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Minutes of 2018 Extraordinary General Meeting 

Emerald Green Housing Estate Juristic Person  

Saturday 18 August 2018 Time 10.00 – 12.00 hours 

Venue Lion Island Meeting Room, IBIS Hotel Hua Hin Prachuab Khirikhan Province 

 
 Attended members to this 2018 Extraordinary General Meeting comprise Owners and Proxies from 37 units 

accounting for 3,881 ownership ratio out from the total 11,167 ownership ratio.  This number institutes valid quorum to 

the Extraordinary General Meeting as it exceeds one-thirds of the total voting right of ownership of Emerald Green 

Village Juristic Person.   

 

 The Meeting commenced at 10.00 hours 

 Khun Niran Hongthong, Senior Operation Manager from Quality Property Management (QPM) was assigned 

to moderate this Meeting.  He welcomed all participated Members and ran through the Agenda to be discussed in this 

Session as follows: 

 

Agenda 1 Appointment of the chairperson in the meeting and to be informed. 

Agenda 2 Election of a new Director. 

Agenda 3 Appointment of the Chairperson of the Board. 

Agenda 4      By-law amendments. 

Agenda 5 Any Other Business. 

 

Agenda 1 Appointment of the chairperson in the meeting and to be informed.  

Since the resignation of the Chairperson from Village Committee, there is no Chairperson to preside over this 

Extraordinary General Meeting.  The Committee appointed Mr. Peter Smith to as substitution Chairperson to chair this 

EGM. 

 

Resolution:  Mr. Peter Smith was appointed to become the Chairperson to this Extraordinary General Meeting.  The 

Meeting was declared opened and Mr. Niran Hongthong, the Senior Operation Manager from QPM was assigned to 

moderate this meeting. 
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Agenda 2   Election of a new Director. 

 Further to the resignation of Chairperson from committee status and chairperson of committee status, 

appointment of a new committee shall be conducted to replace this vacant position.  Invitation to nominating owner for 

appointment was sent out earlier before this Extraordinary General Meeting, but there was no application received for 

appointment. 

 

Resolution:  Khun Niran Hongthong therefore announces that the committee is now comprising of only 6 members 

as there was no application for appointment received from any Co-owner according to By-Laws of Emerald Green 

Housing Estate Chapter 4 Article 8. The Board of Directors is comprised of 5-7 persons, including 1 chairperson and 

not fewer than four other directors but not exceeding 7 persons in total, all elected by a resolution of the General 

Meeting of Members 

 

Agenda 3 Appointment of the committee chairperson replacing the resigned chairperson 

 Further to resignation from committee chairperson status, the committee is requested to vote appointment of a 

new chairperson to fulfill the vacancy.  One of the committee will be voted to assume the chairperson position under 

this agenda from one of the three members as follows: 
 

No. Candidate Names Number of Candidate 
1 Miss Pennapa Sripacha 1 
2 Miss Lek Modgaserm 2 
3 Mrs. Arisa Gainford 3 

 

Resolution:  The Meeting rendered following appointment by voting.  Voting results turn out that Ms Arisa Glenford 

was appointed as the new Chairperson with 2,585 ownership ratio. 

No. Candidate Names Scores Voted Ranking result 
1 Miss Pennapa Sripacha 669 2 
2 Miss Lek Modgaserm 637 3 
3 Mrs. Arisa Gainford 2,578 1 

 

Agenda 4     Amendment of Village Regulations 

 In order that the Village Regulation shall be incorporating with the Land Allocation Act governing upon Village 

Juristic Person, following amendments are proposed to be approved under this Agenda as follows: 
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4.1   Amendment of the Regulation Section 4 Committee and Committee Meeting Clause 8 

 

Resolution:  Attended Members resolved approval to the Regulation amendment Section 4 Clause 8 with 3,054 

ownership ratio.  

