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Minutes of 2017 Extraordinary General Meeting 

Emerald Green Housing Estate Juristic Person  

Saturday 4 November 2017 Time 09.00 – 14.00 hours 

Venue Lion Island Meeting Room, IBIS Hotel Hua Hin 

Prachuab Khirikhan Province 

 

Attended Members to this 2017 Extraordinary General Meeting comprise Co-owners and Proxies totaling 117 

housing units accounting for 11,163 ownership ratio (42.65% of the total voting right).  The quorum is 

therefore legally valid as it exceeds one-fifths of the total voting right as per the provisions of the Village 

Regulation, all Agendas could be discussed and resolved. 

 

The Meeting commenced at 09.30 hours 

Khun Nuttee Suppiroj, Operation Manager from Quality Property Management (QPM) was assigned to 

moderate this Meeting.  He welcomed all participating Members and ran through the Agenda to be 

discussed in this Session as follows: 

 

Agenda 1     Appointment of the Meeting Chairperson and matters to be informed 

Agenda 2     Amendment of  By-Laws of  Emerald Green Housing Estate      

     2.1   Section 4   Committee and committee meeting  (Article 7, 11, 12, 14) 

                 2.2   Section 5   Operation, account and finance  (Article 15, 16, 21) 

                 2.3   Section 6   Right and duty of Members (Article 26, 28) 

                 2.4   Section 7   General Meeting  (Article 33 (1), adding (20)  

Agenda 3    Considering the residential procedure  

Agenda 4 Collapsing Walls structure report 

Agenda 5 Renovation of the front Entrance 

Agenda 6 Registration of the new Village Committee 

Agenda 7 Appointment of substitute committee replacing resigned members 

Agenda 8 Other matters (if any) 
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Agenda 1 Appointment of the Meeting Chairperson and matters to be informed 

According to the Regulation Section 7 Clause 35, the Meeting Chairperson in each general meeting shall be 

compulsory chaired by the Chairperson of the Committee.  In the absence of the Chairperson or if the 

Chairperson is unable to perform his duty, one of the attended Committee will be appointed to become the 

Chairperson on his behalf.    

In the absence of Chairperson Hans Bodewes today the Meeting invited Committee Phisit Sirimongkol to 

become the Meeting Chairperson.    

 

Agenda 2     Amendment of  By-Laws of  Emerald Green Housing Estate 

In order that the By-Laws of  Emerald Green Housing Estate shall be incorporating with the Land Allocation 

Act governing upon Housing Estate Juristic Person just like Emerald Green Housing Estate, the attended 

Members are requested to consider approval to following amendments on the Regulation.  Under the 

provisions of By Laws, amendments to the By-Laws in the General Meeting require voting by at least one-

fifths of the total voting right.  The quorum today of 4,761 ratio is therefore legally to approve such 

amendments as follows:       

2.1   Section 4   Committee and committee meeting (Article 7, 11, 12, 14) 

Original Regulation Proposed amendment 

 

Village Regulation 

Section 4 

Committee, Committee Meeting 

 

7. The committee retains power and duty in 

supervising the village management providing 

common services to village members within the 

extents of law, regulation and resolution in the 

general meeting in all matters related to outside 

persons.    

 

 

 

 

 

 

Village Regulation 

Section 4 

Committee, Committee Meeting 

 

7. The committee retains power and duty in 

supervising the village management providing 

common services to village members within the 

extents of law, regulation and resolution in 

Committee Meetings or General meetings in all 

matters related to outside persons.    
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12.  In the case of committee vacates its office 

before retirement under Article 10, appointment of 

other member for substitution shall be made in the 

general meeting.  Office term of the replacing 

committee shall be in so far as the remaining period 

of the member being replaced. 

 

 

 

 

 

13.  Quorum in the committee meeting must 

comprise at least one-half of the total number of 

committee members.  The meeting chairperson shall 

be compulsory performed by the chairperson of the 

committee.  In the absence of the chairperson or if 

the chairperson is unable to perform his duty, one of 

attended committee shall be appointed to perform 

the chairperson duty instead. 

 

Resolution in the committee meeting shall be 

resolved by majority vote.  In case of tier vote, the 

meeting chairperson shall render his addition vote 

as a casting vote. 

 

Certified Minutes of committee meeting shall be 

announced by posting up on the notice board for 

members’ information within 30 days from the date 

of approval. 

 

 

 

 

12.  In the case of Committee vacates the office 

before retirement under Article 10, and the 

remaining Committee Members are less than one-

half of the Committee with the number prescribed in 

the General Meeting, the Chairperson shall call for 

an Extraordinary General Meeting to appoint 

additional Committee.  Office term of replacing a 

Committee Member shall be in so far as the 

remaining period of the Committee Member being 

replaced. 

 

13.  Quorum in Committee Meetings must comprise 

at least one-half of the total number of Committee 

Members.  Committee Meetings could be conducted 

via electronic communication or video conference.  

The Meeting Chairperson shall be compulsory 

performed by the Chairperson of the Committee.  In 

the absence of the Chairperson or if the 

Chairperson is unable to perform his duty, one of 

the attended Committee Members shall be 

appointed to perform the Chairperson duty instead. 

Resolutions in Committee Meetings shall be 

resolved by majority vote.  In case of tier vote, the 

Meeting Chairperson shall render his/her addition 

vote as a casting vote. 

Certified Minutes of Committee Meetings shall be 

announced by posting up on the notice board to 

inform Members’ within 30 days from the date of 

approval. 
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14. Committee Meeting shall be called for whenever 

the Committee feels appropriate, but meeting must 

be convened at least 2 times a year. 

        

 

14. Committee Meetings shall be called for 

whenever the Committee feels appropriate, but 

Committee Meetings must be convened at least 6 

times a year. 

        

 

Resolution:  The Meeting resolved approval to the amended By-Laws  Section 4  Article 7, 11, 12 and 14  

(Article 11 remains unchanged) with 3,368 ratio of the total voting right   

 

 2.2   Section 5   Operation, account and finance (Article 15, 16, 21) 

Original Regulation Proposed amendment 

 

Village Regulation 

Section 5 

Operation, account and finance 

 

15. (3)   Account and finance payment must be 

cosigned by at least two committee appointed to be 

in charge of account and finance matters in the 

committee meeting. 

 

16. After common utility maintenance expense rate 

was prescribed in the general meeting referred to in 

the first paragraph, the committee shall inform all 

members of the monthly rate to be collected and the 

date of collection each month as well as payment 

location.  Date of the first payment must be at least 

30 days from the general meeting setting of such 

expense. 

 

 

 

Village Regulation 

Section 5 

Operation, account and finance 

 

15. (3)   Account, finance and cheque  payment 

must be cosigned by more than one-half of the 

Committee appointed to be in charge of account and 

financial matters in Committee Meetings. 

 

16. After common utility maintenance expense was 

prescribed in the General Meeting for 12-month 

advance payment by all Members, the Committee 

shall notify all Members of the monthly rate of 20 

baht per square Wah.  Payment shall be made by 

means of transfer into Village’s bank account only.  

Date of the first payment must be at least 30 days 

from the General Meeting setting of such expense. 
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21.  Financial statements must be audited by 

certified auditor for final presentation in the village 

general meeting which shall be convened within 90 

days after annual account closing  

    

21.  Financial statements must be audited by a 

certified auditor for final presentation in the Village 

General Meeting which shall be convened within 90 

days after Annual Account closing period.  

Accounting period shall be from 1 January to 31 

December each year.  

 

 

Resolution:  The Meeting resolved approval to the amended Regulations Section 5 Article 15, 16, 21 with 

3,324 ratio of the total voting right   

 

 2.3   Section 6   Right and duty of Members  (Article 26, 28) 

Original Regulation Proposed amendment 

 

Section 6 

Right and duty of Members 

 

26.  Members are liable for common maintenance of 

utility and public  services at the rate, payment 

methods, date of payment prescribed in the 

regulation or as resolved in the general meeting or 

committee meeting 

 

28.   In the event of late payment specified under 

Article 26,  such member shall be liable for a penalty 

fine of 10% per annum of the outstanding amount.  

