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Minutes of 2019 Annual General Meeting 

Emerald Green Housing Estate Juristic Person  
Saturday 6 April 2019 Time 09.00 – 12.00 hours 

Venue Lion Island Meeting Room, IBIS Hotel HuaHin, PrachuabKhirikhan Province 
************************************************************************************************************** 

 Attended Members to this 2019 Annual General Meeting comprise Co-owners and Proxies from 47 housing units 
out from the total 117 units of the entire Village.  The quorum accounting for 5,907 ownership ratios (45.66% of the 
totaling voting right) The quorum is therefore legally valid as it exceeds one-thirds (33.33%) of total ownership ratio under 
the provisions of Village Regulation.  All agenda could be discussed and resolved. 
 
The Meeting commenced at 09.00 hours 
 KhunAriyaSuntonvipart, Assistant Operation Manager from Quality Property Management (QPM) was assigned to 
moderate this Meeting.  She welcomed all participated Members and ran through the Agenda to be discussed in this 
Session as follows: 

Agenda 1 Matters to be informed 
Agenda 2 Adoption of minutes of the Annual General Meeting dated 26 May 2018, and the minutes of 

2018 and Extraordinary General Meeting dated 18 August 2018 
Agenda 3 Annual Performance result January – December 2018 
Agenda 4 Approval of the balance sheet for the fiscal year 2018 (January -December2018) 
Agenda 5 Appointment of auditor and designation of auditor fee for fiscal year 2019 
Agenda 6 Election of new Directors  
Agenda 7 By-law amendments  
Agenda 8 Matters for approval 

    8.1Entrance Road Re-surfacing  
    8.2Security Hut Toilet  
    8.3Speed Bumps 
    8.4Perimeter Wall 
    8.5Village road repair  
   8.6Dredging of surrounding sewage system 

Agenda 9 Approval of the annual budget for year 2019 
Agenda 10 Approval of insurance to common property of the village 
Agenda 11 Any Other Business  
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Agenda1Matters 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. 
Chairperson ArisaGainford is the chair in this Session, and thanked all participants for their present in the Session.   The 
meeting was declared opened and Ms. AriyaSuntonvipart Assistant Operation Manager from QPM was assigned to 
moderate the meeting into the next agenda.       
Resolution:  The matter was acknowledged. 
 
Agenda 2 Adoption of minutes of previous 2018 Annual General Meeting dated 26 May 2018, and the minutes of 
2018, Extraordinary General Meeting dated 18 August 2018 
 Attended members are presented with the minute of 2018 AGM dated 26 May 2018, and 2018 EGM dated 18 
August 2018 for approval.  
Resolution:  The meeting resolved approval to the minute of 2018 AGM dated 26 May 2018 with following voting results: 
 Vote for  3,674.00 ownership ratio  
 Vote against   944.00  ownership ratio  

  Abstention      0.00       ownership ratio  
The meeting resolved approval to the minute of 2018 EGM dated 18 August 2018 with following voting results: 

 Vote for    3,810.00 ownership ratio  
  Vote against          595.00 ownership ratio  

 Abstention            280.00 ownership ratio  
 
Agenda  3Performance result January – December 2018 
 Committee Peter Smith reported on juristic person performance results period January – December 2018, 
performance of service contractors, for attended members’ information. 
Resolution:  Performance of juristic person and service contractors are acknowledged.   Attended members suggest the 
Management to inspect the swimming-pool water pump room which is in poor condition.  In addition, the gym equipment 
should be improved and better maintained. 
 
Agenda 4 Approval of 2018 balance sheet (Jan-Dec 18) 
 Attended members are presented with the balance sheet for 2018 which has been certified by auditor Dome 
Dussadeemongkol, License No. 5251.  The auditor commented that this statement, profit and loss account ended 31 
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December 2018 of Emerald Green Juristic Village contain complete information in all material aspects of account standard 
principle.  In summary the balance sheet contains followings: 
 
1. Financial statement ended 31 December 2018  
31 Dec 18 31 Dec 17 
Total current asset    3,316,906.35       2,847,590.30 
Total non-current asset       105,470.09           63,027.85 
Total asset     3,422,376.44       2,911,518.16 
Total liability        751,236.34         369,509.14 
Total co-owner equity    2,671,050.10       2,542,099.02 
Total liability and co-owner equity   3,422,376.44       2,911,518.16 
 
2.  Profit and loss account ended 31 December 2018 
      31 Dec 18              31 Dec 17 
Income total     2,705,063.95       2,240,395.25 
Expense total       2,570,022.87       1,879,100.81 
Income higher (lower) than expense    129,041.08           361,294.44 
Resolution:  The meeting resolved approval to the 2018 Balance Sheet period 1 January – 31 December 2018 with 
following voting results: 

Vote for    3,848.00 ownership ratio  
  Vote against          963.00 ownership ratio  
 Abstention                 0.00        ownership ratio  
 
Agenda  5Appointment of auditor and designation of auditor fee for 2019 
 The Village Regulation Clause 21 states that official auditor shall be appointed in the annual general meeting to 
certify income, expense statement for the past year, and estimation of next year budget within 90 days after account 
closing of fiscal period each year (fiscal period 1 Jan – 31 Dec) Audited statement shall be submitted to annual general 
meeting for final approval by Village Members.  List of the three auditor firms for appointment are as follows: 
 1.   Excel Audit Co. Ltd  
 2.   JIT Accounting Co. Ltd 
 3.   PN Audit Co. Ltd 
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Resolution:  The meeting resolved Excel Audit Co. to be appointed as the official auditor for 2019 financial year at the 
expense of 12,000 baht with following voting results: 