 

4.2   Amendment of the Regulation Section 4 Committee and Committee Meeting Clause 9 

Original Regulation Amended Regulation 
Section 4 

Committee and Committee Meeting 
 

Article 8.  The Board of Directors shall be comprised 
of 5 – 7 persons, including 1 (one) Chair-person and 
other Directors, no less than 4 persons, altogether not 
exceeding 7  persons by the selection and resolution 
of the Member´s general meetings. 
The commencement of the term of the Board Directors 
and its chairperson shall begin on the date of the 
Member´s general meeting resolved to elect the 
directors, and the chairperson. 

Section 4 
Committee and Committee Meeting 

 
Article 8.  The Board of Directors shall be comprised 
of 5  -  7  ( five to seven) persons, including 1  ( one) 
Chairperson and 4 - 6 (four to six) other Directors, by 
the selection and resolution of the Member´s general 
meetings. 
     Terms of the Board of Directors shall begin as of 
the date on which the Directors are selected by the 
General Meeting of Members. 
     The Board of Directors shall select their 
Chairperson and inform the Registrar when elected. 
 

Original Regulation Amended Regulation 
Section 4 

Committee and Committee Meeting 
 

Article 9 .   The following persons have rights to be 
selected as Director, or as Chairperson: 
( 1 )Members, or their spouse, or the Member´s parents, 
or persons with their names in the “House Registra-tion 
of the house of the Member in the housing estate. 
( 2 )The legal representative, guardian or the curator in 
case the Member is an incapacitated person, or a person 
under disability. 

Section 4 
Committee and Committee Meeting 

 
Article 9. The following persons have rights to be selected 
as Director, or as Chairperson: 
( 1 )Members, or their spouse, or the Member´s parents, 
or persons with their names in the “House Registration of 
the house of the Member in the housing estate. 
( 2 )The legal representative, guardian or the curator in 
case the Member is an incapacitated person, or a person 
under disability. 
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Resolution:  Attended members resolved approval to amend Regulation Section 4  Committee and Committee 

Meeting Clause 9 with 3,851 ownership ratio of the total voting right of all members. 

 

4.3   Amendment of the Regulation Section 4 Committee and Committee Meeting Clause 10 

( 3 ) The authorized director or a repre-sentative of the 
juristic person, in case where a juristic person is the 
Member. 
( 4 ) Long-term lessees of at least 3 0  years.(In the event 
that a lessee is elected to be a director, the Lessor shall 
forfeit her/his rights in becoming a director, or the 
chairperson of the same land plot. Furthermore, the 
Lessee shall submit a written letter by the lessor agreeing 
to forfeit such rights. 
( 5 )Chairperson of the board must be the land owner at 
the Emerald Green Housing Estate only. 
 

( 3 ) The authorized director or a repre-sentative of the 
juristic person, in case where a juristic person is the 
Member. 
( 4 ) Long-term lessees of at least 3 0  years. In the event 
that a lessee is elected to be a director, the Lessor shall 
forfeit her/his rights in becoming a director, or the 
chairperson of the same land plot. Furthermore, the 
Lessee shall submit a written letter by the lessor agreeing 
to forfeit such rights. 
(5)Directors and Chairpersons have to be resident on the 
Housing Estate for a minimum of 2 4 0  days per year. 
Exceptions to this have to be agreed by a resolution at a 
Board Meeting. 

Original Regulation Amended Regulation 
Section 4 

Committee and Committee Meeting 
 

    Article 10. The Directors shall hold office for a 2-
years term form the date of election. An outgoing 
Director may be re-appointed by resolution of the 
Member´s general meeting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 4 
Committee and Committee Meeting 

 
  Article 10. The Directors shall hold office for a 2-
years term form the date of election. An outgoing 
Director may be re-appointed by resolution of the 
Member´s general meeting. 
     If the registrations of new director at the Land 
department and the Bank, holding accounts of the 
Housing Estate, have not yet been made, the outgoing 
director shall further perform the functions of the 
directors, including financial approvals where 
applicable, until the registration of the new director is 
made.  
     An outgoing Director will hand over her/his duties 
to other Board Members or her/his successor in order, 
especially when the outgoing Director was appointed 
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Resolution:  Attended members resolved approval to amend Regulation Section 4  Committee and Committee 

Meeting Clause 10 with 3,808 ownership ratio of the total voting right of all members. 
 

