PLAYER’S INFORMATION SHEET
EVENT NAME
HOST VENUE

PRIZE FUND
FORMAT
FIELD SIZE

ENTRY OPENING
DATE

ENTRY DEADLINE
WITHDRAWAL
DEADLINE
ENTRY FEES
PLAYERS
REGISTRATION
CADDIE FEES
PRO-AM
PRACTICE ROUNDS

50 THAILAND OPEN
DATE 1st - 4th September, 2022
Riverdale Golf Club
123/5 Moo1 Tiwanon Road, Bang Kadi Sub-District, Muang Pathum Thani District, Pathum Thani 12000
Tel. +66 (0)2501-2789, +66 (0)85-687-4324, Fax +66 (0)2501-1833
Website: www.riverdalegolfclub.co.th
THB8,000,000 (1st Place: THB1,200,000.00)
Withholding Tax
5% (15% Foreigner) Levy
N/A
th

(75% of prize money counted toward the ATGT Order of Merit)

72-holes stroke play competition beginning on Thursday as the first round to Sunday as the final round,
the cut shall be made after 36 holes, Top 60 players and ties shall advance to the next 36 holes of
competition, not including amateurs who made the cut.
144 [Cut-Off - Top 60 Professionals and Ties]

1. Top two hundred (200) of the Official World Golf Ranking as of the tournament application deadline.
2. Past winners of Thailand Open.
3. The winner of the ATGT’s Order of Merit (2016-2021).
4. The winner of Singha Thailand Masters (2018-2021) or All Thailand Championship (2018-2021).
5. The winner of two or more tournaments within a period of one year (2018-2022).
6. The winner of any tournament (2019-2022).
7. 20 Amateurs from TGA.
8. Professionals in Top 10 and ties not otherwise exempt from Thailand Open 2021.
9. The leading 3 players not otherwise exempt within the top 15 and ties of Road to Thailand Open Money Ranking, in a cumulative money list take from of 3 tournaments of
Singha Pattaya Open 2022, Singha Championship 2022 and Singha Chiang Mai Open 2022. Blank entries will be made on behalf of players qualifying in this category.
10. The leading 5 players not otherwise exempt within the top 20 of the 2022 Thailand PGA Tour’s Order of Merit after SINGHA-SAT Nakhon Nayok Classic 2022.
11. The leading 5 players not otherwise exempt within the top 30 of the 2022 All Thailand Golf Tour’s Order of Merit after Singha Chiang Mai Open 2022. Blank entries will be
made on behalf of players qualifying in this category.
12. Thailand Open - Open Qualifier.
13. Players based on special exemptions.
14. The field will be completed in accordance with the 2022 All Thailand Golf Tour Membership Exemption Categories list excluding Categories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

Tuesday 16th August 2022 at 09:00 hrs (Thailand Time)

Golfers can perform Tournament Entries only through the online ATGT Player Portal (https://players.allthailandgolftour.com). If you
would like to request an instruction manual on how to log in and use the ATGT Player Portal, you may send an email to
entries@allthailandgolftour.com or use the LINE application and connect with us through our LINE ID @atgt
(https://lin.ee/BiTwLxb) to make your request.

Monday 22nd August 2021 at 16:00 hrs. (Thailand Time)
Tuesday 23rd August 2021 at 16:00 hrs. (Thailand Time), A player who wishes to withdraw after this deadline
must provide sufficient documentary evidence, such as medical records, for the withdrawal to be approved.

THB 2,500.00 payable via credit card or QR code in the ATGT Player Portal online system after the entry
deadline only. We do not accept payment via Bank Transfer.
Tournament Office in the main Club House
Tue, 30th August
08:00-16:00
Wed, 31st August
08:00-14:00
Players arriving late MUST inform ATGT in advance via E-MAIL: entries@allthailandgolftour.com
THB 400 per round (Tip not included, Minimum tip 400 Baht)
Competitors who wish to bring their own caddies MUST inform the Tour by 22nd August 2022 via LINE ID @atgt.
Note: Players who register for local caddies and do not use them will still have to pay the caddie for the week.