 

 

Section 6 

Right and duty of Members 

 

26.  Members are liable for common maintenance of 

utility and public services at 20 baht per square Wah 

per month.  Payment methods, date of payment 

shall be prescribed in the regulation or as resolved 

in the General meeting or Committee Meeting. 

28.  In the event of late payment specified under 

Article 26, such Member shall be liable for a penalty 

fine at the highest rate permitted by Thai Laws which 

will be announced in the General Meeting.  In 

addition to this penalty fine, the referred Member 

shall also be responsible for pursuance expenses at 

the rates of 1st pursuance 500 baht, 2nd pursuance 

1,000 baht, 3rd pursuance 2,000 baht.  The 

Committee shall prescribe next pursuance expenses 

at its discretion.        
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Resolution:  The Meeting resolved approval to the amended Regulations Section 6 Article 26, 28 with 

3,179 ratio of the total voting right   

 

2.4   Section 7   General Meeting (Article 33 (1), adding (2) 

Original Regulation Proposed amendment 

 

Section 7 

General Meeting 

 

33.   Notice of the general meeting must be sent by 

invitation letter with related documents to all village 

members at least 15 days before the meeting 

schedule specifying date, time and venue with the 

Agenda to be discussed in that letter.  Quorum of 

the meeting must be at least one-thirds (1/3) of the 

total voting right of all members. 

      

 

Section 7 

General Meeting 

 

33.  (1)   Notice of a General Meeting must be sent 

by invitation letter with related documents to all 

Members at least 15 days before the Meeting 

schedule by mail or by hand or by e-mail specifying 

date, time and venue with the Agenda to be 

discussed in that letter.  

 

(2)  Quorum of the Meeting must be at least one-

thirds (1/3) of the total voting right of all Members.  

 

 

Resolution:   The Meeting resolved approval to the amended Regulations Section 7 Article 33 (1) added (2) 

with 3,910 ratio of the total voting right   

  

Agenda 3   Residential procedure  

The Meeting was presented with House Rules (Regulations) of Emerald Green Housing Estate for 

enforcement so that the common facilities shall be regulated in good disciplinary order:   

 

1. Contractor and Construction 
1.1 All Members are requested to notify the Village Office of their construction schedule and 

information of their designated Contractor with a minimum deposit of 5,000 baht against 
construction damage or at the amount prescribed by the Village Management. 

1.2 Working hours of the Contractor: 



                                  นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
                                                                                      Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

                          357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77110 
                        357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

                           E-mail: office@theemeraldgreen.com     Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 065-6347-402 

 

  

(7) 

 

Monday – Friday     09.00 – 17.00 
Saturday                09.00 – 15.00 

1.3 Construction is not permitted on Sunday and public holidays 
1.4 Pest control services must be notified in advance to nearby housing units and the Office 
1.5 Information of contractor and number of workers must be provided to the Village Office, 

including details of the construction, duration of work with minimum deposit of 5,000 baht or 
at amount prescribed otherwise by the Village Management (depending on the type and size 
of construction).          

 
2. Waste Management 

2.1 Trash bins are provided by the Emerald Green Juristic Person for keeping refusals and 
waste.  They must be placed inside the personal area of Member’s house and not in public 
area, footpath, for hygienic environment and prevention of foul smell (open trash bin will be 
soon replaced by covered container). 

2.2 Trash bins can be placed in front of Member’s housing unit ready for collection by garbage 
truck coming after 8.00 a.m. on Wednesdays.  In this case the trash could be placed during 
the night time of Tuesday. 

2.3 Housing with outstanding payment of common maintenance expense shall not be provided 
with collection of garbage service in normal system.  Special expense of 500 baht shall be 
charged for each disposal of 120 liter bin.  In this case smuggling disposal into other housing 
trash bin will be illegal and subject to Police report.  

2.4 Garbage must be securely wrapped up in garbage bag before disposal in trash bin to prevent 
bad smell.  Cutting leafs, or weeds or tree branches shall not be collected by garbage truck 
as this is not in line with the procedures of Thap Tai Municipal.  Disposal of these refusals 
must be carried out by Village Members.              

3. Land and Property 

 Every empty land plot must be surrounded by a wall at corporate design designated by the Village 
Juristic Person. 

 Pet animals must be registered with the Village Juristic Person. 
 Unleashed cats or dogs found in public shall be regarded as stray animals, the Village Juristic 

Person reserves the right to have them take out of the Village. 
 Trash bins must be kept inside the personal property of Member for hygienic environment, foul 

smell and to prevent smuggling use by default owners. 
 Housing with outstanding payment of common maintenance expense shall not be provided with 

collection of garbage service in normal system.  Special expense of 500 baht shall be charged for 
each disposal of 120 liter bin.  In this case smuggling disposal into other housing trash bin will be 
illegal and subject to Police report.  
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 Members must look after and keep their garden in good order.  Bushes should be kept tidy by 
regular trimming to prevent inhabitation or overpopulation by reptiles, insects and rats. 

 Members are requested to be fully compliant with the Regulations governing on common facility 
such as Fitness, Public Road. 

 Pest control services must be notifed to nearby housing units and to the Juristic Person Office. 
 Big-sized trucks or heavy lorries over 2,500 kilogram shall be requested to obtain approval prior to 

entry of the Village. 
 Speed limit on common roadway is 20 km/hr. 
 Please avoid disturbance against peaceful dwelling by not making loud noise. 

 

Resolution: The Meeting resolved approval to the above Residential Procedures or the good discipline order 
of Emerald Green Village.  Meanwhile the Management was suggested with additional statement to Article 
above 1.1 and 1.3 as follows:  
 
1.1   Application for construction must be made by filling out the Application Form at the Juristic Person 

Office specifying the type of construction, job to be performed by Contractor, number of workers and 
amount of working days of construction.  Contractor and workers shall be regarded as visitors and 
prior permission must be approved before entry.  The Management considered that construction jobs 
have a risk of causing damage to common property and therefore the minimum deposit of 5,000 baht 
should be required (for general small construction).  The Village Manager is authorized to suspend 
any construction if the working project differs from the applied specification.   Deposit shall be 
refunded after construction is done and there has no damage incurred. 

*Note:  General small construction or big scale construction shall be the judgment of the Village Committee 
and Management. 
 
The Regulation Article 1.5 shall be deleted as it repeats Article 1.1. 
 
1.3   Contractor and workers must present the approved construction form with authorized signature prior to 

entry of the Village every single day.  Accessing the Village shall be on the following days as follows: 
 
 Monday – Friday   09.00 – 17.00 
 Saturday                    09.00 – 15.00 
 

 Restriction of work on Sunday and public holidays except for emergency work which must be 
approved in advance on case by case basis at the discretion of the Management.  The Article 1.2 
should be deleted as it repeats the contents in Article 1.3 



                                  นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
                                                                                      Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

                          357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77110 
                        357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

                           E-mail: office@theemeraldgreen.com     Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 065-6347-402 

 

  

(9) 

 

Resolution  was approved by the total 1,182 ratio of attended members. 

Agenda 4 Collapsing walls structure report 

 Surveying revealed collapsing walls along the rear road and East road of the Village.  In the 

General Meeting was proposed to follow corrective options after common property and personal property 

categorized as follows: 

1. Repair expense of collapsing walls shall be fully responsible by individual Members as personal 
property, or 

2. Repair expense of collapsing walls shall be fully responsible by the Juristic Village as common 
property, or 

3. Repair expense of the collapsing walls shall be 50:50 contributed by individual Members and the 
Juristic Village.  

 

Resolution:  The collapsing wall problem was acknowledged.  The attended Members resolved on following 

points: 

 Walls surrounding the Village is categorized as common property with 2,873 ownership ratio of 
attended members 

 Expense for repair and maintenance of this common property will be responsible by the Village 
Juristic Person with 2,072 ownership ratio of attended members. 
 