1. Vote for Excel Audit  4,570.00  Ownership ratio 
2. Vote for JIT Accounting      241.00  Ownership ratio 
3. Vote for PN Audit        0.00 Ownership ratio 
4. Abstention        0.00 Ownership ratio 

 
Agenda  6Appointment of Emerald Green Village Committee  
 Further to retirement of 2 Committee – K. LekModegasem and Mr. Robert Vereecke, and Chairperson 
ArisaGainford co-incidently resigned from Chairperson status due to person reason, the attended members were inquired 
if there were any nominated owners to apply for substitution appointment. 
There are three owners applied for appointment as follows: 

No. New owners nominated for appointment Owner of Unit Number 
1 Mr. Robert Vereecke 357/112 
2 Mrs. SupavadeePupala 357/40 
3 Mr. Kale Svenson 357/12 

 

Moderator Ms. Ariya Suntonvipart informed that the new appointed committee will be in the Office term for 2 years.  The 
appointment of new Chairperson will be organized by the Committee Meeting and the result will be reported later. 
Resolution:  The meeting resolved appointment the new committee members with following voting results: 

1. Vote for Mr. Robert Vereeche   5,031.00  Ownership ratio 
2. Vote for Ms. SupavadeePupala    4,626.00 Ownership ratio 
3. Vote for Mr. Kale Svenson   5,172.00 Ownership ratio 
 

Agenda7Considering amendment of Village Regulation 
 Committee Mr. CarHeinz Munz mentioned about the Village Regulation originally developed by the Project 
Developer.  This Regulation was not properly harmonized with the latest Regulation prescribed by Land Allocation 
Department, and so amended by him with cooperation from other Committee.  Amended Regulation is now shown in the 
handouts.  The attended members are requested to consider and approve for further application for registration with the 
Land Office.Attended members are informed that the voting for amendment of Regulation shall require at least one-fifths 
of the total voting right of all members combined. 
Resolution:  Attended member resolved disproval to the amended Regulation with following voting results: 
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1. Vote for  1,972     ownership ratio 
2. Vote against       1,521  ownership ratio 
3. Abstention          1,318     ownership ratio 

 
Agenda  8Matters for approval 
 Attended members are requested to consider and approve following project to be carried out by the Village 
administration: 
8.1   Road repair at Village entrance 
Further to the damage condition of entrance roadway of Emerald Green Village (big holes and rough surface) causing 
trouble in accessing by member vehicles.  The Meeting was proposed to approve the repair budget of 336,000 baht 
Resolution:   The meeting resolved disproval to repair the roadway with following voting results: 

1. Vote for     2,255.00 ownership ratio 
2. Vote against       2,493 .00 ownership ratio 
3. Abstention            138.00 ownership ratio 

 
8.2   Building toilet inside security station 
 In order to facilitate the Security and the Security will not have to go to the empty land across the road to pass 
water instead of going a long way to the toilet of Village Office. Contractor is now quoting the expense of 180,000 baht in 
building the small toilet inside the Guard Station. 
Resolution:  Attended members resolve disproval to build the toilet inside guard station with following voting results: 

1. Vote for       988.00      ownership ratio 
2. Vote against       3,888.00      ownership ratio 
3. Abstention               0.00      ownership ratio 

 
8.3 Installation of speed reducers 

For the safety inside the Emerald Green Village, the attended members are requested to approve the total 
budget of 51,625 baht in the installation of 175 road bumpers @ 295 baht each totaling length of 87.2 meter.  
Resolution:   Attended members resolve disproval to install road bumpers with following voting results.  

1. Vote for       688.00      ownership ratio 
2. Vote against       4.198.00             ownership ratio 
3. Abstention               0.00       ownership ratio 
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The road bumpers would not effectively slow down the vehicle speed, but to make more noisy traffic and cause more 
disturbances. 
 
8.4. Repairing of village fence wall 

Attended members are informed of the leaning / sinking fence wall and to prevent it from further collapsible, 
Committee Robert suggested the faulty portion of current wall be repaired quickly. 
Resolution:  Attended member resolved approval to repair the faulty fence wall around the village with following voting 
results: 

1. Vote for    4,577.00      ownership ratio 
2. Vote against        309.00      ownership ratio 
3. Abstention              0.00        ownership ratio 
 

8.4.1. Choosing Contractor to carry out the fence repair 
Attended members are requested to vote for the Contractor to carry out the repair to village fence from one of 

following companies in the table below.  The winning company shall present appropriate repair process and work 
schedule. 
Resolution:  T.A. Tech Company was chosen to be the winning company to provide report, suggestion for repair process 
and work schedule with following voting results:  

1. Vote for  Decine Construction Co.,Ltd    1,720.00 ownership ratio 
2. Vote for Cosmo TechnolCo,.Ltd       582.00 ownership ratio 
3. Vote for T.A Tech Co.,Ltd                2,251.00 ownership ratio 
4. Abstention                                            333.00        ownership ratio 

8.5   Fixing of damage roadway in the village 
Attended members are informed on the holes, cracks, along the village road which will be filled up by asphaltic 

concrete.  The expense quoted by Contractor is 65,000 baht. 
Resolution:   Attended member resolved approval to repair the damage road in the Emerald Green Village with 4,568 
ownership ratio.  

