ายต้อนรับ ฉากหลังน�าเสนองาน
ป้ายคะแนนและ จอ LCD เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

บูธผู้สนับสนุน - บนสนามและจุดลงทะเบียน มี มี

โลโก้บนบัตรคะแนน มี

โลโก้บนรถบักกี้ มี

บนสื่อ ห้องแถลงข่าวและฉากหลังสื่อ เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ผู้เล่นและ เจ้าหน้าที่
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564

โลโก้บนตัวผู้เล่น: เสื้อเชิ้ต มี (หน้าอกซ้าย) มี (ปกเสื้อ)

โลโก้บนตัวผู้เล่น: หมวก มี (ด้านหน้า) มี (ด้านข้าง)

โลโก้บนตัวแคดดี้ : เสื้อและกระเป๋า มี (ด้านหน้า) มี (ด้านหลัง)

โลโก้บนผ้าขนหนู มี

รายการสิทธิประโยชน์ –  อินเตอร์เนชัน่แนล สคูล กอล์ฟ  
ทัวร์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564

ระดับที ่1

ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที ่2

พันธมติรอยา่งเป็น
ทางการ

ระดับที ่ 3

ผู้สนับสนุนสินค้า
และบริการอย่าง
เป็นทางการและ
สือ่พันธมิตร

สิทธิด้านสือ่และการประชาสัมพันธ์
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564

ร่วมอยู่ในแคมเปญประชาสัมพันธ์ มี มี มี

โลโก้บนสื่อต่างๆ ข่าวสารส่งสื่อ สิ่งพิมพ์ ตารางนัดแข่ง
งานแถลงข่าว มี มี มี

ร่วมอยู่ในรายงานข่าวของสื่อพันธมิตร มี มี มี

โลโก้ในวิดีโอประชาสัมพันธ์ 1 นาที มี มี มี

โลโก้ในวิดีโอเปิดตัวงาน 30 วินาที มี

ผู้เล่นคนดังในงาน - สามารถเข้าถึงได้เพ่ือท�าแคมเปญโฆษณา 
ส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ มี มี มี

โฆษณาในตารางนัดแข่งทุกนัดที่ตีพิมพ์ 1 หน้า ½ หน้า ¼ หน้า

สิทธิด้านการท�าการตลาดเชิงประสบการณ์  
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564

แจกตัวอย่างสินค้าทดลองใช้ให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนผ่านบูธ
ชั่วคราวในสถานที่จัดงาน และทางออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย มี มี มี

สิทธิด้านสือ่ดิจิตอลและสือ่สังคม
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนหน้าเวปไซต์ของผู้สนับสนุน เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอล – รวมถึงการส่งข้อความ
จากแบรนด์ร่วมกัน โลโก้ในเวปไซต์ และโซเชียลมีเดียของงาน 
ISGT

มี มี มี

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ขั้นตอนพัฒนาและการเข้า
ถึงโครงการการตลาดด้วยอีเมล์ของ ISGT เพ่ือประชาสัมพันธ์
แบรนด์ของผู้สนับสนุน

มี มี มี

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์ 
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564

สินค้าแบรนด์ร่วม - โอกาสในการผลิต เช่น โลโก้บนสินค้า
ที่ผลิตเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น เส้ือโปโล หมวก แจ็คเก็ต 
เป็นต้น

มี มี

สิทธิด้านการรับรองและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
ISGT ไทยแลนด์ 2563 / 2564 

เชิญรว่มงาน ฟอลโด ซีรีส่ ์รอบชงิชนะเลศิเอเชยี - มีนาคม 2564  มี

บัตรผ่านวีไอพีเข้างานเลี้ยงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและงานเลี้ยงมื้อค�า่ มี มี มี

สามารถเข้าถึงผู้ปกครองมากกว่า 500 ท่าน มี มี

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จ�ากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนตลาด
จัดโดย ฟอร์ เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 9



รายการสิทธิประโยชน์ -
ฟอลโด ซีรีส่์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564

ระดับที ่1

ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที ่2

พันธมติรอยา่งเป็น
ทางการ

ระดับที ่ 3

ผู้สนับสนุนสินค้า
และบริการอย่าง
เป็นทางการและ
สือ่พันธมิตร

สิทธิพิเศษตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิการใช้ชื่อ
ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564 