Note:  Since the collapsing walls was caused by natural cause and not by any members of the Village, it 
should be appropriate that such damage to the common property shall be responsible by the Juristic Village.    
 

Agenda 5 Approval of entrance access system 

 In the General Meeting was requested to consider and approve a budget for construction of an 

automatic barrier by key-card system at the front entrance. 

 

Resolution:  Since the system is a high-cost item, the attended Members suggested this project should be 

deferred for reconsideration to next year Annual General Meeting as the Village is just only on start-up 

operation and management.    
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Agenda 6 Registration of the new Committee  

 The Committee appointed in the Annual General Meeting dated 29 April 2017 has been applied for 

official registration with the Land Office according to the procedure of laws.  Registration is now 

accomplished since 24 May 2017. 

 

Resolution:  The matter was acknowledged.   

 

Agenda 7 Appointment of substitute committee replacing resigned members 

 Two members of the new Committee appointed in the Annual General Meeting on 29 April 2017 

have tendered their resignations i.e. Committee Member Ms Marisa Ungsusing, and Committee Member Mr. 

Dale Andrew Price.  Under this Agenda the attended Members were invited to apply for appointment to be a 

substitute Committee Member.  5 Committee Members applied for appointment and the voting results were 

as follows: 

        

No. Name - surname Ownership ratio 

Received 

Result 

Appointed  Rank 

1 Mr. Robert Vereecke 1966.00 Yes 2 

2 Mr. Geoffrey Baldwin 751.00  4 

3 Mr. Jonathan Stubbs 570.00  5 

4 Ms. Pennapa Sripatcha 2370.00 Yes 1 

5 Mr. Peter Smith 917.00  3 

 

 Whilst the Meeting was in progress, Khun Phisit Sirimongkol who chaired this Generald Meeting 

informed the attended Members that Chairperson Hans Bodewes tendered his resignation from Chairperson 

status due personal matters, but remains the status of ordinary Committee Member. 

 Following the resignation of Chairperson Hans Bodewes, the Moderator then clarified under the 

provisions of Village Regulation, appointment of a new Village Chairperson must be made in the General 

Meeting of Emerald Green Housing Estate.  The attended Members were therefore requested to appoint a 

new Chairperson of the Committee from the 4 Committee Members by voting.  Voting result:  Committee 

Khun Phisit Sirimongkol was appointed as the Chairperson with 2,434 ratio, as per details in the table here 

below:  
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No. Name - surname Ownership Ratio 

received 

Result 

Appointed Rank 

1 Mr. Phisit Sirimongkol 2,434        Yes 1 

2 Ms  Lek  Modekasem  280   

3 Ms  Pennapa Sripatcha 550   

4 Mr. Robert Vereecke 142   

  

Agenda 8 Other matters (if any) 

1. Procurement of 120 liter trash bin 
The Committee was requested to procure trash bins of 120 liter capacity to be given to those housing units 
which never received proper trash bins from the beginning and to replace those open containers with 
containers with a cover/lid so that these trash bins with a cover/lid can be be moved into Member’s housing 
area according to the resolution made in the General Meeting. 
Resolution:  The Management was instructed to procure new trash bins with foldable cover/lid on urgent 
basis as requested.  All Members were requested to notify the Management in order to get an exact number 
of bins to be purchased at the Village Office.   

  
2. Evaluation of the security service contractor 

Following the poor performing service of security guards i.e. no inspection of visiting persons, non-
compliances to Village Security Measures etc., the Meeting requested the Management to evaluate the 
performance of existing guards. 
Resolution:  The matter was acknowledged, with appraisal to be conducted accordingly.  In case of 
performances below requested standards, we shall notify the Security company of termination of the current 
Contract to seek for new Security companies.  In case any Member can suggest new Security companies, 
then please provide this at the Juristic person Office.   

  
3. Poor condition of public road entering the Village 

The Management was requested to report this to the Authority so that road construction would be carried out 

by Hua Hin Municipality 

 

Resolution:  The matter was acknowledged.  Some small amount of fine stone was procured by the 

Management preparing for emergency repair by Technicians pending for major repair from the Authority.  

Meanwhile, Management’s complain has been submitted to Tub Tai Sub District Administration who has 

jurisdiction over the public road leading to the Village.       
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 There were no other items to be discussed, the General Meeting was adjourned at 13.45 hours. 

 

(only the Thai version is signed) 
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รายงานการประชุมใหญ่วสิามัญสมาชิก 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอม็เมอรัล กรีน ประจ าปี 2560 
วนัเสาร์ที ่04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น. 

ณ ห้องประชุมเกาะสิงโต โรงแรม ไอบิส หัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 

 การประชุมใหญ่วสิามญัสมาชิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน ประจ าปี 2560 อตัราส่วน
กรรมสิทธ์ิทั้งหมดจ านวน 11,163 อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ  ส่วน รวม 117 หลงั โดยสมาชิกผูม้าประชุมดว้ยตนเอง และ
มอบฉนัทะมาประชุมแทน รวมทั้งหมด 48 หลงั มีอตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ จ  านวน 4,761 ของคะแนนเสียงทั้งหมด  คิด
เป็นร้อยละ 42.65 ของคะแนนเสียงทั้งหมด ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุมท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5  คะแนนเสียงของสมาชิก
ทั้งหมด ตามขอ้บงัคบับญัญติัไว ้ซ่ึงสามารถด าเนินการประชุมไดทุ้กวาระ  
 
 

 เร่ิมประชุม  เวลา 09.30 น. 
 คุณนทัที ศุภพิโรจน์ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการอาวุโส  ผูแ้ทนบริษทั ควอลิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม  ไดก้ล่าวตอ้นรับเจา้ของร่วมทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมร่วมกนัในคร้ังน้ี  จากนั้น
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วา่การประชุมใหญ่วสิามญัสมาชิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน ประจ าปี 
2560ในวนัน้ีจะมีการพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  แต่งตั้งประธานในท่ีประชุมและประธานแจง้เพื่อทราบ  
วาระท่ี 2  แกไ้ขขอ้บงัคบันิติบุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน  
   2.1     หมวดท่ี 4 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ  
   (ขอ้ท่ี 7 ,ขอ้ท่ี 11 , ขอ้ท่ี 12 , ขอ้ท่ี 14) 
   2.2     หมวดท่ี 5 การด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน (ขอ้ท่ี 15 , ขอ้ท่ี 16 , ขอ้ท่ี 21) 
   2.3     หมวดท่ี 6 สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก (ขอ้ท่ี 26, 28) 
   2.4     หมวดท่ี 7 การประชุมใหญ่ (ขอ้ท่ี 33 (1),เพิ่ม (20) 
วาระท่ี 3  พิจารณาระเบียบผูพ้กัอาศยัหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัลกรีน 
วาระท่ี 4  รายงานโครงสร้างปัญหาก าแพงท่ีมีการทรุดตวัลง 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติังบประมาณในการปรับปรุงระบบประตูทางเขา้ 
วาระท่ี 6  รายงานผลการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร  
วาระท่ี  7  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอ็มเมอรัล กรีน  
   ทดแทนคนเก่าท่ีมีการลาออก 
 วาระท่ี  8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถา้มี 
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วาระที ่1  แต่งตั้งประธานในทีป่ระชุมและประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ตามขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีนหมวดท่ี  7  ขอ้ท่ี 35   ในการประชุมแต่ละคร้ังให้
ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมใหญ่ฯ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ซ่ึงในวนัน้ีคุณฮนัส์ โบเดเวส ประธาน
กรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จึงมอบหมายใหท้างคุณ พิสิษฐ ์ศิริมงคล เป็นประธานในท่ีประชุมแทนใน
การประชุมใหญ่วสิามญัสมาชิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน ประจ าปี 2560 
 