4.4   Amendment of the Regulation Section 5  Execution, Accounting, and Finance 

 

 as owner of an action or subject in one of the previous 
board meetings.   

Original Regulation Amended Regulation 
Section 5 

Execution, Accounting, and Finance 
  

Article 15.   The Housing Estate Juristic Person shall 
legally enter into, and/or be bounded by contractual 
agreements as follow: 
(1)General documents shall be approved by a 
signature of the Chairperson, vice-Chairperson, or 
another Director appointed by the Chairperson, or by 
a resolution of the Board of Directors. 
(2)Legal actions, or contractual agree-ments shall be 
approved by resolution of the  JP Board of Direc-tors, 
or the general meeting of Members, and ratified by 
signatures of the Chairperson and at least another JP 
director. 
(3) Documents relating to accounts and finances as 
well as checks issued by the Juristic Person shall be 
signed by more than one-half of the total number of 
those Directors appointed by the Board of Directors to 
oversee the accounts and finances of the Juristic 
Person. 
 
 
 
 
 

Section 5 
Execution, Accounting, and Finance 

 
   Article 15.  The Housing Estate Juristic Person shall 
legally enter into, and/or be bounded by contractual 
agreements as follow: 
(1)General documents shall be approved by a 
signature of the Chairperson, vice-Chairperson, or 
another Director appointed by the Chairperson, or by 
a resolution of the Board of Directors. 
(2)Legal actions, or contractual agree-ments shall be 
approved by resolution of the  JP Board of Direc-tors, 
or the general meeting of Members, and ratified by 
signatures of the Chairperson and at least another JP 
director. 
(3) Accounting and financial documents shall be 
approved by signatures of at least two directors, who 
are appointed to oversee accounting and finance 
matters by the Board of Directors. 
(4) Cheques for an amount not exceeding THB 
20,000.- (twenty thousand Thai Baht) signatures of 2 
(two) Directors are required. Cheques for an amount 
not exceeding THB 50,000.- (fifty  thousand Thai Baht) 
signatures of 3 (three) Directors are required. 
Cheques for an amount  exceeding THB 50,000.- (fifty 
thousand Thai Baht) signatures of 4 (four) Directors 
are required.  
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Resolution:  Attended members resolved approval to amend Regulation Section 5  Execution, Accounting and 

Finance Clause 15 with 3,873 ownership ratio of the total voting right of all members. 

 

1.5 Amendment of the Regulation Section 6  Duty and Right of Village Members Clause 28 

 

Original Regulation Amended Regulation 
Section 6 

Duty and Right of Village Members 
 

  Article 28.  In the event of late payment specified 
under Article 26, such Members shall be liable for a 
penalty 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.     
 

Section 6 
Duty and Right of Village Members 

 
 Article 28.  Late payment occur if the Member is in 
arrears of payment for more than 30 days of the 
payment date. 
(1)After 30 days, an email-reminder will be sent.  
(2)After another 30 days, a demand note will be sent 
by email and registered letter.  
(3)After 3 months a second demand note will be sent 
by email and registered letter. All electronic key cards, 
registered on the default plot, will be deactivated.  
(4)Post receipts for the registered letters  will prove 
the sending of the demand notes. 
     In the event of late payment specified under Article 
26, such Members shall be liable for default interests 
at the highest rate permitted by Thai Laws which will 
be announced in the General Meeting. In addition to 
this default interests, 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.    

 

Resolution:  Attended members resolved approval to amend Regulation Section 6  Duty and Right of Village 

Members Clause 28 with 2,906 ownership ratio of the total voting right of all members. 
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4.6  Amendment of the Regulation Section 6  Duty and Right of Village Members Clause 28.1 

 

Resolution:  Attended members resolved approval to amend Regulation Section 6  Duty and Right of Village 

Members Clause 28.1 with 3,147 ownership ratio of the total voting right of all members. 