สิทธิด้านการใช้ชือ่งานเพ่ือการประชาสัมพันธ์และโฆษณา…

“[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ น�าเสนอโดย 
[ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” มี

“พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ฟอลโด 
ซีรี่ส์ ไทยแลดน์ น�าเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” มี

“ผู้จัดหาสินค้าและบริการ [ประเภทสินค้า] อย่างเป็นทางการ 
[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ น�าเสนอโดย [ชื่อ
ผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]”

มี

“สื่อพันธมิตร [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ น�า
เสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการน�าเสนอ]” มี

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียว มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - นัดแข่ง 
ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564 
ป้ายโฆษณาในสนามแข่งกอล์ฟ – จุดเริ่มเล่นและ
บนสนาม เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

ฉากหลังตามสื่อและห้องแถลงข่าว เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

ป้ายต้อนรับ ฉากหลังน�าเสนองาน
ป้ายคะแนนและจอ LCD มี มี

บูธผู้สนับสนุน - บนสนามและจุดลงทะเบียน มี

โลโก้บนบัตรคะแนน มี

โลโก้บนรถบักกี้ เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

สือ่ / ห้องแถลงข่าวและฉากหลังสือ่
โลโก้บนตัวผู้เล่น: เสื้อเชิ้ต มี (หน้าอกซ้าย) มี (ปกเสื้อ)

โลโก้บนตัวผู้เล่น: หมวก มี (หน้าอกซ้าย) มี (ด้านข้าง)

โลโก้บนตัวแคดดี้ : เสื้อ และกระเป๋า มี (ด้านหน้า) มี (ด้านหลัง)

โลโก้บนผ้าขนหนู มี

รายการสิทธิประโยชน์ -
ฟอลโด ซีรีส่์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564

ระดับที ่1

ผู้สนับสนุนหลัก
และผู้สนับสนุน
การน�าเสนอ

ระดับที ่2

พันธมติรอยา่งเป็น
ทางการ

ระดับที ่ 3

ผู้สนับสนุนสินค้า
และบริการอย่าง
เป็นทางการและ
สือ่พันธมิตร

สิทธิด้านสือ่และการประชาสัมพันธ์
ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564 

ร่วมอยู่ในแคมเปญประชาสัมพันธ์ มี มี มี

โลโก้บนสื่อต่างๆ ข่าวสารส่งสื่อ  สิ่งพิมพ์ ตารางนัดแข่ง งาน
แถลงข่าว มี มี มี

ร่วมอยู่ในรายงานข่าวของสื่อพันธมิตร มี มี มี

โลโก้บนวิดีโอประชาสัมพันธ์ 1 นาที มี มี มี

โลโก้บนวิดีโอเปิดตัวงาน 30 วินาที มี

ผู้เล่นคนดังในงาน - สามารถเข้าถึงได้เพ่ือท�าแคมเปญโฆษณา 
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ มี มี มี

โฆษณาในตารางนัดแข่งทุกนัดที่ตีพิมพ์ 1 หน้า ½ หน้า ¼ หน้า

สิทธิด้านการท�าการตลาดเชิงประสบการณ์
ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564 

การทดลองใช้ตัวอย่างสินค้าทางบูธชั่วคราวในสถานที่และทาง
ออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย มี มี มี

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์
ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564 

การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนหน้าเวปไซต์ของสื่อพันธมิตร เห็นเด่นชัด เด่นรองลงมา เด่นรองลงมา

การประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิตอล- รวมการส่งข้อความจาก
แบรนด์ร่วมกัน โลโก้ในเวปไซต์ หน้าโซเชียลมีดียของงาน
FST

มี มี มี

ข้อมูลประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ขั้นตอนพัฒนาและการเข้าถึง
โครงการการตลาดด้วยอีเมล์ของ FST เพ่ือประชาสัมพันธ์
แบรนด์ของผู้สนับสนุน

มี มี มี

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์
ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564 

สินค้าร่วมแบรนด์ - โอกาสในการผลิต เช่น โลโก้บนสินค้าที่
ผลิตเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น เสื้อโปโล หมวก แจ็คเก็ต เป็นต้น มี มี

สิทธิด้านการเลี้ยงรับรองและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  
ฟอลโด ซีรี่ส์ ไทยแลนด์ 2563 / 2564 

