
                                        ประชมุประจําปีของสมาคมนกักอลฟ์ไทยในอเมริกา     

                                                          วนัที� 4 กนัยายน 2010                                                                                                                                           

                                       Atlanta Marriot Gwinnett Place, Georgia 

เริ�มประชมุ 915 AM     มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 31 ท่าน ดงันี + 

1. ทีมอริโซน่า Morakod Aphaisuwan, Jumrurn Ruangjun, Kampetch Sukung, Prawes 

Hansumrithpol, Sumalee Ruangjun, Soontorn Gonzales     

2.  ทีม เซ้าท์เทิรนคาลฟิอร์เนยี Pongsri Puangchaj, Kusol Phuekhunthod, Charnnarong Laibangyang  

3. ทีม บอสตนั  Threeracht Songtachalert, Jack Kurtpin 

4. ทีม ฮสุตนั ท๊กซสั Youngyuth Ruchirushkul    

5. ทีมเดนเวอร์  Worachai Dhawornves     

6. ทีม วอชิงตนั ดีซ ีSuriyan Scorsat, Waraphan Srikongyos, Vises Suanpan     

7. ทีม มนัเดย์กอลฟ์คลบั Songvuth Intavong       

8. ทีมนอร์ธคาโรไลนา่ Supharat Ratana      

9.  ทีมจอร์เจียร์  Sathaporn Petchrawises, Pimol Tharnprasertrit     

10. ทีมชิคาโก  Kempat Sangern     

11.  ทีมนิวยอร์ค Chairat Kumchumnan    

12.  ทีมบลัตมิอร์  Dr. Choochai Itharat, Chanya Nilanont, Dr. Supat Sirivicha    

13. ทีมฟลอริดา  Savek  Changkija     

14. ทีมแคนซสั  Dacha Suthiwan     

15. ผู้แทนเบียร์สงิห์  Sam Sakarindr, Charles Chaicharee, Pimpida Punnakanta      

16. ประธานฯ  Sutonta Thumprasert      

วาระที�หนึ�ง  เรื�องที�ประธานแจ้งให้ทราบ 

     ประธานคุณสุทนต ์ธรรมประเสริฐ ใหคุ้ณสถาพร เพช็รวิเศษ ในฐานะประธานจดัการแขง่ขนักอลฟ์อินเตอร์สเตท ของแอต

แลนตา้ แจง้รายละเอียดของการแขง่ขนั คุณสถาพร ไดก้ลา่วขอบคุณทุกท่าน และตวัแทนเบียร์สิงห์ คุณชาลี ชยัจารี คุณศุภกิจ ศกั

คะรินทร์ และคุณพมิพิดา ปันนะกนั ที-ใหค้วามกรุณา เขา้ร่วมประชุมดว้ย  และบอกรายละเอียด  กฎกติกา  ของการแขง่ขนั  และ

สภาพของสนาม ที-ประชุมรับทราบ และไดป้รึกษากนัจนเป็นที-พอใจ  



ตอ่จากนั0น ประธานคณะกรรมการสมาคมนกักอลฟ์ไทยในอเมริกา ไดแ้จง้ใหที้-ประชุมทราบ ดงันี0  

 (1) ขอบคุณ หวัหนา้ทีมทุกท่าน ที-ไดน้าํนกักอลฟ์มาเขา้แข่งขนัที-จอร์เจียร์ ปีนี0   

(2) ขอบคุณผูแ้ทนเบียร์สิงห์ทั0งสามท่าน ที-ใหเ้กียรติมาเขา้ร่วมประชุมในปีนี0ดว้ย และ เบียร์สิงห์ ยนิดีรับเป็นสปอนเซ่อร์ โดยจะ 

เซ็นตส์ญัญาใหทุ้ก ๆ 3 ปี เริ-มจาก 2010-2012   

(3)  แนะนาํทีมนอ้งใหม ่Monday Golf Club (MGC)   

(4) ขออนุมติัแตง่ตั0งเจา้หนา้ที-ควบคุมการเงินของสมาคม สามท่าน  

 (5) ขอแบ่งเงินจากที-ไดรั้บจากสิงห์จาํนวน $500  เขา้สมทบเป็นกองทุนของสมาคม เพื-อเกบ็ไวช่้วยเหลือสมาชิก ในกรณีย์

เดือดร้อนฉบัพลนั  

(6) ขออนุมติัใหคุ้ณชาญณรงค ์ไลบ้างยาง รองประธานสมาคมซึ-งอยูที่ม SCA  เป็นตวัแทนถวายพานพุม่ในนามของสมาคม ปีละ 

3 ครั0 ง  ในเดือนสิงหาคม ตุลาคม และธนัวาคม  

ที-ประชุมอนุมติัตามที-ประธานเสนอ นอกจากนั0นยงัอนุมติัเพิ-มเติม วา่หากมีคา่ใชจ่้ายในการวางพานพุม่ ใหเ้บิกจ่ายจากประธาน

กรรมการ โดยมีงบประมาณไมเ่กิน  $ 80 ต่อครั0 ง 

วาระที�สอง ฐานะการเงินของสมาคม 

              ประธานไดแ้จก Bank statement  เพื-อแจง้ฐานะการเงินของสมาคม  ขณะนี0สมาคมมีเงินอยู ่ $3,449.50  และปีนี0ไดค่้า