1.  Vote for   4,568.00  ownership ratio  
2.  Vote for         0.00         ownership ratio 
3.  Vote for    266.00       ownership ratio 
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8.6   Dredging of drainage system 
 Attended members are informed on the dredging, cleaning, project to the entire drainage system in Emerald 

Green Village.  The Municipal of HuaHin submitted two contract quotations for our consideration as follows: 
1.  Daily contract at 39,560 baht per day.  Estimate working days would be more or less 10 days.  Total expense will be 

around 395,600 baht  
2.   Lump sum expense at 228,000 baht to complete the entire village.  Work may be completed in less than 10 days.  
HuaHin Municipal is ready with tooling, equipment for dredging operation, such as suction trucks, workers etc.  But the 
contractor would not be liable for any broken drain covers, incurred from the opening/closing. 
Resolution:   Attended members resolved approval to contract Hua-Hin Municipal to carry out the dredging / emptying of 
drainage in Emerald Green Village at the lump sum expense of 228,000 baht with following voting results.    

1. Vote for    4,886.00      ownership ratio 
2. Vote against            0.00      ownership ratio 
3. Abstention               0.00      ownership ratio 

 

Agenda  9Approval of expenditure budget and action plan for 2019 
Village Committee Robert presented expenditure budget for 2019 financial year for consideration and approval.  

The budget covers various expenses estimated for next year including development projects of about 3,300,000 baht. 
Resolution:  Attended member resolved approval to the 2019 budget with following voting results: 

1. Vote for    4,712.00      ownership ratio 
2. Vote against        174.00      ownership ratio 
3. Abstention              0.00      ownership ratio 
 

Agenda 10Approval of village insurance 
 Further to the 2018 Extraordinary General Meeting dated 18 August 2018, the meeting suggested the common 
facilities and properties of Emerald Green Village be insured.  Attended members in this Session are presented with the 
list of 3 insurers for consideration  
Resolution:  The meeting resolved AXA Insurance PCL to be the insurer for Emerald Green Village with following voting 
results: 

1.  Vote for AXA Co,.Ltd   3,792.00 ownership ratio 
2.  Vote for Bankok Insurance Co,.Ltd       0.00 ownership ratio 
3.  Vote for MSIG Insurance Co,.Ltd       0.00 ownership ratio 
4.  Abstention                                        1,025.00 ownership ratio 
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Agenda 11 Other matters (if any) 
This agenda will be for attended members to raise opinions, suggestions on other matters to the Committee and 
Management.  Following issues were made by attended members: 
         1.  High trees at the 4 sides of rear fence should be cut down to prevent intrusion of reptiles or poisonous animals 
2.  Attended members inquired about Key-card and Sticker.  Member suggested that Sticker should be released to 
member who paid up common expense similar to last year condition.  These members with Stickers shall be then 
permitted to enter the Village without key-card.  The front Security shall open the barrier lift to vehicle with valid sticker.  
The Committee clarified that the key-card system has become necessary this year because the Security always opens the 
lift barrier to all members no matter member who paid common expenses or default payment.  The key-card system can 
correct the entrance opening to members with overdue as they will not have key-card to access, unless their overdue was 
settled.   
3.  The septic tank and wastewater system pumps should be inspected to ensure if they are in functional condition.  
Members observed strong odor from septic and wastewater tanks. 
 
There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 12.00 hours. 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญั 

นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลักรีน ประจ าปี 2562 

วนัเสารท่ี์ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมเกาะสิงโต โรงแรม ไอบิส หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

********************************************************************************************************************************************* 
 การประชุมใหญ่สามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี ประจ าปี 2562 อตัราสว่นกรรมสทิธิท์ ัง้หมดจ านวน 11,163
อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ รวม 117 หลงั โดยสมาชกิผูม้าประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะมาประชุมแทน รวมทัง้หมด 47 หลงั มี
อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์จ านวน 5,907 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 45.66 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองคป์ระชุม
ทีไ่ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ตามขอ้บงัคบันิตบิคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี ซึง่ออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามพระราชบญัญตัจิดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 บญัญตัไิวซ้ึง่สามารถด าเนินการประชุมไดทุ้กวาระ 
 
เร่ิมประชมุ เวลา 9.00 น. 
 คุณอรยิา  สุนทรวภิาต  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  ผูแ้ทนบรษิทั ควอลติี้  พรอพเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั ท าหน้าที่
เป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัสมาชกิทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ พรอ้มแจง้วาระการประชุม ดงันี้ 

วาระที ่ 1 ประธานแจง้เพื่อทราบ 
วาระท ี   2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2561 และรบัรอง   

รายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2561   
 วาระที ่ 3 รายงานผลการด าเนินงานของนิตบิุคคลฯ (มกราคม 2561 - ธนัวาคม 2561) 
           วาระที ่ 4 พจิารณารบัรองงบดุล ประจ าปี 2561 (ส าหรบัรอบปีบญัช ีมกราคม2561 – ธนัวาคม 2561)  
           วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
           วาระที ่ 6  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี 
 วาระที ่ 7 พจิารณาเปลยีนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี 
 วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตั ิ
   8.1 ปรบัปรุงผวิถนนทางเขา้หน้าหมู่บา้น 
   8.2 สรา้งหอ้งน ้าในป้อมรปภ. 
   8.3 ตดิตัง้ลกูระนาดภายในหมู่บา้น 
   8.4 ส ารวจและซ่อมแซมก าแพงรอบโครงการ 
   8.5 พจิารณาซ่อมแซมถนนทีช่ ารุดภายในหมู่บา้น 
   8.6 พจิารณาลอกท่อระบายน ้ารอบโครงการ 