วาระที่ 2 แก้ไขข้อบังคับนิติบุคลหมู่บ้านจัดสรรเอม็เมอรัล กรีน  
เพื่อใหเ้ป็นการสอดคลอ้งขอ้มูลหลงัจากท่ีมีการจดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรัล กรีน จึง

ขอใหพ้ิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัท่ีนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร  เพื่อให ้มีเน้ือหาท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน  และการใหก้ารแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัใหก้ระท าโดยมติท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกและมติเก่ียวกบัการแกไ้ขเปล่ียน แปลงขอ้บงัคบั
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้เสียงของจ านวนเสียงของสมาชิกทั้งหมด ซ่ึงในคร้ังน้ีอตัราเสียงขอ
สมาชิกทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมอยูท่ี่ 4,761 ของคะแนนเสียงทั้งหมด สามารถด าเนินการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัได ้
โดยแบ่งรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
2.1     หมวดที ่4 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ   (ข้อที ่7 ,ข้อที ่11 , ข้อที่ 12 , ข้อที ่14) 
           

ข้อความในข้อบังคับเดิม ข้อความทีจ่ะเปลีย่นแปลง / เพิม่เติม 

ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
เอม็เมอรัล กรีน 
หมวดที ่4 

กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
 

ข้อที ่7  นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯมีคณะกรรมการเป็น
ผูค้วบคุม ดูแล ใหแ้นวทาง และนโยบายเก่ียวกบั การ
บริหารจดัการของนิติบุคคลฯ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของนิติบุคคลฯ และมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก
คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรร เป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรรในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก 
 
 
 
 

ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
เอม็เมอรัล กรีน 
หมวดที ่4 

กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
 

ข้อที ่7  นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯมีคณะกรรมการเป็น
ผูค้วบคุม ดูแล ใหแ้นวทาง และนโยบายเก่ียวกบั การ
บริหารจดัการของนิติบุคคลฯ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของนิติบุคคลฯ โดยมีเห็นชอบจากมติคณะกรรมการ
หรือมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก คณะกรรมการ
หมู่บา้นจดัสรร เป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร
ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก 
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ข้อ 12.  ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ 
ตามขอ้ 10 ให้เลือกตั้งผูอ่ื้นแทนไดโ้ดยมติของท่ีประชุม
ใหญ่ และใหผู้ไ้ดรั้บการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งแทนอยู่
ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง ผูซ่ึ้งตนแทน 
 
 
 
ข้อ 13. การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในการประชุมของ
คณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  มติ
คณะกรรมการตอ้งไดรั้บเสียงขา้งมาก กรรมการหน่ึง
คนมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาดใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรปิดประกาศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีผา่นการรับรองของ
คณะกรรมการแลว้ไวใ้นท่ีเปิดเผย ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีรับรอง 
 
 
 
ขอ้ 14. ใหค้ณะกรรมการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจ
ธุระ แต่ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

ข้อ 12 .  ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ 
ตามขอ้ 10 และจ านวนกรรมการท่ีเหลือมีไม่ถึงก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดก้ าหนดไว ้ให้
ประธานเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ทดแทน และใหผู้ไ้ดรั้บการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งแทน
อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง ผูซ่ึ้งตนแทน 
 
ข้อ 13.  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุมและสามารถใชอุ้ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การประชุมผา่นทางภาพและเสียง
ในการประชุมและถือเสมือนเป็นการประชุมร่วมใน
การประชุมของคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่
มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม  มติท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งไดรั้บเสียงขา้ง
มาก โดยกรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาดให้
นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรปิดประกาศรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีผา่นการรับรองของ
คณะกรรมการแลว้ไวใ้นท่ีเปิดเผย ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีรับรอง 
ขอ้ 14 .  ใหค้ณะกรรมการประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 6  
คร้ัง 

 
มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกร่วมกนัลงมติดว้ยคะแนนเสียง 3,368 ของคะแนนเสียงทั้งหมด    อนุมติัแกไ้ข
ขอ้บงัคบันิติบุคคล หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน ในหมวดท่ี 4 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ   (ขอ้
ท่ี 7 ,ขอ้ท่ี 11 , ขอ้ท่ี 12 , ขอ้ท่ี 14)  โดยในหวัขอ้ท่ี 11 ยงัคงเดิม  
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2.2     หมวดที ่5 การด าเนินงาน การบัญชี และการเงิน (ข้อที ่15 , ข้อที ่16 , ข้อที ่21) 
 

ข้อความในข้อบังคับเดิม ข้อความทีจ่ะเปลีย่นแปลง / เพิม่เติม 

หมวดที ่5 
การด าเนินงาน การบัญชี และการเงิน 

 

ข้อ 15. (3) กรณีเอกสารท่ีเก่ียวกบับญัชีและการเงิน ให้
ลงลายมือช่ือของกรรมการอยา่งนอ้ย 2 ท่าน ท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งใหดู้แลการบญัชีและการเงิน โดยคณะ
กรรมการฯ 
 
ข้อ 16. เม่ือท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการ
ก าหนดอตัราค่าบ ารุงรักษาและการจดัการ
สาธารณูปโภค ตามวรรคแรกแลว้ ให้คณะกรรมการ
แจง้ใหส้มาชิกทราบวา่จะจดัเก็บค่าใชจ่้ายเป็นราย ….. 
เดือน ในอตัราเท่าใด จะเร่ิมจดัเก็บค่าใชจ่้ายจากสมาชิก
ภายในวนัท่ีเท่าใดของทุกเดือน/งวด พร้อมทั้งวธีิการ 
และสถานท่ีในการจดัเก็บ การก าหนดวนัเร่ิมจดัเก็บ
ค่าใชจ่้ายของเดือนแรกจะตอ้งก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีๆประชุมใหญ่ของ
สมาชิกมีมติเห็นชอบการก าหนดอตัราค่าใชจ่้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5 
การด าเนินงาน การบัญชี และการเงิน 

 

ข้อ 15. (3) กรณีเอกสารท่ีเก่ียวกบับญัชีและการเงิน 
และเช็คสั่งจ่าย ใหล้งลายมือช่ือของกรรมการเกินก่ึง
หน่ึงของจ านวนคณะกรรมการ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้
ดูแลการบญัชีและการเงิน โดยคณะกรรมการฯ 
 
ข้อ 16. เม่ือจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรแลว้ ให้
คณะกรรมการ ก าหนดอตัราค่าบ ารุงรักษาและการ
จดัการสาธารณูปโภค โดยให้สมาชิกช าระล่วงหนา้เป็น
ราย 12 เดือน และเสนอใหท่ี้ประชุมมีมติเห็นชอบก่อน 
เม่ือท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบก าหนด
อตัราค่าบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภค ตาม
วรรคแรกแลว้ ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหส้มาชิกทราบวา่
จะจดัเก็บค่าใชจ่้ายเป็นราย 12 เดือนล่วงหนา้ ในอตัรา 
20 บาท ต่อตารางวา ต่อเดือน และจะเร่ิมจดัเก็บ
ค่าใชจ่้ายจากสมาชิกภายในวนัท่ีเท่าใดของทุกเดือน 
โดยใหส้มาชิกทุกท่านโอนผา่นบญัชีนิติบุคคลฯ เท่านั้น  
โดยทางนิติบุคคลฯไม่รับเงินสดในการช าระค่าใชจ่้าย  
การก าหนดวนัเร่ิมจดัเก็บค่าใชจ่้ายของเดือนแรกจะตอ้ง
ก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30(สามสิบ) วนั นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการ
ก าหนดอตัราค่าใชจ่้าย 
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ข้อ 21.  คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรรตอ้งจดัใหมี้การ
ตรวจสอบบญัชีรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
รายรับ รายจ่ายประจ าปี โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
และตอ้งจดัท างบประมาณการรายรับค่าส่วนกลาง และ
ค่าใชจ่้ายของปีถดัไปเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สมาชิก
อนุมติัภายใน 90 วนั นบัจากวนัส้ินงวดทางบญัชี 
 