 

Agenda 5 Other matters (if any) 

        The Committee presented information on installation of auto barrier at Village entrance.  Installer shall be Top 

CCTV and the barrier gate shall be operated by Electronic Key-card.  Card holders’ data shall be uploaded into the 

controlling system with Village computerizing registration.  Each Member shall be given with two cards.  Additional cards 

will be sold at 200 baht each.  Card could activate the auto barrier at a distance of not more than 50 centimeter.  

 

Original Regulation Amended Regulation 
Section 6 

Duty and Right of Village Members 
 

    Article 28.1  If Members default in payment for 3 
(three) consecutive months or more, the Housing 
Estate Juristic Person shall take following measures: 
(1)The defaulted Member shall be prohibited from 
being a candidate for the Juristic Person Board of 
Directors, if the Members is a Director such position 
shall be revoked immediately. 
(2)Prohibited from any service, or benefits of Public 
Utilities and Public Services provided by the Housing 
Estate Juristic Person. 
(3)Publish the defaulter´s name at a common area at 
the office of the Housing estate Juristic Person or 
other suitable place within the Housing Estate JP. 
(4)Prohibit from attending meetings and voting in any 
meeting of the Housing Estate JP.  
(5)Cease common services to visitors of the defaulted 
Member.       

Section 6 
Duty and Right of Village Members 

 
Article 28.1  If Members default in payment for 3 
(three) consecutive months or more, the Housing 
Estate Juristic Person shall take following measures: 
(1)The defaulted Member shall be prohibited from 
being a candidate for the Juristic Person Board of 
Directors, if the Members is a Director such position 
shall be revoked immediately. 
(2)Prohibited from any service, or benefits of Public 
Utilities and Public Services provided by the Housing 
Estate Juristic Person. 
(3)Publish the defaulter´s name at a common area at 
the office of the Housing estate Juristic Person or 
other suitable place within the Housing Estate JP. 
(4)Prohibit from attending meetings and voting in any 
meeting of the Housing Estate JP.  
(5)Cease common services to visitors of the defaulted 
Member. For all visitors, contractors and deliverers  to 
this plot the vehicular access (car, motorbike) will be 
denied.          
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After installation of key-card control barrier, following procedures will be enforced upon non-card holders while entering 

the Village: 

1.  Exchanging of Visitor Tag with ID Card, or Passport (original document only) 

2.   Visitor Tag shall be placed over the vehicle dashboard, barrier shall be opened for accessing 

3.   Visitor or contractor coming in to visit those unit with overdue shall be prohibited 

4.   Visitor Tag and ID Card or Passport shall be returned upon exiting. 

 

Resolution:  After explanation of barrier system and accessing procedure, some questions were raised by attended 

members:  

1.   Is it possible that the lifted barrier arm might drop down to cause damage to vehicle being driven through?   The 

Committee confirmed that lift arm won’t drop down accidentally.  Co-owner then suggested painting of red line for 

no stopping zone and no parking zone at the front gate. 

2.   One attended owner suggested that a red line should be marked in front of the housing unit having overdue common 

fee.  This is the measure being conducted at other village where his friend is staying.  The idea was acknowledged 

by the Committee and said that restriction of access to unit with overdue has already caused difficulty to default 

member in our Village. 

3.   Co-owner inquired if there would be any problems with the new security contractor after installation of barrier system.  

The Committee said discussion will be made after installation of this system to prevent any problems.    

 

There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 11.45 hours. 

 

 

                       Signed....................................................... Chairperson in the Meeting  

       (Mr. Peter  Smith) 

    Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

   Minutes taken by 

            Signed................................................ 

     (คุณจนัจริา  แซ่เจยีม) 

  Admin 

     Quality Property Management 
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    Minutes edited by 

                       Signed................................................ 