วาระที ่ 9 พจิารณารบัรองงบประมาณและแผนงานประจ าปี 2562   
 วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตัปิระกนัภยัพืน้ทีส่ว่นกลางหมู่บา้น 
 วาระที ่ 11 พจิารณาเรื่องอื่นๆ 
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วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ดว้ยขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี หมวดที ่7 ขอ้ที ่35 ระบุว่า การประชุมแต่ละครัง้ใหป้ระธานกรรมการ
ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่ฯ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  ในการน้ีคุณอรสิา  เกนฟอรด์ ประธานกรรมการ  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่ฯ 
ประจ าปี 2562โดยคุณอรสิา  เกนฟอรด์ได้กล่าวขอบคุณสมาชกิและผูร้บัมอบฉันทะผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมการประชุม
ในครัง้นี้ พรอ้มกนันี้ คุณอรสิา  เกนฟอรด์ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการนิติบุคคลฯ หลงัจาก
สิน้สุดการประชุมในครัง้นี้ จากนัน้ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายใหคุ้ณอรยิา สุนทรวภิาต ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบัติการ ผู้แทนบริษัท ควอลิตี้พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จ ากัด และคุณปีเตอร์สมิธ กรรมการนิติบุคคลฯ  ท าหน้าที่เป็น
ผูด้ าเนินการประชุมในครัง้นี้  
มติท่ีประชุม : สมาชกิในทีป่ระชุมรบัทราบ  
 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 และรบัรอง   รายงานการ

ประชุมใหญ่วิสามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 18 สิงหาคม 2561 
 ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมถึงการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2561 และการ

ประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี2561 เมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2561เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

ใหญ่ประจ าปี 2561 และรายงานการประชุมใหญ่วสิาม ญประจ าปี 2561  

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี ประจ าปี 2561เมื่อวนัที ่26 
พฤษภาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

รบัรอง     3,674.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   
ไม่รบัรอง       944.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
งดออกเสยีง          0.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   

และทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2561ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
รบัรอง     3,810.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์        
ไม่รบัรอง        595.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
งดออกเสยีง        280.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

 
วาระท่ี 3  รายงานผลการด าเนินงานของนิติบุคคลฯ (มกราคม 2561 - ธนัวาคม 2561) 

คุณปีเตอร์สมธิ  กรรมการนิติบุลคคลฯ  ได้รายงานผลการปฏบิตัิงานของคู่สญัญาและผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร
จดัการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรลักรีนในช่วงเดือนมกราคม2561 – ธันวาคม 2561เพื่อให้ที่ประชุมได้รบัทราบถึงการ
ปฏบิตังิานทีผ่่านมา 
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มติท่ีประชุม:ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคู่สญัญาและผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารจดัการนิติบุคคลฯ  
โดยสมาชกิผู้เขา้ร่วมประชุมได้แสดงความคดิเหน็เพิม่เติมโดยเสนอให้ฝ่ายบรหิารจดัการด าเนินการตรวจสอบห้องปัม๊สระว่ายน ้า
เน่ืองจากมสีภาพทรุดโทรมและเสนอใหฝ่้ายบรหิารจดัการด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องเล่นในหอ้งฟิตเนสทีช่ ารุด  
 
วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติังบดลุ ประจ าปี 2561 (ส าหรบัรอบปีบญัชี 1 มกราคม2561 –31 ธนัวาคม2561) 

ผู้ด าเนินการประชุมได้รายงานงบดุล ประจ าปี 2561 รอบปีบญัชี1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งจดัท าและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5251 นายโดม  ดุษฎีคงมงคล  โดยผู้สอบบญัชเีหน็ว่างบดงักล่าวถูกต้องตาม

สาระส าคญัและหลกัการบญัชทีี่รบัรอง ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงนิที่แสดงถึง สนิทรพัย์ หนี้สนิ และส่วนของสมาชกิ 

รวมถงึงบแสดงรายรบั-รายจ่าย ส าหรบังวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  โดยสรุปไดด้งันี้ 

1. งบดุลสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

      31 ธนัวาคม 2561   31 ธนัวาคม 2560 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน        3,316,906.35         2,847,590.30 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน          105,470.09             63,927.86  

รวมสนิทรพัย ์         3,422,376.44         2,911,518.16 

รวมหนี้สนิ           751,326.34            369,509.14 

รวมสว่นของเจา้ของ        2,671,050.10         2,542,099.02 

รวมหนี้สนิและสว่นของเจา้ของ       3,422,376.44         2,911,518.16 

2. งบรายรบัรายจ่ายสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 

      31 ธนัวาคม 2561   31 ธนัวาคม 2560 

รวมรายรบั         2,705,063.95         2,240,395.25 

รวมรายจ่าย         2,576,022.87         1,879,100.81 

รวมรายรบัสงู (ต ่า) กว่ารายจ่าย         129,041.08           361,294.44 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตริบัรองงบดุลประจ าปี 2561 ส าหรบัรอบปีบญัช ี1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงันี้ 