ข้อ 21.  คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรรตอ้งจดัใหมี้การ
ตรวจสอบบญัชีรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
รายรับ รายจ่ายประจ าปี โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
และตอ้งจดัท างบประมาณการรายรับค่าส่วนกลาง และ
ค่าใชจ่้ายของปีถดัไปภายใน 90 วนั นบัจากวนัส้ินงวด
ทางบญัชี โดยก าหนดรอบบญัชี ใหเ้ป็น 1 มกราคม – 
31 ธนัวาคม ของทุกปี และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
สามญัสมาชิกประจ าปี 

 

มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกลงมติดว้ยคะแนนเสียง 3,224 ของคะแนนเสียงทั้งหมด รับรองอนุมติัแกไ้ข
ขอ้บงัคบันิติบุคคล หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน หมวดท่ี 5 การด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน (ขอ้ท่ี 15 , ขอ้ท่ี 
16 , ขอ้ท่ี 21)  
 

2.3     หมวดที ่6 สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก (ข้อที ่26, 28) 
 

ข้อความในข้อบังคับเดิม ข้อความทีจ่ะเปลีย่นแปลง / เพิม่เติม 

 
 

หมวดที ่6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
 

ข้อ 26.  สมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบริการ 
การจดัการดูแลบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะตามงวด อตัรา วธีิการ สถานท่ี และวนั เวลา 
ท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบั หรือตามมติคณะกรรมการหรือ 
มติท่ีประชุมใหญ่ ของสมาชิกก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดที ่6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 

ข้อ 26.  สมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบริการ 
การจดัการดูแลบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะ ในอตัราตารางวาละ 20 บาท ต่อเดือน  โดย 
สถานท่ี และวนั เวลา ท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบั หรือตาม
มติคณะกรรมการหรือ มติท่ีประชุมใหญ่ ของสมาชิก
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



                                  นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
                                                                               Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

                          357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77110 
                        357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

                           E-mail: office@theemeraldgreen.com     Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 065-6347-402 

 

 

6 
 

ข้อ 28.  หากสมาชิกช าระเงินค่าบ ารุงรักษาและการ
จดัการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเป็นราย
เดือน ตามขอ้ 26 ล่าชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด สมาชิกจะตอ้ง
เสียค่าปรับร้อยละ 10 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ
ทั้งส้ิน 
 

ข้อ 28.  หากสมาชิกช าระเงินค่าบ ารุงรักษาและการ
จดัการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเป็นราย
เดือน ตามขอ้ 26 ล่าชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด สมาชิกจะตอ้ง
เสียค่าปรับต่อปีตามท่ีกฎหมายก าหนดขั้นสูงสุดของ
จ านวนเงินท่ีคา้งช าระทั้งส้ิน โดยจะมีการประกาศให้
สมาชิกรับทราบในการประชุมใหญ่ประจ าปี และค่า
ด าเนินการทวงถามในคร้ังแรกช าระ 500 บาท , คร้ังท่ี 2 
ช าระ 1,000 บาท , คร้ังท่ี 3 ช าระ 2,000 บาท หากเกิน
กวา่นั้น ใหเ้ป็นไปตามมติท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกลงมติดว้ยคะแนนเสียง 3,179 ของคะแนนเสียงทั้งหมด รับรองอนุมติัแกไ้ข
ขอ้บงัคบันิติบุคคล หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน หมวดท่ี 6 สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก (ขอ้ท่ี 26, 28)  
 

2.4     หมวดที ่7 การประชุมใหญ่ (ข้อที ่33 (1),เพิม่ (2) 
 

ข้อความในข้อบังคับเดิม ข้อความทีจ่ะเปลีย่นแปลง / เพิม่เติม 

หมวดที ่7 
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 33. การเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะตอ้งส่ง
หนงัสือนดัประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัสมาชิก
ทุกคนก่อนวนัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั พร้อมทั้งระบุ
วนั เวลา สถานท่ีและระเบียบวาระการประชุมดว้ย การ
ประชุมใหญ่ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมซ่ึงมีเสียง
ลงคะแนนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

หมวดที ่7 
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 33.(1) การเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะตอ้ง
ส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงั
สมาชิกทุกคนก่อนวนัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดย
การน าส่งทางไปรษณีย ์หรือน าส่งดว้ยตนเอง รวมถึง
การน าส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใหถื้อเป็นการส่ง
อยา่งเป็นทางการ พร้อมทั้งระบุวนั เวลา สถานท่ีและ
ระเบียบวาระการประชุมดว้ย 
(2) การประชุมใหญ่ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมซ่ึงมีเสียง
ลงคะแนนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 
มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกลงมติดว้ยคะแนนเสียง 3,910 ของคะแนนเสียงทั้งหมด รับรองอนุมติัแกไ้ข
ขอ้บงัคบันิติบุคคล หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน หมวดท่ี 7 การประชุมใหญ่ (ขอ้ท่ี 33 (1),เพิ่ม (2)   
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วาระที่  3 พจิารณาระเบียบผู้พกัอาศัยหมู่บ้านจัดสรรเอม็เมอรัลกรีน 

เพื่อใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัลกรีนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงไดก้ าหนดแนวทางและ
นโยบายเพื่อปฏิบติัร่วมกนัในนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอ็มเมอรัลกรีน ดงัน้ี 

 

1.  ผู้รับเหมาและการต่อแต่งต่อเติม   Contractors and Construction 

1.1  สมาชิกทุกคนตอ้งแจง้ผูจ้ดัการหรือฝ่ายจดัการท่ีส านกังานนิติบุคคลฯ แจง้รายละเอียดเก่ียวกบั

ผูรั้บเหมาและคนงานท่ีจะเขา้ปฏิบติังานในพื้นท่ีเพื่อขออนุมติั บุคคลภายนอกจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในพื้นท่ี 

ผูรั้บเหมาหรือสมาชิกเจา้ของบา้นจะตอ้งวางเงินมดัจ าเพื่อค ้าประกนัความเสียหายขั้นต ่า 5,000 บาท (เช่นงาน

ก่อสร้างขนาดใหญ่) หรือตามแต่ท่ีทางฝ่ายจดัการก าหนด 

1.2  ผูรั้บเหมาและคนงาน สามารถเขา้ปฏิบติังานไดใ้นวนัและเวลา ดงัน้ี 

1.3 ผูรั้บเหมาและคนงาน สามารถเขา้ปฏิบติังานไดใ้นวนัและเวลา ดงัน้ี      

            วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  09.00 – 17.00 น 

            วนัเสาร์   09.00 – 15.00 น 

ไม่อนุญาตใหผู้รั้บเหมาและคนงานเขา้ปฏิบติังานในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

1.4 เม่ือมีผูรั้บเหมาเขา้บริการก าจดัปลวกและแมลงจะตอ้งแจง้เพื่อนบา้นบริเวณใกลเ้คียงและแจง้เจา้หนา้ท่ี

ท่ีส านกังานนิติบุคคลฯ       

1.5 สมาชิกทุกคนตอ้งแจง้ผูจ้ดัการหรือฝ่ายจดัการท่ีส านกังานนิติบุคคลฯ แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บเหมา

และคนงานท่ีจะเขา้ปฏิบติังานในพื้นท่ีเพื่อขออนุมติั บุคคลภายนอกจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในพื้นท่ี ผูรั้บเหมา

หรือสมาชิกเจา้ของบา้นจะตอ้งวางเงินมดัจ าเพื่อค ้าประกนัความเสียหายขั้นต ่า 5,000 บาท ( เช่นงานก่อสร้างขนาด