                  (คุณกุสมุล  ชุ่มเชือ้) 

                  Asst Operation Manager  

                   Quality Property Management 

 



นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 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: 032-510618, 080-0196253 

1 
 

รายงานการประชุมใหญ่วิสามญั 

นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ประจ าปี 2561 

วนัเสารท่ี์ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมเกาะสิงโต โรงแรม ไอบิส หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 การประชุมใหญ่วสิามญันิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจ าปี 2561 อตัราส่วนกรรมสทิธิท์ ัง้หมดจ านวน 

11,163 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์ส่วนรวม 117 หลงั โดยสมาชกิผูม้าประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะมาประชุมแทน รวมทัง้หมด 

37 หลงั มอีตัราสว่นกรรมสทิธิ ์จ านวน 3,881 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 34.77 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ซึง่ถอืว่า

ครบองคป์ระชุมทีไ่ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ซึง่

ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัจิดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 บญัญตัไิว ้ สามารถด าเนินการประชุมได้ 

เร่ิมประชมุ เวลา 10.00 น. 

 คุณนิรญั หงสท์อง  ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตัิการอาวุโส ผูแ้ทนบรษิทั ควอลติี้ พรอ็พเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท ์จ ากดั ท าหน้าที่

เป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัเจา้ของร่วมทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัในครัง้นี้ จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้

ว่าการประชุมใหญ่วสิามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี ประจ าปี 2561 ในวนัน้ีจะมกีารพจิารณาตามระเบยีบวาระ 

วาระที ่1  แต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุมและประธานแจง้เพื่อทราบ 

วาระที ่2  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการทดแทนคนเดมิทีล่าออก 

 วาระที ่3  พจิารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการทดแทนคนเดมิทีล่าออก 

 วาระที ่4  พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

 วาระที ่5  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ 

วาระท่ี 1  แต่งตัง้ประธานในท่ีประชุมและประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 เนื่องจากประธานกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรัล กรีน  ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการและคณะกรรมนิติบุคคลฯ  จึงท าให้ไม่มีประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  

คณะกรรมการจงึมมีตเิลอืก คุณปีเตอร ์ สมธิ  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั 

มติท่ีประชุม : สมาชกิในที่ประชุมใหญ่วสิามญัรบัทราบ คุณปีเตอร์  สมธิ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่วสิามญั ตามมติของ

คณะกรรมการ  ไดท้ าการเปิดประชุม และใหคุ้ณนิรญั หงสท์อง  ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารอาวุโส ผูแ้ทนบรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอร์

ตี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุมในครัง้นี้ 
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วาระท่ี 2 พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการทดแทนคนเดิมท่ีลาออก 

เน่ืองจากประธานกรรมการไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งเป็นประฐานกรรมการและการเป็นคณะกรรมการนิตบิุคคลฯ  

จงึตอ้งมกีารคดัเลอืกกรรมการ 1 ท่าน เพื่อทดแทนคนเดมิทีล่าออก  คณะกรรมการทีป่ระชุมจงึไดป้ระกาศหาอาสาสมคัรเขา้ร่วม

สมคัรเป็นคณะกรรมการนิตบิุคคล หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั อกีครัง้ เนื่องจากไม่มผีูส้ง่ใบสมคัรเขา้

ร่วมเป็นกรรมการนิตบิุคคลฯ  ก่อนวนัประชุมใหญ่ตามใบสมคัรทีท่างฝา่ยบรหิารจดัการไดน้ าส่งใหแ้ก่สมาชกิไดร้บัทราบก่อนวนั

ประชุมใหญ่วสิามญั 

มติท่ีประชุม :  ไม่มสีมาชกิท่านใดในที่ประชุมใหญ่วสิามญัสนใจสมคัรเป็นคณะกรรมการนิตบิุคคลฯ คุณนิรญั  หงสท์องจงึ

ประกาศแจ้งให้สมาชกิในที่ประชุมได้รบัทราบ  ถึงจ านวนสมาชกิคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ท า

หน้าที่ต่อไป เพยีง 6 ท่าน  ตามขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  หมวดที่4  กรรมการ และการประชุมของ

คณะกรรมการ  ขอ้ที ่8 คณะกรรมการมจี านวน  5-7  คน  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอกีไม่น้อย