Wed. 31st August 2022
Format: "Stroke Play Best Net Scores"(Team’s score for
each hole will be determined by best net scores) The team return
Shotgun Start: 12:00 PM
with the lowest total net score for the round is the winner.
No. of teams: TBA
th
Tue, 30 August
Tee 1: 07:00 - 15:00, Tee 10: 07:00 - 09:00, 14:00 - 15:00
Wed, 31st August
Tee 1: 07:00 - 09:00, Tee 10: 07:00 - 09:00
Players who want to book practice time must book through the application LINE. The process is to add us as a
friend on LINE @atgt (https://lin.ee/BiTwLxb), send a message with your name, which golf course you would like
to practice, and the time you want to practice. Our staff will confirm the reservation back to you.

PRACTICE
FACILITIES

Notes: - The reservation starts from Sunday 28th August at 09:00 hrs. Onwards.
- For practice on Wed. 31st August all players who shall not play in the Pro-Am must leave the golf course no later than
11:30 AM to ensure an on-time start of the Pro-Am.
- Privileges are on a first-come-first-served basis.
- Players must comply with strict restrictions during practice.

- Practice range is limited to 30 minutes per person and practice balls are provided only 2 trays per day per person
(1 tray = 40 Balls).
Tue, 30th August
06:00 - 17:00 (Last ball issuance at 16:30)
Wed, 31st August
06:00 - 09:00, 12:30 - 17:00 (Last ball issuance at 16:30)
Note: The practice range from 09:30 - 12:00 shall be reserved for players who shall play in the Pro-Am.
Thu. 1st Sep. – Sat 3rd Sep.
05:30 - 17:00 (Last ball issuance at 16:30)

Sun 4th September
ATTIRE
PRACTICE PRIOR TO
THE OFFICIAL
PRACTICE ROUND

STORAGE SERVICES

05:30 until the last group tees off

- Putting greens is limited to 30 minutes, one time per person per day.

Shorts are NOT permitted during practice rounds & Pro-Am Competition.
22nd – 28th August 2022. Players who wish to practice during these dates are advised to contact the golf
course directly. A special green fee will be available for players
22-25 Aug.: 1,800 Baht [Green Fee + Golf Cart + Caddy Fee (Tip not included, Minimum tip 400 Baht)]
26-28 Aug.: 2,400 Baht [Green Fee + Golf Cart + Caddy Fee (Tip not included, Minimum tip 400 Baht)]

N/A
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PHYSIOTHERAPIST
OFFICIAL HOTEL

Location: Men locker room
Operating Time: Tue, 30th August – Wed 31st August
Thu. 1st September – Sun 4th September
Tinidee Hotel Bangkok Golf Club

09:00 - 18:00
1 hour before play till end of play.

99/3 Moo 2, Tiwanon Road, Bangkadi Subdistrict, Muang District, Pathum Thani 12000 Thailand

DELUXE
Single at THB. 1,000. - net/room/night Included ABF for 1 person,
Double at THB. 1,100. - net/room/night Included ABF for 2 persons
PREMIUM DELUXE
Single at THB. 1,300. - net/room/night Included ABF for 1 person
Double at THB. 1,400. - net/room/night Included ABF for 2 persons
PREMIUM DELUXE BALCONY
Single at THB. 1,700. - net/room/night Included ABF for 1 person
Double at THB. 1,800. - net/room/night Included ABF for 2 persons
JUNIOR SUITE (1 BED + 1 LIVING ROOM)
Single at THB. 2,200. - net/room/night Included ABF for 1 person
Double at THB. 2,300. - net/room/night Included ABF for 2 persons

TOURNAMENT
OFFICIALS
COVID-19
PREVENTION
OUTBREAK
MEASURES
CONTACT
INFORMATION

Reservation: Telephone: +66 63 205 7034, Email: tndbc@tinidee.com Website: https://tinideebangkok.com