เชิญร่วมงาน ฟอลโด ซีรี่ส์ รอบชิงชนะเลิศเอเชีย - มีนาคม 2564  มี

บัตรผ่านวีไอพีเข้างานเลี้ยงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและงานเลี้ยงมื้อค�า่ มี มี มี

สามารถเข้าถึงผู้ปกครองมากกว่า 500 ท่าน มี มี

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ
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ผูจ้ดังาน
ฟอร์ เมเนจเมน้ท์ กรุป๊
ฟอร ์เมเนจเม้นท ์กรุป๊ ก่อตัง้ขึ้นในป ีพ.ศ. 2559 น�าพาการบรหิารงานแขง่ขันกอลฟ์
รปูแบบใหม่มาสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟอร ์เมเนจเม้นท ์กรุป๊ กลายเป็นหนึง่ในบรษัิทบรหิารกอลฟ์และกฬีาชั้นแนวหน้าของ
เอเชีย ท้ังนี้เป็นผลมาจากความผสมผสานเฉพาะตัวของผู้บริหารในวงการนี ้ที่มาก
ไปดว้ยประสบการณ์เป็นหลัก ฟอร ์ท�าให้เกิดทีมบรหิารที่มีประสบการณ์ตัง้แต่การ
บรหิารจัดการสนามกอลฟ์นานาชาต ิไปจนถงึการบ�ารงุรกัษาและการก่อสร้าง รวม
ถงึการจัดการงานแขง่ในระดับสงูสุดอีกดว้ย

บรษัิทยงัได้เป็นผูจ้ัดงาน เวิร์ด คอรป์อรเ์รท กอลฟ์ แชมป์เปี้ ยนชิป ไทยแลนด ์และ
ไดร้บัรางวัลผูจ้ัด WCGC แหง่ป ี2562 โดยไดร้บัเลือกให้เป็นผูจ้ัดที่ดีทีสุ่ดจาก 30 
ประเทศที่เข้าร่วม

คริส วัตสนั - กรรมการผู้จัดการ
คริส มีประสบการณ์ในการบริหารงานแขง่ขันกีฬามากกว่า 15 ป ีและเคยท�างานเป็น
ผูจ้ัดการทัว่ไปในเอเชียในวงการกอลฟ์นานกว่า 8 ป ีคริส ยงัเป็นผู้ที่ท�าใหง้านก่อน
เปิดตัวและงานเปิดตัวของ Leadbetter Academies ในกรุงเทพและบงักลาเทศ
ประสบความส�าเรจ็ พลัผลักดันและความกระตือรือรน้ของคริส เป็นพลงัผลักดันใน
การด�าเนินธรุกจิของบรษัิท

สก๊อต เฮนด ์- ผู้จัดการ
สก๊อต เป็นนักกอลฟ์อาชีพตัง้แต่ป ีพ.ศ. 2540 ลงแขง่ในรายการกอลฟ์มาแลว้ทัว่
โลก โดยชนะ 14 รายการทัว่โลก ตลอดอาชีพกอลฟ์ของเขา ความรู้ความสามารถ
ของสก๊อต ในด้านวงการกอลฟ์และการรูจ้ักผู้คนในวงการทัว่โลกท�าให้เขาเป็นก�าลงั
ส�าคญัของทีมฟอร์

เดวิด แอตชสินั- ผู้จัดการ
เดวิด เป็นเจ้าของธรุกจิไอท ีที่ประสบความส�าเรจ็หลายธรุกจิในตะวันออกกลาง ดว้ย
ความที่ตวัเองเป็นนักกอลฟ์ชั้นเยี่ยม เขาจึงเป็นเหมือนหัวหอกธรุกจิที่แขง็แกรง่มาก
ดว้ยประสบการณ์และเติมเต็มทีมงานของเรา