กว่า  4  คน  ซึง่รวมทัง้หมดไม่เกนิ  7  คน  โดยเป็นการไดร้บัการเลอืกตัง้จากมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ 

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการทดแทนคนเดิมท่ีลาออก 

 เน่ืองจากประธานกรรมการไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งเป็นประฐานกรรมการและการเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลฯ  

จงึต้องมกีารคดัเลอืกประธานกรรมการเพื่อท าหน้าที่ทดแทนคนเดมิที่ลาออก ซึ่งผู้ที่สมคัรคดัเลอืกเป็นประธานกรรมการนิติ

บุคคล ฯ มดีงันี้ 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูส้มคัร หมายเลข 
1 นางสาวเพญ็นภา           ศรปีชัณาย ์ 1 
2 นางสาวเลก็                  โหมดเกษม 2 
3 นางอรสิา                     เกรนฟอรด์ 3 

มติท่ีประชุม :  นางอรสิา   เกรนฟอรด์  ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นประธานกรรมการนิตบิุคคล หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  ทดแทน

ประธานกรรมการคนเดมิที ่ ลาออก  ดว้ยคะแนน  2,575 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  ตามลายละเอยีดดงัน้ี 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูส้มคัร คะแนนท่ีได้ (อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ) ผลการคดัเลือก 
1 นางสาวเพญ็นภา           ศรปีชัณาย ์ 669 2 
2 นางสาวเลก็                  โหมดเกษม 637 3 
3 นางอรสิา                     เกรนฟอรด์ 2,575 1 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบันิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 กรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  ไดม้กีารเสนอใหส้มาชกิมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัต่างๆ ของ

นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  ดงัต่อไปนี้ 
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4.1 เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัหมวดที ่4 กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ ข้อท่ี 8 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม (Original) ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม (Amendment) 
หมวดที ่4 

กรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 
 

ข้อท่ี 8.  คณะกรรมการมจี านวน 5-7 คน ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกีไม่น้อยกว่า 4 
คน ซึ่งรวมทัง้หมดไม่เกิน 7 คน โดยเป็นการได้รบัการ
เลอืกตัง้จากมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ 
     การเริ่มด ารงต าแหน่งของกรรมการ และประธาน
กรรมการฯ ให้เริ่มนับวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่
ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเลือกตัง้กรรมการ  และ 
ประธานกรรมการ 
 

หมวดที ่4 
กรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 

 
ข้อท่ี 8.  คณะกรรมการมจี านวน 5-7 คน ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกีไม่น้อยกว่า 4 
คน ซึ่งรวมทัง้หมดไม่เกนิ 7 คน โดยเป็นการได้รบัการ
เลอืกตัง้จากมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ 
     วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการจะ
เริม่ต้นตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมใหญ่
ของสมาชิก 
     โดยคณะกรรมการจะเ ป็นผู้ เลือกประธาน
กรรมการนิติบุคคล และแจ้งผลการเลือกตัง้ให้นาย
ทะเบียนรบัทราบ 
 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั รบัรองอนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที ่4 กรรมการ และการประชุม

ของคณะกรรมการ ขอ้ที ่8 ดว้ยคะแนนเสยีง 3,054 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4.2 เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัหมวดที ่4 กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ ข้อท่ี 9 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม (Original) ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม (Amendment) 
หมวดที ่4 

กรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 
ข้อท่ี 9.  บุคคลดงัต่อไปนี้  มสีทิธไิด้รบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการหรอืประธานกรรมการ 
(1)สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก  หรือบิดามารดาของ
สมาชกิ  หรอืบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นของสมาชกิที่
หมู่บา้นจดัสรรฯ 
(2)ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรอืผูพ้ทิกัษ์  ในกรณี
ที่ สม าชิก เ ป็นคนไร้คว ามสามารถหรือ เ สมือนไ ร้
ความสามารถแลว้แต่กรณี 
(3)ผู้จ ัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติ
บุคคลเป็นสมาชกิ 
(4)ผู้เช่าระยะยาวอย่างน้อย 30 ปี  (กรณีผู้เช่าได้เข้ารบั

