
บนัทกึรายงานการประชมุ 

วนัที� 31 สงิหาคม 2013  ที� Lemon Tree Restaurant 211 Middlesex Turnpike, Burlington, MA 01803 

มีผู้ เข้าร่วมประชมุ จากทีมตา่ง ๆ ดงันี & 

1. Sutonta Thumprasert                  DC      kaisut@live.com                301-589-1452 

2. Kempat Sangern                         CHI       ksangern@gmail.com       847-878-4042 

3. Pimol Tharnprasertrit                  GA.     samthanp@gmail.com     770-823-0152 

4. Pravait Suvanaumpai                  CHI      tongyib@aol.com              630-721-1889 

5. Panom Phoungcherdchoo MD  CHI      panomp521@att.net        847-698-3470 

6. Choochai Itharat                          BAL     pciprinting@aol.com         240-460-3066 

7. Pook Sirivicha                               BAL     pook@eastlandfood.com 443-465-9292 

8. Puangtip Itharat                           BAL     tippyitharat@gmail.com   240-447-5307 

9. Mongkol Chantranuphont          MD    mongkolc4@gmail.com     301-404-4242 

10. Prasarn Nilprabhassorn              MD     m65thbkk@yahoo.com     410-465-8807 

11. Suriyan C. Scorsat                        DC      ruttana@aol.com                240-460-4056 

12. Vises Suanpan                              DC      vsuanpan@yahoo.com       240-460-7820 

13. Waraphan Srikongyos                 DC     deputysky@gmail.com        571-296-6675 

14. Threeracht Songtachalert          MA    threeracht@gmail.com       781-799-5500 

15. Kusol Phuekhunthod                  SCA   sale@occompressor.com    818-203-0173 

16. Chairat Kumchumnan                 NY     tipkum@aol.com                  929-841-7435 

 

วาระที� 1 เรื�องที�ประธานคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบ 

             ประธานฯ คณุสทุนต์ ธรรมประเสริฐ กลา่วขอบคณุคณะกรรมการทกุทา่น ที�ได้เข้าร่วมประชมุ และนําทีมมาร่วมการ

แขง่ขนักอล์ฟประเพณีประจําปีของพวกเรา  

        เรื�องแรกเกียวกบัเรื�อง การขอเป็นสมาคมไมแ่สวงหาผลกําไรของสมาคม เรื�องนี &รองประธาน คณุพิมล และคณุเขม็ปัทม์ 

ได้ขอให้ผมทําต้งแตปี่ 2005 ในการประชมุที�ฟลอริด้า แตผ่มก็พยายามรีรอมาตลอดเวลา เพราะผมทราบดีวา่ การปิบญัชีสิ &นปี

แตล่ะครั &ง มคีา่ใช้จา่ยสงู สาํหรับพวกเรา   

                     ผมจําเป็นต้องขอจดระดบัสเตท กบัรัฐแมรี�แลนด์ เมื�อปี 2012 และได้ยื�นเรื�องไป ไออาร์เอส เพื�อขอหมายเลข

ประจําตวั ของสมาคม เพื�อจะเอาเบอร์ ไปให้บริษัทสงิห์ ถ้าไมม่เีบอร์ให้  ทางบริษัทซึ�งเป็นสปอนเซอร์ จะต้องหกัเงินจํานวน 20 

เปอร์เซ็นต์สง่ไปให้ ไออาร์เอส ตามระเบียบ เราก็จะได้รับเงินลดน้อยลง และเมื�อปิดบญัชีสิ &นปี 2012 ผมก็ทํารายงานสง่ให้ ไอ

อาร์เอส ไปแล้ว ซึ�งในอนาคต ถ้าผมไมอ่ยู ่พวกเราไปจ้าง นกับญัชีปิดบญัชีสิ &นไปเพื�อ สง่ ไออาร์เอส และสเตท จะมีคา่ใช้จา่ย 



สงูมาก ซึ�งผมไมอ่ยากเห็น สมาคมเราเป็นอยา่งนั &น นอกจากจะมสีปอนเซอ่ร์ มากขึ &น 

         เรื�องที�สองขอเบิกจา่ยคา่ทํากลอ่งสแตนเลส 3 กลอ่ง เพื�อบรรจถุ้วยหมนุเวียนทั &ง 3 ใบ ให้เป็นการภาวร เพราะเทา่ที�ผา่น

มา มีการชํารุดเสยีหาย ในการสง่ทางไปรษณีย์ ซึ�งคณะกรรมการได้อนมุตัิไว้เมื�อปี 2011 เป็นจํานวนเงิน $ 1,350  

เรื�องที�สาม เลอืกประธานคนใหม ่ขอให้เลอืกจากรองประธานขึ &นมา และได้รับอนมุตัิในที�ประชมุในวนัเสาร์ก่อนการแขง่ขนั 