รบัรอง     3,848.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   
ไม่รบัรอง       963.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   
งดออกเสยีง          0.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   

 
วาระท่ี 5พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
 ด้วยข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลักรีน ข้อที่ 21ระบุว่าคณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรต้องจดัให้มีการ
ตรวจสอบบัญชีรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงิน  และรายรบั  รายจ่ายประจ าปี  โดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต  และต้องจัดท า
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งบประมาณการรายรบัค่าส่วนกลาง  และค่าใชจ้่ายของปีถดัไปภายใน 90 วนั นับจากวนัสิน้งวดทางบญัช ี โดยก าหนดรอบบญัชใีห้
เป็น 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม ของทุกปี และให้น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามญัสมาชกิประจ าปี  ในการนี้คุณอรยิา สุนทรวภิาต
ผูแ้ทนฝ่ายจดัการไดน้ าเสนอทีป่ระชุมใหญ่ฯ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตปี 2562 โดยมขีอ้มลูผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจ านวน 
3 ราย ดงันี้ 

1. บรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ  จ ากดั 
2. บรษิทัเจไอท ีการบญัช ีจ ากดั 
3. บรษิทัพ ีเอน็ ออดทิ จ ากดั 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุเหน็ชอบพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชขีองนิตบิุคคลฯ ในรอบปี

บญัช ี2562 ดว้ยอตัราค่าบรกิาร 12,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. บรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ  จ ากดั   คะแนนเสยีง    4,570.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   
2. บรษิทัเจไอท ีการบญัช ีจ ากดั    คะแนนเสยีง      241.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
3. บรษิทัพ ีเอน็ ออดทิ จ ากดั        คะแนนเสยีง         0.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
4. งดออกเสยีง    คะแนนเสยีง         0.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 
วาระท่ี  6  พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลักรีน 

เน่ืองจากคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี 2 ท่านคอืคุณเลก็  โหมดเกษม  และ  คุณโรเบริต์  วรีคีเกไ้ด้
หมดวาระการด ารงต าแหน่งการเป็นกรรมการจึงต้องมีการเลือกตัง้คณะกรรมการเพื่อทดแทนผู้ที่หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  
ประกอบกบัคุณอรสิา  เกนฟอรด์  ประธานกรรมการได้ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งเนื่องจากไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ด้วย
เหตุผลส่วนตัวในการนี้ผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจเข้าร่วมเป็นกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
จดัสรรเอม็เมอรลักรนี เสนอชื่อและแนะน าตวัเพื่อใหส้มาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้พจิารณาและลงคะแนนเสยีง ในการน้ีมสีมาชกิผูเ้สนอ
ชื่อเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการนิตบิุคคลฯ มทีัง้สิน้ 3 รายดงันี้ โดยไดร้บัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชุม ดงันี้ 

1. นายโรเบริต์  วรีคีเก ้  
2. นางสาวสภุาวด ี ปุผาลา  
3. นายคาเล่สเวนสนั              

ในการนี้คุณอรยิา สนุทรวภิาต ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  บรษิทั ควอลติี ้พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์ จ ากดัไดป้ระกาศใหส้มาชกิ
ที่เขา้ร่วมประชุมได้รบัทราบว่า  คณะกรรมการที่ได้รบัการเลอืกตัง้ในวนันี้จะมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในส่วนของการเลอืก
ประธานกรรมการนัน้ ทางคณะกรรมการจะด าเนินการคดัเลอืกในทีป่ระชุมกรรมการและแจง้ใหก้บัสมาชกิไดร้บัทราบในภายหลงั  
มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิลอืกสมาชกิผูเ้สนอชื่อเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

1. นายโรเบริต์  วรีคีเก ้ คะแนนเสยีง  5,031.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
2. นางสาวสภุาวด ี ปุผาลา คะแนนเสยีง  4,626.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. นายคาเล่สเวนสนั             คะแนนเสยีง  5,172.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
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วาระท่ี 7 พิจารณาเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบันิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลักรีน 
 คุณคารล์  ไฮ้นซ์มูนซ์กรรมการรนิตบิุคคลฯ ได้กล่าวถึงขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ที่ได้ท าการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขร่วมกบัสมาชกิ
หมู่บ้านท่านอื่นๆ ตามรายละเอยีดที่ระบุในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 22 - 33 ในการนี้คุณคาร์ล  ไฮ้นซ์มูนซ์ได้แจ้งต่อที่
ประชุมถงึการเปลีย่นแปลงและแกไ้ขขอ้บงัคบัขึน้ โดยคณะกรรมการเลง็เหน็ว่าขอ้บงัคบัฉบบัเดมิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัถูกก าหนด
และจดัท าขึ้นโดยตัวแทนของทางโครงการ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และความต้องการของสมาชกิหมู่บ้าน ประกอบการ
ขอ้บงัคบัฉบบัเดิมมีขอ้ผิดพลาดในหลายๆจุด โดยฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษไม่สอดคล้องถูกต้องตรงกนั ท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการสื่อสารและบงัคบัใช้ จงึขอน าเสนอร่างขอ้บงัคบัฉบบัใหม่เพื่อใหส้มาชกิทุกท่านไดพ้จิารณาและยื่นจดทะเบยีนต่อ
ส านักงานทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ต่อไป ทัง้นี้ขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี หมวดที ่8 ขอ้ที่ 39 ระบุว่า  
“การเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัให้กระท าโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกและมติเกี่ยวกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัต้องได้รบั
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด”  
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมมีติไม่อนุมตัิเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบันิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลักรนี โดยคะแนนเสยีงของ
สมาชกิในที่ประชุมใหญ่ที่อนุมตัิและเห็นด้วยกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัน้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนเสยีงของสมาชิก
ทัง้หมดดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. อนุมตั ิ 1,972.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2. ไม่อนุมตั ิ 1,521.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. งดออกสยีง  1,318.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