หมวดที ่4 
กรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 

ข้อท่ี 9.  บุคคลดงัต่อไปนี้  มสีทิธไิดร้บัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการหรอืประธานกรรมการ 
(1)สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชกิ  หรอืบิดามารดาของ
สมาชกิ  หรอืบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นของสมาชกิที่
หมู่บา้นจดัสรรฯ 
(2)ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรอืผูพ้ทิกัษ์  ในกรณี
ที่ สม าชิก เ ป็ นคนไร้คว ามสามารถหรือ เ สมือนไ ร้
ความสามารถ  แลว้แต่กรณี 
(3)ผู้จ ัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติ
บุคคลเป็นสมาชกิ 
(4)ผู้เช่าระยะยาวอย่างน้อย 30 ปี  (กรณีผู้เช่าได้เข้ารบั
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การแต่งตัง้เป็นกรรมการ  ผูใ้ห้เช่าทีเ่ป็นสมาชกิจะถูกตดั
สิทธิในการได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการฯ  หรือเป็น
ประธานกรรมการฯ  ในทีด่นิแปลงเดยีวกนั  โดยผูเ้ช่าต้อง
ยื่นความจ านงการสละสทิธเิป็นกรรมการนิตบิุคคลฯ  ของ
ผูใ้หเ้ช่าดงักล่าว  เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน) 
(5)ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการจะต้องเป็นผู้ถือ
ครองทีด่นิ ทีห่มู่บา้นจดัสรรฯเพยีงเท่านัน้ 
 

การแต่งตัง้เป็นกรรมการ  ผูใ้ห้เช่าทีเ่ป็นสมาชกิจะถูกตดั
สิทธิในการได้รับเลือกตั ้งเป็นกรรมการฯ  หรือเป็น
ประธานกรรมการฯ  ในทีด่นิแปลงเดยีวกนั  โดยผูเ้ช่าต้อง
ยื่นความจ านงการสละสทิธเิป็นกรรมการนิตบิุคคลฯ  ของ
ผูใ้หเ้ช่าดงักล่าว  เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน) 
(5)กรรมการและประธานกรรมการจะต้องเป็นผู้ที ่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอย่างน้อยปีละ240วัน     
นอกเหนือจากน้ีจะต้องได้รบัมติเห็นชอบจากมติที ่
ประชุมคณะกรรมการ 
 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั รบัรองอนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที ่4 กรรมการ และการประชุม

ของคณะกรรมการ ขอ้ที ่9 ดว้ยคะแนนเสยีง 3,851 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4.3 เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัหมวดที ่4 กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ ข้อท่ี 10 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม (Original) ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม (Amendment) 
หมวดที ่4 

กรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 
ข้อท่ี 10.  กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
นับแต่วนัที่ได้รบัเลือกตัง้ เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจ
ไดร้บัการเลอืกตัง้อกีได ้ตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4 
กรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 

ข้อท่ี 10.  กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
นับแต่วนัที่ได้รบัเลือกตัง้ เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจ
ไดร้บัการเลอืกตัง้อกีได ้ตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ก าหนด 
     ถ้ า ป ร า ก ฏ ว่ า ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น แ ต่ ง ตั ้ ง
คณะกรรมการใหม่ ณ ส านักงานทีดิ่น และทีธ่นาคาร
ที ่หมู่ บ้ านจัดสรรมีบัญชีอยู่ ย ัง มิ ไ ด้ด า เ นินการ  
กรรมการท่านทีก่ าลงัพ้นจากหน้าทีจ่ะยงัคงท าหน้าที ่
อยู่ต่อไปซึง่รวมถึงการอนุมติัทางด้านการเงินตาม
ความเหมาะสม  จนกว่าจะมีการจดทะเบียนแต่งตัง้
กรรมการท่านใหม่ 
     กรรมการทีก่ าลงัพ้นจากหน้าที ่ จะมอบงานให้กบั
สมาชิกคณะกกรมการท่านอืน่ๆ หรือผู้ สืบทอด
ตามล าดบั  โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งงานทีไ่ด้รบัหน้าที ่
ให้เป็นผู้ด าเนินการ  หรือเรือ่งทีเ่ป็นประเดน็ในการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ทีผ่า่นๆ มา 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั รบัรองอนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที ่4 กรรมการ และการประชุม