ไมเคลิ มอเออร์ - ผู้จัดการ
ไมค ์เป็นผู้ก่อตัง้ฟนีิกซ ์เอ็กซ์เซล ซึง่เป็นแบรนด์เสื้อผ้ากอลฟ์ที่ใหญ่ทีสุ่ดแบรนด์
หนึง่ของเอเชีย ไมเคลิ สร้างแบรนด์นี้ขึ้นเมื่อ 6 ปีก่อน และปจัจุบันจัดจ�าหน่ายไป
ยงั16 ประเทศ และลูกค้าบรษัิทระดับใหญ่ซึง่ลว้นอยู่ในวงการกอลฟ์และการแขง่
กอลฟ์ (www.fenixxcell.com) ฐานข้อมลูติดต่อและผู้คนทีไ่มคร์ูจ้ักอย่างกว้าง
ขวางนั้นเป็นปจัจัยหล่อเลี้ยงท�าให้ฟอรก์้าวไปข้างหน้าและกลายเป็นพลงัในวงการ
กอลฟ์ทุกวันนี้

กอลฟ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอเชีย
ภารกจิของ กอลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท ์เอเชีย (GDA) คือการท�าให้เกิดการเข้าร่วมและ
ความสนใจในกอลฟ์ระดับรุน่เยาว์ทัว่เอเชีย

ผู้ก่อตัง้และกรรมการบรหิารสงูสุดของ GDA เฟร์ดรกิ แอดมันส ์เป็นทัง้ครู
วิทยาศาสตรโ์รงเรียนมัธยมที่ผ่านการรบัรอง PGCE และนักกอลฟ์อาชีพ เขาดงึเอา
ประสบการณ์ในการสอนและประสบการณ์ชวีิตในชว่งลงแขง่มาสร้างโอกาสให้แก่ 
GDA อย่างกว้างขวางภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

GDA ใหโ้อกาสนักกอลฟ์รุน่เยาว์ในการพัฒนาทักษะชวีิตที่ถ่ายทอดถงึกันได ้และ
คณุค่าซึง่สามารถเรียนรูผ้่านกฬีากอลฟ์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรกักฬีา ซึง่
จะสามารถสร้างความสนุกและสุขภาพที่ดีในชวีิตตนเองได้ต่อไป

เฟร์ดรกิ แอดมันส ์- ผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง
เฟรดดี ้มีประสบการณ์เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์อาวโุสในโรงเรียนทัง้ทีโ่รงเรียน
ประจ�าในอังกฤษ (เวลริงตัน คอลเลท และโครว์ธอร์น) และนานาชาติ (โรงเรียนนานา
ชาตโิชรสเบอรี ่กรงุเทพฯ) มากกว่า 3 ป ีเขาเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรกอลฟ์ส�าหรบั
โรงเรียนและบรหิารรายการกอลฟ์ภายใน (รวมถงึนัดแขง่แบบเชญิอินวิเทชั่นนลั วัน
กอลฟ์ครอบครัว และ FOBISIA) เฟรดดี ้ยงัเป็นนักกอลฟ์อาชีพแบบทวัริง่ซึง่ลงแขง่
ในรายการ ADT,  PGA China และPGTA ทัว่เอเชียมาแลว้

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ
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ขอ้มลูตดิตอ่
ฟอร์ เมเนจเมน้ท์ กรุป๊
สมาร์ทสเปซ 48 ห้อง 4เอชั้น 4
1112 / 4 ถนนสุขุมวิท                 
แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย             
กรุงเทพฯ 10110
www.foremanagement.com 

คริส วัตสนั - กรรมการผู้จัดการ  
(ส�าหรบัการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล ์: chris@foremanagement.com     
โทรศัพท ์+66 9 5075 0368

บรษัิท กอลฟ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอเชีย จ�ากัด
ชั้น 3 ซัมเมอร์ ฮิล
1106 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
https://www.golfdevelopmentasia.com 

เฟรด์รกิ แอดมนัส ์- ผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง GDA  
(ส�าหรบัการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล ์: fredrik@golfdevelopmentasia.com     
โทรศัพท์: +66 9 8523 1749

บริษัท พอล พูล (เซา้ท อสี เอเชีย) จ�ากัด
198 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิเวศ  
เขตพระนคร   
กรงุเทพฯ 10200  
ประเทศไทย
โทรศัพท ์/ โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th

คณุพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ  
(English Speaking) 
อีเมล์ : paul@paulpoole.co.th   
โทรศัพท ์+66 8 6563 3196

คณุอุดมพร พันธุ์จนิดาวรรณ - ผูช้ว่ยส่วนตวั  
(ส�าหรบัการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
อีเมล ์: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท ์+66 8 6382 9949

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเปน็พันธมิตรทางธรุกจิ
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