ใหญ่) หรือตามแต่ท่ีทางฝ่ายจดัการก าหนด 
  

2. ขยะและส่ิงปฏิกูล  

2.1ถงัขยะเป็นทรัพยสิ์นของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัลดก์รีน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิก 

และตอ้งเก็บรักษาไวใ้นสถานท่ีของสมาชิกและไม่อยูบ่นถนนสาธารณะหรือถนนส่วนกลาง และ/หรือทางนิติ

บุคคลฯเพื่อลา้งหรือก าจดัป้องกนักล่ิน และเพื่อเป็นการป้องกนัสมาชิกท่ีคา้งช าระค่าบ ารุงรักษาพื้นท่ีส่วนกลางมา

ลกัลอบใชถ้งัขยะของผูอ่ื้น (ยกเวน้: ถงัขยะแบบเปิด ซ่ึงจะน ามาใชท้ดแทนรูปแบบเดิม)  

2.2 สามารถน าถงัขยะมาวางไวภ้ายนอกบา้นเพื่อรอการจดัเก็บตามรอบ เช่น รอบการจดัเก็บขยะ 8 โมงเชา้

วนัพุธ สามารถวางถงัขยะไวไ้ดต้ั้งแต่คืนวนัองัคาร และเก็บกลบัภายในวนัพุธ เป็นตน้ 
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2.3 สมาชิกท่ีคา้งช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงรักษาพื้นท่ีส่วนกลางจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้น าขยะไปทิ้งในพื้นท่ี

ส่วนกลาง ทางนิติบุคคลฯ สามารถจดัเก็บขยะ คร้ังละ 500 บาท ในขนาดถงั 120 ลิตร หรือสามารถแจง้เจา้หนา้ท่ี

ต ารวจและคิดค่าปรับตามกฎหมายไทย ส าหรับการทิ้งขยะในพื้นท่ีส่วนกลางหรือพื้นท่ีหา้มทิ้ง 

2.4 ควรใส่ขยะในถุงขยะเพื่อป้องกนักล่ินเหมน็และสัตว ์และไม่ใหใ้ชถ้งัขยะส าหรับทิ้งซากตน้ไมแ้ละ

วชัพืชเพราะอาจจะไม่ไดจ้ดัเก็บให ้เน่ืองจากไม่เขา้เง่ือนไขบริการก าจดัขยะมูลฝอยของหน่วยงานก าจดัขยะทบัใต ้

ทางสมาชิกจะตอ้งเป็นผูน้ าขยะดงักล่าวไปทิ้งดว้ยตนเอง 

 

3.ทีด่ิน และทรัพย์สิน Land and Property 

• ท่ีดินเปล่าทุกแปลงตอ้งท าร้ัวหรือก าแพงลอ้มรอบบริเวณท่ีไว ้โดยตอ้งมีโครงสร้างร้ัวรูปแบบเดียวกนัตามท่ี

ก าหนดไว ้เพื่อป้องกนัผูบุ้กรุก     

 สมาชิกท่ีมีสัตวเ์ล้ียงตอ้งน ามาลงทะเบียนขอ้มูลไวก้บัทางนิติบุคคลฯ 

• สุนขัและแมวท่ีไม่มีสายจูงถือเป็นสุนขัและแมวจรจดั เจา้หนา้ท่ีจึงสามารถจบัสุนขัและแมวเหล่าน้ีได ้และน าไป

ปล่อยในท่ีท่ีเหมาะสม 

• ถงัขยะตอ้งจดัเก็บอยูใ่นพื้นท่ีของสมาชิก และน ามาออกมาตั้งวางบริเวณภายนอกได ้ตามรอบการจดัเก็บเพื่อ

ป้องกนักล่ินรบกวนและป้องกนัผูท่ี้คา้งช าระค่าบ ารุงสาธารณูปโภคส่วนกลางมาลกัลอบใช ้

• สมาชิกท่ีคา้งช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงรักษาพื้นท่ีส่วนกลางจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหน้ าขยะไปทิ้งในพื้นท่ีส่วนกลาง 

ทางนิติบุคคลฯสามารถแจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจและคิดค่าปรับตามกฎหมายไทย ส าหรับการทิ้งขยะในพื้นท่ีส่วนกลาง

หรือพื้นท่ีหา้มทิ้ง 

• สวนภายในพื้นท่ีของสมาชิกควรตดัแต่งให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย ป้องกนักล่ินและสัตวร์บกวนอ่ืนๆเช่นหนูและงู 

• ขอ้ควรปฏิบติัในการใชพ้ื้นท่ีและทรัพยสิ์นส่วนกลางของนิติบุคคลฯ (ถนน, หอ้งออกก าลงักาย, ถนนส่วนกลาง) 

• เม่ือมีผูเ้ขา้ใหบ้ริการก าจดัแมลงตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีนิติบุคคลฯล่วงหนา้ทุกคร้ัง 

•รถบรรทุกขนาดใหญ่ แบบหกลอ้ข้ึนไป หรือน ้าหนกัมากกวา่ 2500 กิโลกรัม ตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนเขา้พื้นท่ีทุก

คร้ัง 

 • จ ากดัความเร็วบนถนนส่วนกลางท่ี 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  

• ขอความร่วมมือในการเคารพระเบียบการอยูร่่วมกนัดว้ยการงดเวน้ส่งเสียงดงัรบกวนเพื่อนบา้น 
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มติทีป่ระชุม : สมาชิกมีการรับรองอนุมติัพิจารณาระเบียบผูพ้กัอาศยัหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัลกรีน 
เพื่อใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัลกรีนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางและนโยบายท่ีไดน้ าเสนอ 
โดยเพิ่มเติมในขอ้ท่ี   1.1 ,1.3  ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 
1.1 สมาชิกทุกคนตอ้งแจง้ผูจ้ดัการหรือฝ่ายจดัการท่ีส านกังานนิติบุคคลฯ ดว้ยแบบฟอร์มขออนุมติัการก่อสร้างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรแจง้ลกัษณะของงานท่ีตอ้งการจดัการในพื้นท่ี รายละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บเหมา จ านวนคนงานท่ี
จะเขา้ปฏิบติังาน และ ระยะเวลาในการด าเนินการ ทางฝ่ายจดัการจะถือวา่ ผูรั้บเหมาและคนงาน เป็น
บุคคลภายนอก และจะไม่ไดรั้บอนุญาติใหเ้ขา้มาในพื้นท่ี หากท่านสมาชิกไม่ไดท้  าการขอรับการอนุมติัดงักล่าว  
เพื่อขออนุมติัจากฝ่ายจดัการ หากทางฝ่ายจดัการเห็นวา่ลกัษณะงานดงักล่าว สมควรจะตอ้งมีการวางเงินมดัจ า
เพื่อค ้าประกนัความเสียหาย ซ่ึงมีขั้นต ่าอยูท่ี่ 5,000 บาท (ส าหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กทัว่ไป) และทางฝ่าย
จดัการมีสิทธ์ิระงบัการด าเนินการโดยทนัที หากการก่อสร้างนั้น ผิดรูปแบบไปจากตามลกัษณะของงานท่ีไดรั้บ
แจง้เอาไว ้โดยทางผูรั้บเหมาหรือสมาชิกเจา้ของบา้นจะตอ้งวางเงินมดัจ าเพื่อค ้าประกนัความเสียหายตาม
จ านวนนั้น     โดยจะไดรั้บคืนจ านวนเงินดงักล่าวเม่ือสมาชิกเจา้ของบา้น หรือฝ่ายจดัการ ไดต้รวจสอบแลว้วา่
ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึน  *หมายเหตุ ลกัษณะงานก่อสร้างขนาดเล็กทัว่ไป หรือ ลกัษณะงานก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ให้ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการส าหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น จะมี
ขอ้ก าหนดแตกต่างไปจากขอ้ก าหนดน้ีดว้ย   
และทั้งน้ียกเลิกในหวัขอ้ 1.5  เน่ืองจากเน้ือหาซ ้ ากบัขอ้ท่ี 1.1   
 