Tournament Director: Kong (Phutthisarn) Sricharuviphat
Referees: Phanut Hirunsirisombat (Chief), Leng (Woravit) Boonprasert, Krirkchai Boonprasert, Kex (Satit)
Satitsamran, Tor (Damrong) Sae-heng, Boom (Thanawat) Tungbenjapol
Admin: Nantapol Dolwittayakul

1. Golfers participating in the tournament must register their names, personal caddies and coaches in advance via Google Form via https://bit.ly/ThailandOpen2022Form
(submission available on August 27, 2022). You can attach documents certifying the negative results of testing for COVID-19 by Antigen Test Kit (ATK) method, RT – PCR
method or using the self-administration Antigen Test Kit (self-test) by handwriting all details of 1. Name 2. Date of testing 3. Time of testing on the test cassette with the test
results not exceeding 48 hours before entering the competition area. The test results must not be before Saturday, August 27th, 2022.
2. Participants will be received credential card for entering the competition area on the day of registration. We reserve the right not to provide credentials and no allowance
any privileges to persons who have not registered via Google Form before entering the competition area. Please complete your submission before register at the
tournament office. If you have any changes, please inform us in advance through Line @ATGT.
3. All participants are required to wear a credential card at all times when entering the designated area. If inspected and found to be missing, will be asked to leave the
competition area.
4. Any participants who fail to comply with the tournament's measures will be strictly prohibited from entering the competition area.

Nantapol Dolwittayakul
E-mail: entries@allthailandgolftour.com
Mobile: +668 13726462
LINE Official Account All Thailand Golf Tour ID @ATGT Click https://lin.ee/BiTwLxb
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EVENT NAME
ชื่อรายการ
HOST VENUE
สถานทีแ่ ขงขัน

FORMAT
รูปแบบการแขงขัน

50th THAILAND OPEN - OPEN QUALIFIER
DATE Monday 29th August, 2022
ไทยแลนด โอเพน ครั้งที่ 50 - รอบคัดเลือก
วันที่
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2565
Riverdale Golf Club
123/5 Moo1 Tiwanon Road, Bang Kadi Sub-District, Muang Pathum Thani District, Pathum Thani 12000
Tel. +66 (0)2501-2789, +66 (0)85-687-4324, Fax +66 (0)2501-1833 Website: www.riverdalegolfclub.co.th
ริเวอรเดล กอลฟ คลับ
123 ถ. ติวานนท ตำบล บางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทร 02 501-2789, 085 687-4324, โทรสาร 02 501-1833 เวปไซท www.riverdalegolfclub.co.th
18-holes stroke play competition. The number of playing spots available at the Open Qualifier will be announced
one day before starting.
IN CASE OF TIES: Players with a tied scorecard will be decided by Scorecard Count-Back. All tied scores will be ranked by a
Scorecard Count-Back as follows: The best aggregate score on the last (a) 9 holes (hole 10-18), (b) 6 holes (hole 13-18), and
(c) 3 holes (hole 16-18). In case that there is still a tie, scores from the 18th hole will be counted backwards until a winner is
found.

แขงขันแบบสโตรคเพลย จำนวน 18 หลุม โดยจำนวนผูผานเขารอบจะประกาศใหทราบกอนการแขงขัน 1 วัน.
การตัดสินกรณีเสมอกัน ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน จะใชวธิ ีการเทียบสกอรการด โดยเทียบคะแนนรวมที่ดกี วา จากคะแนนรวม เกาหลุม( หลุม 1018), หกหลุม (หลุม 13-18), สามหลุม (หลุม 16-18) หากผลยังเสมอกันใหเปรียบเทียบคะแนนเปนรายหลุมยอนหลัง ตัง้ แตหลุม 18 หลุมตอหลุมไป
ถึงหลุม 1 จนกวาจะไดผูชนะ