สมาชิกเพิ-มอีก $ 1,200 จาก  12 ทีม ดงันี0   

1. Monday Golf Club (MGC)  2. Massachusette ( MA)   3. New York  ( NY)    4. Georgia ( GA)   5. Colorado ( CO) 

6.   Southern California ( SCA)  7.  Washington DC ( DC) 8.   Flofirda ( FL)  9.  Las Vegas (LV) 10  Chicago ( CHI) 

11 Arizona ( AZ)   12  Baltimore ( BAL)   

และอีก $ 500 ซึ-งแบ่งจากเงินของสิงห์ รวมเป็นเงินทั0งสิ0น $ 5,149.50   

วาระที�สาม การจัดการแข่งขันประจําปี 2011 

          ประธานใหที้มอริโซน่า ซึ-งไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนัแจง้รายละเอียด  

 ทีมอริโซน่า ไดแ้จง้วา่ จะทาํการแขง่ขนัที- สนาม Wildfire Golf Club, Phoenix ซึ-งมีสองสนาม และพกัที-โรงแรม JW Marriott 

Desert  Ridge Resort & Spa ซึ-งเป็นแบบ รีสอร์ท โรงแรมและสนามอยูใ่นบริเวณเดียวกนั และมีการเตรียมจดัรถทวัร์ เพื-อนาํ



ครอบครัวไปเที-ยว  นอกจากนี0แลว้ยงัไดจ้ดัใหมี้รถรับ ส่ง ระหวา่งสนามบิน และโรงแรม อีกดว้ย จึงขอแจง้ ไวช้ั0นหนึ-งก่อน 

สาํหรับรายละเอียดตา่งๆ  เจา้ภาพ จะแจง้ใหทุ้กทีมไดรั้บทราบในโอกาสตอ่ไป ที-ประชุมรับทราบ และขอบคุณทีมอริโซน่า    

วาระที�สี� การเลอืกประธานคนใหม่ 

        ประธานไดแ้จง้ใหที้-ประชุมทราบวา่หนา้ที-ของคณะกรรมการชุดนี0  ไดห้มดลงแลว้ ตามวาระ ตอ้งเลือกประธานคนใหม ่ที-

ประชุม ตกลงใหป้ระธานคนเก่าเป็นตอ่ไปอีก หลงัจากนั0นมีสมาชิกเสนอใหมี้การเปลี-ยนตวัประธานกรรมการ ดว้ยเหตุผลที-วา่  

1. ประธานคนเก่าเป็นมานานแลว้ ควรเปลี-ยนใหรุ่้นหลงั มาเป็นบา้ง เพื-อจะไดมี้การเปลี-ยนแปลงนโยบายของสมาคม 

2. สุขภาพของประธานไมแ่ขง็แรงพอที-จะดาํเนินการงาน ของสมาคมไดอ้ยา่งเตม็ที- 

     ที-ประชุมรับทราบ และไดมี้การปรีกษาหารือกนันานพอสมควร  สรุบความไดว้า่  

ใหป้ระธานคนเก่าเป็นไปก่อน อีก หนึ-งปี ประชุมปีหนา้ ใหน้าํหวัขอ้เหล่านี0 เขา้ปรึกษากนัในที-ประชุม คือ 

1. กาํหนดเทอมของประธาน เทอมละ 3 ปี หากไดรั้บเลือกตอ่ เทอมที-สองจะมีอายเุพยีง 1 ปีเท่านั0น 

2. ใหห้าหลกัการเพื-อวางกฎ เกณพ ์ในดา้นบริหารเพิ-มเติม โดยให ้ทีม แอลเอ ช่วยส่งกฎเกณฑข์องคิงส์คพัมาใหป้ระธาน 

เพื-อเป็นตวัอยา่ง ประกอบการร่าง ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของสมาคม 

3. การเป็นประธานควรเลื-อนจาก ตาํแหน่งต่าง ๆ เช่น รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก  

 ประธานไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ หลกัการเหลา่นี0  ไดเ้ขียนไวแ้ลว้ตั0งแต ่ปี 1996 และขึ0นเวบ๊ ของเราไวน้านแลว้ ขอไหไ้ป

อา่นดูได ้สาเหตุทีไมไ่ดน้าํมาใช ้ก็เพราะยงัไมมี่เหตทีุ-ตอ้งใช ้

            4.     มีผูเ้สนอใหม้ี คอนเฟอร์เร้นซค์อล ปีละ 3 – 4  ครั0 ง   

            5.     เสนอใหย้กฐานะของสมาคมเป็น แบบยกเวน้ภาษี หรือที-เรียกวา่ น๊อตฟอร์โปรฟิท 

เรื-องอื-น ๆ ถา้มี    ไมมี่    

ปิดประชุมเวลา 11.10 AM 

                                                                                                                  สุทนต ์ ธรรมประเสริฐ  

                                                                                         บนัทีกแทน เลขานุการ นฤมล นุตสภิตย ์ 

                                                                                                                  ซึ-งไมไ่ดม้าประชุม 

 