1.3  ผูรั้บเหมาและคนงาน จะตอ้งแสดงส าเนาแบบฟอร์มขออนุมติัการก่อสร้าง ท่ีผา่นการลงลายมือช่ือรับรองแลว้ 
ก่อนการเขา้มาท างานทุกคร้ัง จึงจะสามารถเขา้มาท างานในพื้นท่ีภายในโครงการไดโ้ดยสามารถเขา้ปฏิบติังาน
ไดเ้ฉพาะในวนัและเวลา ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ไม่อนุญาติใหผู้รั้บเหมาและคนงาน เขา้ปฏิบติังานในพื้นท่ี ในวนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

* ยกเวน้หากมีเหตุการณ์สุดวิสัย เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน จะตอ้งไดรั้บการอนุญาติเป็นกรณีพิเศษ โดยจะตอ้งข้ึนอยูก่บั
ดุลพินิจของทางคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ   และทั้งน้ียกเลิกในหวัขอ้ 1.2  เน่ืองจากเน้ือหาซ ้ ากบัขอ้ท่ี 1.3   
โดยทั้งน้ีสมาชิกมีการรับรองดว้ยอตัราส่วน 3,182  ของคะแนนเสียงทั้งหมด 
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วาระที่ 4  รายงานโครงสร้างปัญหาก าแพงทีม่ีการทรุดตัวลง 
จากการส ารวจพื้นท่ีโดยรอบพบวา่ แนวก าแพงฝ่ังส่วนท่ีติดกบัถนนและฝ่ังท่ีติดดา้นหลงัหมู่บา้นทางทิศ

ตะวนัออก พบวา่ดินทรุดอยูห่ลายจุดท าใหมี้ร้อยร้าวเกิดข้ึน  และการแยกของก าแพง ทั้งน้ีทั้งฝ่ายจดัการจึงน ามาเพื่อ
ช้ีแจงรายงานใหท้ราบเก่ียวกบัการส ารวจท่ีพบและหาแนวทางร่วมกนั ซ่ึงทั้งน้ีไดมี้การขอความคิดเห็นก าหนด
ทรัพยใ์นส่วนของก าแพงโดยรอบของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน ทางคณะกรรมการจึงน าเสนอใหมี้ 3  
ตวัเลือก คือ  1.ทรัพยส่์วนกลาง  2. ทรัพยส่์วนบุคคล 3. ทรัพยส่์วนกลางร้อยละ 50 และ ส่วนบุคคลร้อยละ 50  หาก
มีการจดัสรรในส่วนของทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขอให้สมาชิกพิจารณาวา่ความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนส่วนใดจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการดูแลค่าใชจ่้ายต่าง โดยไดท้  าการแบ่งเง่ือนไขออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. นิติบุคคลเป็นผูรั้บผิดชอบค่า
ใช่จ่ายทั้งหมด (พิจารณาตามสาเหตุท่ีเกิดข้ึน)  2.สมาชิกเจา้ของบา้นเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใช่จ่ายทั้งหมด (พิจารณาตาม
สาเหตุท่ีเกิดข้ึน) 3.นิติบุคคลร่วมรับผดิชอบ 50% ของค่าใชจ่้าย และ สมาชิกเจา้ของบา้นร่วมรับผดิชอบ 50% ของ
ค่าใชจ่้าย (พิจารณาตามสาเหตุท่ีเกิดข้ึน) 

 
มติทีป่ระชุม:  สมาชิกรับทราบรายงานท่ีทางฝ่ายจดัการไดช้ี้แจงปัญหาก าแพงท่ีมีการทรุดตวัลง และลงมติให้ แนว
ก าแพงโดยรอบนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอ็มเมอรัล กรีน เป็นทรัพยส่์วนกลาง ดว้ยอตัราส่วน 2,873 ของคะแนน
เสียงทั้งหมด และพิจารณาลงมติก าหนดผูรั้บผดิชอบในการดูแล ซ่อมแซมร้ัวก าแพงรอบนอกหมู่บา้น ดงัน้ี 
ก าหนดใหนิ้ติบุคคลฯ ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ต่อความช ารุดเสียหายของก าแพง อนัเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพ
โดยธรรมชาติ หรือเหตุท่ีเกิดโดยสภาพแวดลอ้ม หากความเสียหาย เกิดจากการกระท าของสมาชิก อนัเป็นท่ีพิสูจน์
ได ้ให้สมาชิกเป็นผูรั้บผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้กลบัคืนในสภาพเดิม ด้วยอตัราส่วน 2,072 ของ
คะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งน้ีในการรับผิดชอบแต่ละคร้ังสมาชิกมีความเห็นว่าควรพิจารณาสาเหตุและตรวจสอบส่ิง
เกิดข้ึนเป็นหลกัเพื่อก าหนดใครเป็นผูรั้บผดิชอบก่อน  
 
 วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงระบบประตูทางเข้า 
 การปรับปรุงระบบประตูทางเขา้-ออกของหมู่บา้น ซ่ึงมีงบประมาณในการจดัท าท่ีสูงทางฝ่ายจดัการและ
คณะกรรมน าเสนอท่ีประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมติัการจดัท าพร้อมก าหนดงบประมาณ การจดัท าประตูทางเขา้-
ออก แบบอตัโนมติัโดยคียก์าร์ดส าหรับสมาชิก  
มติที่ประชุม :  สมาชิกพิจารณาให้เล่ือนการปรับปรุงระบบทางเข้า-ออก ของหมู่บ้านด้วยระบบไม้กั้น แบบ
อตัโนมติัโดยคียก์าร์ดส าหรับสมาชิก เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการบริหารจดัการโดยนิติบุคคลหมู่บา้น จึงขอให้
ดูรายละเอียดการเงินในค่าใช้จ่ายปีน้ีก่อน เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีสอดคลอ้งกบับริหารจดัการ และขอให้ทาง
ฝ่ายจดัการน าเสนอในการพิจารณางบประมาณในการประชุมใหญ่ประจ าปีต่อไปเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง 
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 วาระที ่  6   รายงานผลการจดทะเบียนตั้งแต่งคณะกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอม็เมอรัล กรีน 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสามญัสมาชิกนิติบุคคล  (คร้ังแรกหลงัจดจดัตั้งนิติบุคคล) เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2560 ไดมี้วาระการแต่งตั้งเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอ็มเมอรัล กรีน ทางฝ่ายบริหารจดัการได้
รายช่ือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง น าจดทะเบียนท่ีส านักงานท่ีดิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหัวหิน  
เรียบร้อยเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560  
มติทีป่ระชุม: สมาชิกท่ีประชุมรับทราบผลการจดทะเบียนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน 
 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอม็เมอรัล กรีน  ทดแทนคนเก่าทีม่ีการ
ลาออก 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจง จากการมีมติเลือกคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2560 ท่ีผา่นมานั้น ไดมี้การ
คดัเลือกมาจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงในเวลาต่อมาไดมี้คณะกรรมการขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ จ านวน 2 ท่าน 
คือ 1. นางสาวมาริศา องัศุสิงห์  และ นายเดล แอนดด์รู ไพร์ ซ่ึงทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดัการบริหารเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทางฝ่ายจดัการจึงไดข้อใหมี้การพิจารณาให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็
เมอรัล กรีน  ทดแทนคนเก่าท่ีมีการลาออก เพื่อเป็นไปตามขอ้บงัคบัของทางนิติบุคคลฯ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
ขอ้บงัคบันิติบุคคลไดร้ะบุ โดยมีผูส้มคัรการร่วมเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ในคร้ังน้ีจ  านวน 5 ท่าน ตามรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

 
1.Mr.  Robert   Vereecke  บา้นเลขท่ี  357  / 112 
2.Mr.  Geoffrey  Bald Win บา้นเลขท่ี  357 /  8 
3.Mr.  Jonathan  Stubbs                 บา้นเลขท่ี 357 /  9 
4.นางสาวเพญ็นภา          ศรีปัชฌาย ์ บา้นเลขท่ี 357 /  27 
5.Mr. Peter   Smith  บา้นเลขท่ี 357 /  21 
 

มติทีป่ระชุม : สมาชิกมีมติพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการจากจ านวนผูส้มคัร 5 ท่าน ตามรายละเอียดของคะแนน
เสียงท่ีไดรั้บดงัน้ี 
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ล าดับ/
No. 