FIELD SIZE
จำนวนผูแขงขัน
TOURNAMENT
ELIGIBILITIES
คุณสมบัติผูเขาแขงขัน

HOW TO APPLY
การสมัครแขงขัน

ENTRY OPENING DATE
วันเปดรับสมัคร
ENTRY DEADLINE
วันปดรับสมัคร
WITHDRAWAL DEADLINE
วันปดถอนตัว

CHECK STATUS
ตรวจสอบสถานภาพ
ENTRY FEES

The field shall not exceed 120 players with the final decision determined by the tournament committee.
ผูแขงขันจำนวน 120 คน หรือขึ้นอยูกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน
The following golfers are eligible to apply for Thailand Open 2022- Open Qualifier:
1. Maximum 70 All Thailand Golf Tour Members who are not otherwise exempt, based on first come first serve
basis.
2. Maximum 15 Amateurs handicap no more than 5, based on first come first serve basis.
3. Players based on special exemptions.
4. Professionals who are non- ATGT member on first come first serve basis.
นักกอลฟคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิส์ มัครแขงขัน ไทยแลนดโอเพน 2022 รอบคัดเลือก
1. สมาชิกออลไทยแลนดกอลฟทัวร 70 คนที่ยังไมไดสิทธิ์แขงขัน จากลำดับผูสมัครกอนไดสิทธิ์กอน
2. นักกอลฟสมัครเลน 15 คน ที่มีแตมตอไมเกิน 5 จากลำดับผูสมัครกอนไดสิทธิ์กอน
3. นักกอลฟที่ไดรับเชิญ
4. นักกอลฟอาชีพที่ไมไดเปนสมาชิกออลไทยแลนดกอลฟทัวร จากลำดับผูสมัครกอนไดสิทธิ์กอน
- Qualified golfers under Tournament Eligibilities 1 and 2 must apply for this Tournament via the online ATGT
Player Portal https://players.allthailandgolftour.com
- Qualified golfers under Tournament Eligibilities 4 must apply for this Tournament via Google Forms at
https://bit.ly/THOpen
- นักกอลฟในคุณสมบัติขอ 1 และ 2 สมัครแขงขันผานระบบออนไลน ATGT Player Portal ที่
https://players.allthailandgolftour.com
- นักกอลฟในคุณสมบัติขอ 4 สมัครแขงขันผานระบบกูเกิ้ลฟอรมที่ https://bit.ly/THOpen
Tuesday 16th August 2022 at 09:00 hrs.
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.
Monday 22nd August 2022 at 16:00 hrs.
วันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 น.
Tuesday 23rd August 2022 at 16:00 hrs. (Thailand Time), A player who wishes to withdraw after this deadline must
provide sufficient documentary evidence, such as medical records, for the withdrawal to be approved.
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 น. ผูเลนที่ตองการถอนตัวหลังจากกำหนดปดถอนตัวจะตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเชน
ใบรับรองแพทย เพื่อใหการถอนตัวไดรับการอนุมัติ
Tuesday 23rd August 2022 at 09:00 hrs.
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.
THB 2,500.00 payable via credit card or QR code in the ATGT Player Portal online system after the entry
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คาสมัคร

deadline only. We do not accept payment via Bank Transfer. *One-time Entry Fee for Qualifying Round and
Tournament Round.