 
วาระท่ี  8  พิจารณาอนุมติัด าเนินการ 

ฝ่ายบรหิารจดัการได้น าเสนอแผนการด าเนินงานเรื่องต่างๆ  เพื่อให้สมาชกิผู้เขา้ร่วมประชุมได้พิจารณาอนุมตัิก่อนการ

ด าเนินการ ซึง่ประกอบไปดว้ยเรื่องต่างๆ ดงันี้ 

8.1 จดัท าถนนทางเขา้หมู่บา้น 

สบืเน่ืองจากสมาชกิหมู่บา้นหลายท่านไดร้บัความเดอืดรอ้นจากถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นทีม่สีภาพขรุขระ ไม่เรยีบเนียน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะได้รบัผลกระทบจากปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจดัการจึงได้ท าการประสานงาน
ผู้รบัเหมาเพื่อเข้ามาตรวจสอบพื้นที่และน าเสนอราคาเพื่อปรบัปรุงถนนในการนี้ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายในการ
ปรบัปรุงถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นเพื่อใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาและอนุมตังิบประมาณในการด าเนินการทัง้สิน้ 336,000 บาท   
มติท่ีประชุม:ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตักิารปรบัปรุงผวิถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

1. อนุมตั ิ    2,255.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2. ไม่อนุมตั ิ 2,493.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. งดออกสยีง     138.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

 
8.2 จดัท าหอ้งน ้าบรเิวณป้อมรกัษาความปลอดภยั 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานรกัษาความปลอดภยัและลดปัญหาพนักงานรกัษาความปลอดภยัเขา้ไปใช้
พื้นที่ฝัง่ตรงขา้มแทนการเขา้ห้องน ้าซึ่งอยู่ห่างออกไปบรเิวณส านักงานิติบุคคลฯ โดยพฤติกรรมดงักล่าวส่งผลให้เกดิกลิ่นไม่พึง
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ประสงค์ขึน้ในการนี้ฝ่ายบรหิารจดัการจงึได้ประสานงานผู้รบัเหมาเขา้ดูหน้างานเพื่อประเมนิค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ในการนี้
ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัท าหอ้งน ้าบรเิวณป้อมรกัษาความปลอดภยัเพื่อใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณา
และอนุมตังิบประมาณในการด าเนินการทัง้สิน้180,000  บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัจิดัท าหอ้งน ้าบรเิวณป้อมรกัษาความปลอดภยัดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. อนุมตั ิ     998.00      อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2. ไม่อนุมตั ิ 3,888.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. งดออกสยีง        0.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

 
8.3 จดัท าลกูระนาดรอบโครงการ 

ดว้ยคณะกรรมการเลง็เหน็ถงึความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนภายในหมู่บา้นจดัสรรฯ จงึมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการ
ส ารวจราคาเพื่อติดตัง้ลูกระนาดโดยรอบภายในหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนีและก าหนดจุดเพื่อการติดตัง้ลูกระนาดดังกล่าว 
รายละเอยีดตามภาพประกอบในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 34ในการนี้ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมถงึประมาณการ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการและผลการส ารวจของฝ่ายบรหิารจดัการในการตดิตัง้ลกูระนาด ซึง่พบว่าความยาวทัง้หมดในการตดิตัง้ลูก
ระนาดรอบโครงการจะต้องใช้ลูกระนาดที่ความยาวทัง้สิน้ประมาณ  87.2  เมตร  หรอืคดิเป็นจ านวนลูกระนาดทัง้สิน้175 ชิ้น โดย
ราคาลกูระนาดต่อชิน้อยู่ทีป่ระมาณ295 บาท  หรอืคดิเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัซือ้ทัง้สิน้  51,625  บาท 
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัติดิตัง้ลกูระนาดภายในโครงการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

1. อนุมตั ิ     688.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2. ไม่อนุมตั ิ 4,198.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 
3. งดออกสยีง               0.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

โดยสมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมเลง็เหน็ว่าการตดิตัง้ลูกระนาดดงักล่าวภายในหมู่บา้น อาจก่อใหเ้กดิเสยีงรบกวนเมื่อรถวิง่ผ่านและไม่ได้
ชะลอความเรว็รถลง 
 
8.4. พจิารณาซ่อมแซมก าแพงรอบโครงการ 

สบืเน่ืองจากการโค่นลม้ของก าแพงช่วงปีทีผ่่านมา คณะกรรมการโดยคุณปีเตอร ์สมทิจงึไดส้อบถามสมาชกิหมู่บา้นถงึการ
ด าเนินการซ่อมแซมก าแพงรอบโครงการโดยคุณปีเตอร์สมิธได้เสนอแนวทางเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณา 2 แนวทางด้วยกนัคือ 
ด าเนินการซ่อมแซมและปรบัปรุงก าแพงรอบโครงการเพื่อป้องกนัการโค่นลม้ของก าแพงในส่วนอื่นๆเพิม่เตมิ กบัไม่ต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมใดๆ  
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหด้ าเนินการซ่อมแซมก าแพงรอบโครงการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