เรื�องที�สี� ในที�ประชมุยอ่มมีการ ยกเหตผุลมา โต้แย้งกนั  เพื�อหาผลสรุปในทางที�ดี ของสมาคม ไมค่วรนําเอาผลการประชมุไป

บอกคนที�ไมไ่ด้เข้าประชมุอยา่งละเอียด จะทําให้เข้าใจผิดพลาดกนัได้ จึงขอให้ระวงัไว้ 

เรื�องที�ห้า เว็บของสมาคม   www.tgaa/us ผมได้จดัตั &งมานานแล้ว คิดวา่ต้งแตปี่ 1996 คา่ใช้จ่ายผมเป็นคนออกมาตลอด 

เมื�อมกีารเปลี�ยนตวัประธานแล้ว  จะให้ผมออกคา่ใช้จ่ายอยา่งเดิม ก็ยินดี หรือจะเปลี�ยนเป็นให้ สมาคมออกก็ไมว่า่อะไร  

      ที�ประชมุรับทราบ และเห็นด้วย สาํหรับเรื�องที�ห้า ขอให้คณะกรรมการชดุไหมรั่บไปพิจารณา วา่จะทําอยา่งไร 

วาระที� 2 เจ้าภาพแจ้งรายละเอียดในการจดังาน รวมทั &งกฎ กติกา ในการแขง่ขนั   

    ที�ประชมุได้ปรึกษาหารือกนั เกี�ยวกบัการ ดรอฟลกู ซึ�งเข้าป่าข้างแฟร์เวย์ สาํหรับปีนี &ให้ใช้ระยะสองคลบั หา่งจากขอบป่า แต่

ไมอ่ยูใ่นแฟร์เวย์ และเสยี 1 แต้มเทา่นั &น นอกจากนั &น ก็ได้ปรึกษากนัถึงเรื�องตา่ง ๆ จนเป็นที�พอใจของทกุทีม 

วาระที� 3 แจ้งฐานะการเงินของสมาคม   

            รายละเอียดการเงิน จะมดีงันี &                       ยกยอดมาจากปีที�แล้ว          7,519.50                                                          

                                                                              รับจากเบียร์สงิห์                    8,000.00 

                                                                             หกั คา่ทรานเฟอร์                             16.00 

                                                                           รับจาก แปดทีม                                800.00 

                                                                             หกั สง่ให้บอสตนั                    7,500.00 

                                                                             หกัคา่ทํากลอ่งสแตนเลส         1,350.00 

                                                             หกั คา่ทําถ้วยหมนุเวียนใหม ่2 ใบ                    785.00 

                                                            คงเหลอืในบญัชี                                    6,683.50 



แปดทีมที�จา่ยมดีงันี & 

          1.ชิคาโก้  2. ดีซี  3.บลัติมอร์   4.แมรี�แลนด์   5.จอร์เจีย   6. นิวยอร์ค  7. แคลฟิอร์เนีย   8.บอสตนั            

ที�ประชมุรับทราบ 

วาระที� 4 การจดัหาเจ้าภาพในการแขง่ขนัครั &งตอ่ไปในปี 2015 

    เนื�องจากในปี 2014 ทางทีมชิคาโก้ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ซึ�งเป็นโซนกลาง ปีตอ่ไปเป็นโซนตะวตัตก ทีมเซ้าท์เทรินคาลิ

ฟอร์เนีย ขอรับเป็นเจ้าภาพ ที�ประชมุรับทราบ และขอให้จดัในลอสแอนเจลสิ เพราะมีที�เทียวมากมาย และมีโอกาศได้พบเพื�อน

ฝงูมากด้วย เจ้าภาพรับทราบ และจะปฎิบตัิตามคาํขอร้องของคณะกรรมการ 

วาระที� 5 เลอืกประธานคณะกรรมการชดุใหม ่เพราะชดุเกา่หมดวาระ 

    ที�ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์ให้ คณุเข็มป้ทม์ แสงเงิน จากทีมชิคาโก้ เป็นประธานคนตอ่ไป  

วาระที� 6 เรื�องอื�น ๆ ถ้ามี  

   คณุวรพนัธ์ฯ ได้ขอเบิกเงินคา่ทําถ้วยหมนุเวียน 2 ใบ ซึ�งคณะกรรมการได้อนมุตัิไว้เมื�อปี 2012 เป็นจํานวนเงิน 785 เหรียญ

ยอูส ที�ประชมุรับทราบ 

ปิดประชมุเวลา 6:35 น.    

 

                                                             สทุนต์  ธรรมประเสริฐ   

                                                         บนัทกึรายงานการปร ะชมุ 

                  