ช่ือ-สกุล/Name-Surename 
คะแนนทีไ่ด้ 

(อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ)/Score 
Received(Ownership Ratios 

ผลการแต่งตั้ง/Result 

ได/้Appointed 
ล าดบั/
Rank 

1 Mr.  Robert  Vereecke 1966.00 / 2 
2 Mr.  Geoffrey  Bald Win 751.00  4 
3 Mr. Jonathan  Stubbs   570.00  5 
4 นางสาวเพญ็นภา    ศรปีชัฌาย ์ 2370.00 / 1 
5 Mr. Peter   Smith 917.00  3 

 
ในระหวา่งประชุมประธานในท่ีประชุมคุณพิสิษฐ ์ศิริมงคล ไดแ้จง้ต่อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมวา่ นายฮนัส์ 

โบเดเวส ประธานนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งประธานนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน  แต่ยงัคงเป็นคณะกรรมการร่วมของนิติบุคคล เน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั ผูด้  าเนินการ
ประชุมจึงไดท้  าการช้ีแจงรายละเอียดใหส้มาชิกไดรั้บทราบในการแต่งตั้งประธานนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็
เมอรัล กรีน ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมใหญ่สมาชิกเท่านั้น ดงันั้นเม่ือไดค้ณะกรรมการ
ครบตามท่ีก าหนดไวน้ั้นจึงขอใหส้มาชิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีนไดพ้ิจารณาเลือกประธานนิติ
บุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน โดยคดัเลือกจากคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน   ซ่ึงผลจากการเลือกตั้งประธานนิติ
บุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน นายพิสิษฐ ์  ศิริมงคล มีคะแนนสูงสุดท่ีได ้ 2,434  (ของคะแนนเสียงทั้งหมด)   
 

ล าดับ/
No. 

ช่ือ-สกุล/Name-Surename 
คะแนนทีไ่ด้ 

(อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ)/Score 
Received(Ownership Ratios 

ผลการแต่งตั้ง/Result 

ได/้Appointed 
ล าดบั/
Rank 

1 นายพสิษิฐ ์          ศริมิงคล 2,434 / 1 

2 นางสาวเลก็          โหมดเกษม 280   

3 นางสาวเพญ็นภา    ศรปีชัฌาย ์ 550   

4 Mr.  Robert  Vereecke 142   
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วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
1.การจดัซ้ือถงัขยะ ขนาด 120 ลิตร ส าหรับบา้นท่ียงัไม่ไดรั้บถงัขยะตั้งแต่คร้ังแรก  และเพื่อเปล่ียนจากถงั

ขยะแบบเปิดเป็นแบบท่ีมีฝาปิด เพื่อใหส้ามารถเก็บเขา้ในบา้นเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบของหมู่บา้นท่ีมีการก าหนด
ไวใ้นการประชุม 
มติทีป่ระชุม : สมาชิกในท่ีประชุมอนุมติัการจดัซ้ือโดยให้ทางฝ่ายจดัการส ารวจราคาและจดัซ้ือใหเ้ร็วท่ีสุด โดย
ทั้งน้ีทางฝ่ายจดัการขอใหท้างสมาชิกมาลงช่ือความประสงคใ์นการรับถงัขยะ เพื่อตรวจสอบจ านวนการจดัซ้ือ 
 

2. บริษทัรักษาความปลอดภยั ใหท้างฝ่ายจดัการประเมินผลการท างานบริษทัคู่สัญญา เน่ืองจากท่ีผา่นมาใน
การปฏิบติังานไม่ไดม้าตราฐาน มีการตรวจเช็คการเขา้ ออก ของบุคคลภายในอยา่งสม ่าเสมอ มีสามารถสนอง
นโยบายในขอ้ระเบียบหมู่บา้นไดเ้ท่าท่ีควร 

มติทีป่ระชุม  :  ทางฝ่ายบริหารจดัการรับทราบ และจะท าการประเมินผลของบริษทัคู่สัญญา บริษทัรักษา
ความปลอดภยั ทั้งน้ีทางฝ่ายจดัการไดท้  าการช้ีแจงกบัสมาชิกเจา้ของบา้น ทางฝ่ายจดัการมีการแจง้บริษทัในเร่ือง
ของมาตรฐานในการท างานท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ ซ่ึงจะมีการแจง้ยกเลิกสัญญาต่อไป และจดัหาบริษทั รักษาความ
ปลอดภยั มาเสนอใหม่ หรือหากสมาชิกเจา้ของบา้นมีขอ้มูลบริษทัท่ีเห็นวา่มีมาตราฐานสามารถแจง้ใหท้างนิติ
บุคคลฯประสานงานเพื่อสอบถามและด าเนินการจดัการต่อไป 

 

3. ถนนบริเวณทางเขา้หมู่บา้นท่ีเป็นหลุม ขอใหฝ่้ายบริหารจดัการประสานงานกบัหน่วยงานราชการในการ
เขา้มาดูแลเพื่อใหส้ะดวกในการสัญจรเขา้ออก 
 มติที่ประชุม  :  ทางฝ่ายบริหารจดัการรับทราบความคิดเห็นท่ีสมาชิกเจา้ของบา้นไดช้ี้แจง้มา และทางฝ่าย
บริหารจดัการไดมี้การจดัซ้ือกรวดหินขนาดเล็กไวบ้า้งแลว้ เพื่อจะช่วยด าเนินซ่อมแซมเฉพาะหนา้ ในระหวา่งท่ียงั
รอความช่วยจากหน่วยงานราชการ จากการท่ีฝ่ายบริหารไดมี้การกรอกค าร้องไวท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัใต้
ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้นั้น ซ่ึงฝ่ายบริหารจดัการจะด าเนินการติดตามประสานงานความคืบหนา้และแจง้ให้สมาชิก
ไดรั้บทราบต่อไป 
 

ในการน้ีคุณนทัที ศุภพิโรจน์ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการอาวุโส  ตวัแทนบริษทั ควอลิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจ
เมน้ท์ จ  ากดั ได้รับเร่ืองแจง้ และขอ้แนะน าต่างๆจากสมาชิกเจา้ของบา้นไว ้และจะน ามาปรับปรุงในการบริหาร
จดัการของนิติบุคคลฯต่อไป 

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดน าเสนอเร่ืองอ่ืนๆใดอีก ประธานในท่ีประชุมจึงกล่าวขอบคุณเจา้ของร่วมทุกท่านท่ีสละเวลา

เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุม เวลา 13.45 น. 
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            ลงช่ือ……………………………..ประธานในท่ีประชุม 
                             (คุณพิสิษฐ ์ศิริมงคล) 
                             ประธานในท่ีประชุม 

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน 
 
 

                                                                  ลงช่ือ……………………………ผูบ้นัทึกการประชุม 
                                   (คุณกุสุมล  ชุ่มเช้ือ) 
                ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 

          บริษทั ควอลิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
 
 
           ลงช่ือ……………………………ผูต้รวจทานรายงานการประชุม 

                          (คุณนทัที    ศุภพิโรจน์) 
                       ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการอาวุโส   
          บริษทั ควอลิต้ี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

 
     
 

 