2,500 บาท ชำระผาน บัตรเครดิต หรือ คิวอารโคด ผานระบบ ATGT Player Portal หลังปดรับสมัครแขงขัน (ไมรับโอนเงินผาน
ธนาคาร) โดยชำระคาสมัครครั้งเดียวสำหรับรอบคัดเลือกและรอบทัวรนาเมนท
TEE TIMES
Players can check tee times on Sunday, 28th August 2022 at 10:00AM. via www.allthailandgolftour.com
เวลาแขงขัน
ตรวจสอบเวลาแขงขันในวันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. ผานทาง www.allthailandgolftour.com
CADDIE FEES
THB 400 per round (Tip not included, Minimum tip 400 Baht)
คูปองแคดดี้
Competitors who wish to bring their own caddies MUST inform the Tour by 22nd August 2022 via LINE ID @atgt.
Note: Players who register for local caddies and do not use them will still have to pay the caddie for the week.
ราคา 400 บาท (ไมรวมทิป, ทิปขั้นต่ำ 400 บาท)
ผูแขงขันที่มีแคดดี้สวนตัว ตองแจงออลไทยแลนดกอลฟทัวรภายในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 ผานทาง ไลน ไอดี @atgt
PRACTICE DAYS
Players who wish to practice during these dates are advised to contact the golf course directly. A special green
วันฝกซอมราคาพิเศษ
fee will be available for players
22-25 Aug.: 1,800 Baht [Green Fee + Golf Cart + Caddy Fee (Tip not included, Minimum tip 400 Baht)]
26-28 Aug.: 2,400 Baht [Green Fee + Golf Cart + Caddy Fee (Tip not included, Minimum tip 400 Baht)]
ผูแขงขันที่ตองการฝกซอมในวันดังกลาว กรุณาติดตอกับสนามกอลฟโดยตรง โดยมีราคาพิเศษสำหรับผูแขงขัน
22-25 ส.ค. 1,800 บาท [กรีนฟ + รถกอลฟ + คูปองแคดดี้ (ไมรวมทิป, ทิปขัน้ ต่ำ 400 บาท)]
26-28 ส.ค. 2,400 บาท [กรีนฟ + รถกอลฟ + คูปองแคดดี้ (ไมรวมทิป, ทิปขัน้ ต่ำ 400 บาท)]
PRACTICE FACILITIES
- Practice range is limited to 30 minutes per person and practice balls are provided only 2 trays per day
(For open qualifier only) per person (1 tray = 40 Balls).
สนามซอมไดรฟ และสนาม
Operating Time: Mon 29th Aug.
06:00 until the last group tees off
ซอมพัตต
- Putting greens is limited to 30 minutes, one time per person per day.
(สำหรับรอบคัดเลือกเทานั้น) สนามซอมไดรฟ จำกัดการเบิกลูกซอมไดไมเกิน 2 ถาด (ถาดละ 40 ลูก)/วัน กำหนดเวลาฝกซอม 30 นาที
เวลาทำการ: จันทร 29 สิงหาคม
06:00 จนถึงเวลากลุมสุดทายเริ่มแขงขัน
สนามซอมพัตต กำหนดเวลาฝกซอม 30 นาที วันละ 1 ครั้ง สนามจะมีการจำกัดจำนวนผูเขาใชในแตละรอบ
STORAGE SERVICES
Storage services are not available due to the coronavirus outbreak (COVID-19).
จุดรับฝากของ
ไมมีบริการจุดรับฝากของ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19
TOURNAMENT
Tournament Director: Kong (Phutthisarn) Sricharuviphat
OFFICIALS
Referees: Phanut Hirunsirisombat (Chief), Leng (Woravit) Boonprasert, Krirkchai Boonprasert, Kex (Satit) Satitsamran,
เจาหนาที่การแขงขัน
Tor (Damrong) Sae-heng, Boom (Thanawat) Tungbenjapol
Admin: Nantapol Dolwittayakul
ผูอำนวยการจัดการแขงขัน: พุฒิสรรค ศรีจารุวิภาส
ผูตัดสิน: พนัส หิรัญสิริสมบัติ (หัวหนา), วรวิทย บุญประเสริฐ, เกริกชัย บุญประเสริฐ, สถิต สาธิตสำราญ, ดำรง แซเฮง, ฐานวัฒน ตั้ง
เบญจผล
แอดมิน: นันทพล ดลวิทยากุล
COVID-19 PREVENTION
OUTBREAK MEASURES

มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อโควิด-19

1. Golfers participating in the tournament must register their names, personal caddies and coaches in advance via Google Form via https://bit.ly/ThailandOpen2022Form
(submission available on August 27, 2022). You can attach documents certifying the negative results of testing for COVID-19 by Antigen Test Kit (ATK) method, RT – PCR
method or using the self-administration Antigen Test Kit (self-test) by handwriting all details of 1. Name 2. Date of testing 3. Time of testing on the test cassette with
the test results not exceeding 48 hours before entering the competition area. The test results must not be before Saturday, August 27th, 2022.
2. Participants will be received credential card for entering the competition area on the day of registration. We reserve the right not to provide credentials and no
allowance any privileges to persons who have not registered via Google Form before entering the competition area. Please complete your submission before register
at the tournament office. If you have any changes, please inform us in advance through Line @ATGT.
3. All participants are required to wear a credential card at all times when entering the designated area. If inspected and found to be missing, will be asked to leave the
competition area.
4. Any participants who fail to comply with the tournament's measures will be strictly prohibited from entering the competition area.

1. ผูเ ขารวมการแขงขัน (นักกอลฟ แคดดี้สวนตัว และผูฝ กสอน) จะตองลงทะเบียนผูเ ขารวมการแขงขันผานทาง Google Form (https://bit.ly/ThailandOpen2022Form) โดยมีเอกสารผลการตรวจหา
เชื้อ โควิด-19 ที่ตรวจดดวยวิธีการ RT–PCR หรือวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) รับรองจากภาครัฐ หรือ ทำการตรวจ ATK ดวยตัวเองได โดยการสงผลตรวจจะตองเขียนรายละเอียดลงบนชุดตรวจ
ATK ใหชัดเจน ประกอบดวย 1. ชื่อ -นามสกุลผูตรวจ 2. วันเดือนปที่ตรวจ 3. เวลาที่ตรวจ ถายรูปผลตรวจ ATK แนบกับบัตร หรือหนาพาสปอรต โดยมีผลตรวจระยะเวลาไมเกิน 48 ชั่วโมงกอนเขา
พื้นที่จัดการแขงขัน โดยการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ไมกอนวันเสารที่ 27 สิงหาคม 2565
2. เจาหนาทีจ่ ะใหปายอนุญาตเขาพื้นที่แขงขัน (Credential Card) สำหรับนักกอลฟ แคดดี้สวนตัว และผูฝก สอน หลังจากไดตรวจขอมูลและเอกสารทีล่ งทะเบียนลวงหนาผาน Google Form และขอ
สงวนสิทธิในการมอบปายอนุญาตกับบุคคลทีล่ งทะเบียนผาน Google Form แลวเทานั้น และไมอนุญาตใหเขาพื้นที่ฝก ซอมหากไมไดรับการยืนยันการลงทะเบียน กรุณาสงเอกสารใหครบถวนกอน
ติดตอที่หองทัวรนาเมนตการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลตองแจงลวงหนาผานทางไลน @ATGT
3. ผูเ ขารวมการแขงขันทุกคนทีล่ งทะเบียนจะตองสวมปายอนุญาตเขาพื้นที่ตลอดเวลาเมื่อเขาไปในพื้นที่ทกี่ ำหนด หากมีการตรวจสอบและพบกวาไมมปี ายจะถูกขอใหออกจากพื้นทีจ่ ัดการแขงขัน
4. เพือ่ ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ขอใหผูเขารวมการแขงขันปฏิบัติตามระเบียบการอยางเครงครัด ผูเ ขารวมการแขงขันที่ไมปฏิบัติตามจะไมอนุญาตใหเขาพื้นที่โดยเด็ดขาด

CONTACT INFORMATION Nantapol Dolwittayakul
ขอมูลติดตอ
Mobile: +668 13726462
E-mail: entries@allthailandgolftour.com
LINE Official Account All Thailand Golf Tour ID @ATGT Click https://lin.ee/BiTwLxb

PLAYER’S INFORMATION SHEET

นันทพล ดลวิทยากุล
มือถือ 081-3726462
อีเมล entries@allthailandgolftour.com
บัญชีไลนทางการของออลไทยแลนดกอลฟทัวร ID @ATGT หรือคลิก https://lin.ee/BiTwLxb