1. อนุมตั ิ  4,577.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2. ไม่อนุมตั ิ     309.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. งดออกสยีง       0.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
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8.4.1  พจิารณาซ่อมแซมก าแพงรอบโครงการ 
ผูด้ าเนินการประชุมได้เสนอให้สมาชกิในในที่ประชุมพจิารณาเลอืกบรษิทั ผูใ้ห้บรกิารส ารวจโครงสรา้งเพื่อเขา้ส ารวจและ

ตรวจสอบโครงสรา้งของก าแพงหมู่บา้นโดยรอบ พรอ้มทัง้จดัท ารายงาน เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิให้บรษิัท ท.ีเอ.เทค จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบโครงสรา้งก าแพงพรอ้มจดัท ารายงานเพื่อหา
แนวทางซ่อมแซมก าแพงโดยรอบโครงการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. บรษิทัดไีฟล ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั  คะแนนเสยีง 1.720.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2. บรษิทัคอสโม ้เทซนอล คอนเซา้ทแ์ทนส ์จ ากดั คะแนนเสยีง      582.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. บรษิทั ท.ีเอ.เทค จ ากดั   คะแนนเสยีง    2,251.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
4. งดออกเสยีง               คะแนนเสยีง         333.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 
8.5 พจิารณาซ่อมแซมถนนรอบโครงการ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้สนอเรื่องการซ่อมแซมถนนทีร่า้วและเป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี ซึง่
แนวทางในการปรบัปรงุถนนจะเป็นลกัษณะของการเตมิคอนกรตีบรเิวณทีเ่ป็นหลมุเป็นบ่อขนาดใหญ่ ในการนี้ผูด้ าเนินการประชุมได้
แจง้คา่ใชจ้่ายในการด าเนินการซ่อมแซมถนนดงักล่าวเพื่อใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาและอนุมตัดิ าเนินการทัง้สิน้ 65,000 บาท 
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิงบประมาณในการด าเนินการซ่อมแซมถนนภายในโครงการหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี้  

1. อนุมตั ิ         4,568.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
2. ไม่อนุมตั ิ           0.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. งดออกสยีง      266.00     อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

 
8.6 พจิารณาลอกท่อน ้าทิง้รอบโครงการ 
 ด้วยการประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารจดัการเห็นว่าควรจดัให้มีการลอกท่อน ้าทิ้งโดยรอบโครงการ
เพื่อให้น ้าไหลระบายได้ดีขึน้โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนซึ่งที่ผ่านมายงัไม่เคยมกีารด าเนินการดงักล่าวภายในโครงการแต่อย่างใด 
ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการจงึเหน็สมควรในการน าเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาอนุมตัิค่าใชจ้่ายและด าเนินการ ใน
การนี้ฝ่ายบรหิารจดัการไดป้ระสานงานไปยงัองคก์ารเทศบาลหวัหนิเพื่อเขา้ตรวจสอบท่อน ้าทิง้ภายในโครงการ โดยทางเทศบาลได้
ด าเนินการซุ่มเปิดฝาท่อระบายน ้าและฝาบ่อพกัน ้ารวมของหมู่บา้นบรเิวณคลบัเฮา้ทเ์พื่อประเมณิค่าใชจ้่ายในการท าความสะอาดท่อ
น ้าทิง้ทัง้หมด  ทัง้นี้เทศบาลหวัหนิไดเ้สนอราคาในการลอกท่อน ้าทิง้รอบโครงการ 2 ประเภทดว้ยกนัดงันี้ 
ประเภทที ่1 ใบเสนอราคาการท าความสะอาดแบบรายวนั 
ค่าบริการแบบรายวนั คิดค่าใช้จ่ายวันละ  39,560 บาท ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 10 วนั ( จ านวนวันด าเนินการ
โดยประมาณอาจไม่ถงึ 10 วนั หรอืมากกว่า 10 วนั ) คดิเป็นค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ประมาณ 395,600 บาท 
ประเภทที ่2 ใบเสนอราคาแบบเหมาจ่าย 
ประมาณ  7 วนั ( จ านวนวนัด าเนินการโดยประมาณอาจไม่ถงึ 10 วนั หรอื 10 วนัพอด ี) คดิค่าใชจ้่าย 228,000 บาท 
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***ราคาทีเ่สนอประเมนิ  เป็นค่ารถดดูเลน  รถบรรทุก  6  ลอ้  อุปกรณ์ต่างๆ  ประกอบการปฏบิตังิาน  พรอ้มเจา้หน้าที่ 
*** ไม่รบัผดิชอบการช ารุดของฝาบ่อพกัทีเ่กดิจากการยกเปิด - ปิด  ในการปฏบิตังิานทัง้สิน้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบประมาณทัง้สิน้ 228,000 บาทเพื่อด าเนินการลอกท่อน ้าทิง้รอบโครงการดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

1. อนุมตั ิ       4,886.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2. ไม่อนุมตั ิ 0.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. งดออกสยีง  0.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 

วาระท่ี  9  พิจารณาอนุมติังบประมาณและแผนงานประจ าปี 2562 
 คุณโรเบริต์  วรีคีเก้กรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนีได้ชีแ้จงงบประมาณและแผนงานประจ าปี 2562 แก่ที่
ประชุม  โดยงบประมาณเพื่อการด าเนินการในดา้นต่างๆของนิตบิุคคลรวมถงึค่าใช้จ่ายในการพฒันาปรบัปรุงประจ าปี 2562 อยู่ที่
ประมาณ 3,300,000 บาท ทัง้นี้ทางคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมกีารใช้จ่ายเงนิของนิติบุคคลฯ เกนิกว่า 3,300,000  
บาท จะด าเนินการเรยีกประชุมเพื่อใหส้มาชกิในทีป่ระชุมใหญ่ไดพ้จิารณาอนุมตัต่ิอไป 
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบประมาณและแผนงานประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1.อนุมตั ิ  4,712.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2.ไม่อนุมตั ิ    174.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
3. งดออกสยีง       0.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัประกนัภยัพืน้ท่ีส่วนกลางหมู่บ้าน 
สบืเนืองจากการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2561 ทีป่ระชุมไดเ้สนอใหม้กีารจดัท าประกนัภยั

พืน้ทีส่ว่นกลางของหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีในการนี้ฝ่ายบรหิารจดัการไดจ้ดัหาบรษิทัผูใ้หบ้รกิารดา้นการประกนัภยั เพื่อให้ที่
ประชุมไดพ้จิารณาร่วมกนัทัง้สิน้ 3 บรษิทั ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 38 
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกบรษิทัเอเอก็เอ ประกนัภยัจ ากดัดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. บรษิทั AXA  Co.,Ltd   คะแนนเสยีง         3,792.00   อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
2. บรษิทั Bangkok Insurance Co,.Ltd  คะแนนเสยีง          0.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 
3. บรษิทั MSIG Insurance Co,Ltd  คะแนนเสยีง         0.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
4. งดออดเสยีง    คะแนนเสยีง        1,025.00    อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   
 

วาระท่ี 11  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 
 หลงัจากมกีารประชุมครบตามวาระต่างๆ แลว้  ทางคณะกรรมการจงึสอบถามสมาชกิในที่ประชุมเพื่อให้สมาชกิได้แสดง
ความคดิเหน็หรอืสอบถามเพิม่เตมิ  โดยสมาชกิในทีป่ระชุมได้เสนอแนะและแสดงความคดิเหน็  ดงันี้ 

1. สมาชกิในทีป่ระชุมไดเ้สนอแนะใหม้กีารก าจดัวชัพชืและตดัตน้ไมท้ีข่ ึน้รกบรเิวณแนวก าแพงรอบนอกโครงการทัง้ 4 ดา้น
ซึง่สมาชกิหลายท่านไดร้บัความเดอืดรอ้นจากปัญหางเูลื่อยผ่านเขา้มาภายในพืน้ที่ 

2. สมาชกิในทีป่ระชุมสอบถามเรื่องการใชง้านคยีก์ารด์  และสติก๊เกอร ์ เน่ืองจากสมาชกิมคีวามเหน็ว่าผูท้ีช่ าระค่าสว่นกลาง
ควรไดร้บัสติก๊เกอร ์ เหมอืนในช่วงปีทีผ่่านมาเพิม่เตมิ  และสามารถเขา้ออกโครงการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้ยีก์ารด์ในการเปิดประตู  โดย



นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 
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ให้พนักงานรกัษาความปลอดภัยคอยบรกิารเปิดปิดประตูให้โดยสงัเกตจากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หน้ารถเหมอืนช่วงปีที่ผ่านมา  โดย
คณะกรรมการแจง้กบัสมาชกิว่าทีม่รีะบบคยีก์ารด์เขา้มาเมื่อจากพบปัญหาพนกังานรกัษาความปลอดภยัเปิดประตูใหก้บัสมาชกิทีไ่ม่
ช าระค่าส่วนกลางมาโดยตลอด  ซึ่งการใชค้ยีก์ารด์จะสามารถควบคุมการท างานของพนักงานรกัษาความปลอดภยัและควบคุมการ
ช าระเงินค่าส่วนกลางของสมาชิกในโครงการด้วยเนื่องจากสมาชิกที่ไม่ช าระค่าส่วนกลางจะไม่ได้รบัคีย์การ์ดและไม่ได้รบัความ
สะดวกสบายในการเขา้ออกโครงการเหมอืนลกูบา้นท่านอื่นๆ 

3. สมาชกิในทีป่ระชุมเสนอแนะให้กรรมการตรวจสอบปัม้บ าบดัน ้า  และตรวจสอบกงัหนัน ้าว่ามกีารท างานเป็นปกตหิรอืไม่  
เพราะน ้าบ าบดัมกีลิน่และเกรงว่ากงัหนัน ้าจะไม่ท างานและท าใหเ้กดิกลิน่เหมน็มากขึน้  โดยทางคณะกรรมการจะตรวจสอบเพิม่เตมิ
ตามทีท่างสมาชกิในทีป่ระชุมไดเ้สนอแนะ 

 
เมื่อสมาชกิในทีป่ระชุมไม่มเีรื่องใดๆเพิม่เติม คณะกรรมการนิติบุคคลฯ กล่าวขอบคุณผูม้าเขา้ร่วมประชุ มทุกท่านและปิด

ประชุมเวลา 12.00 น. 