ของคณะกรรมการ ขอ้ที ่10 ดว้ยคะแนนเสยีง 3,808 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 
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4.4 เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัหมวดที ่5 การด าเนินงาน  การบญัช ี และการเงนิ  ข้อท่ี 15 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม (Original) ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม (Amendment) 
หมวดที ่5 

การด าเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ 
ข้อท่ี 15.  การลงลายมอืชื่อเพื่อใหม้ผีลผกูพนันิตบิุคคล
หมู่บา้นจดัสรร ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(1)กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ใหล้งลายมอืชื่อประธาน
กรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการที่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการหรอืตามมตทิี่
ประชุมคณะกรรมการอย่างหนึ่งอย่างใดกไ็ด ้
(2) กรณีท านิตกิรรมสญัญาต่าง ๆ ใหม้กีารอนุมตัโิดยมติ
คณะกรรมการฯ หรอืมตปิระชุมใหญ่สมาชกิ และลง
ลายมอืชื่อโดยประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอย่าง
น้อยอกีหนึ่งท่าน  
(3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวกบับญัชแีละการเงนิและเชค็สัง่
จ่ายให้ลงลายมือชื่อของคณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนคณะกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหดู้แลการบญัชแีละ
การเงนิ  โดยคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5 
การด าเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ 

ข้อท่ี 15.  การลงลายมอืชื่อเพื่อใหม้ผีลผกูพนันิตบิุคคล
หมู่บา้นจดัสรร ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(1)กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ใหล้งลายมอืชื่อประธาน
กรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการที่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการหรอืตามมตทิี่
ประชุมคณะกรรมการอย่างหนึ่งอย่างใดกไ็ด ้
(2) กรณีท านิตกิรรมสญัญาต่าง ๆ ใหม้กีารอนุมตัโิดยมติ
คณะกรรมการฯ หรอืมตปิระชุมใหญ่สมาชกิ และลง
ลายมอืชื่อโดยประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอย่าง
น้อยอกีหนึ่งท่าน  
(3) กรณีเอกสารทีเ่กีย่วกบับญัชีและการเงิน ให้ลง
ลายมือชือ่ของกรรมการอยา่งน้อย 2 ท่าน ทีไ่ด้รบั
การแต่งตัง้ให้ดแูลการบญัชีและการเงิน โดยคณะ
กรรมการฯ 
(4) การสัง่จ่ายโดยเช็คยอดเงินไม่เกิน 20,000 บาท
(สองหมื ่นบาทถ้วน)  จะต้องเซนต์ลงนามโดย
กรรมการ 2 (สอง) ท่าน  การสัง่จ่ายโดยเชค็ยอดเงิน
ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมืน่บาทถ้วน) จะต้องเซนต์
ลงนามโดยกรรมการ 3 (สาม) ท่าน  การสัง่จ่ายเช็ค
ยอดเงินเกิน 50,000 บาท (ห้าหมืน่บาทถ้วน) จะต้อง
เซนตล์งนามโดยกรรมการ 4 (สี)่ ท่าน 
 
 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั รบัรองอนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที ่5 การด าเนินงาน  การบญัช ี 

และการเงนิ  ขอ้ที ่15  ดว้ยคะแนนเสยีง 3,873 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 
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4.5 เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัหมวดที ่6 สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ  ข้อท่ี 28 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม (Original) ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม (Amendment) 
หมวดที ่6 

สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 
ข้อท่ี 28.  หากสมาชกิช าระเงนิค่าบ ารุงรกัษาและการ
จดัการสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะเป็นรายเดอืน 
ตามข้อ 26 ล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด สมาชิกจะต้องเสีย
ค่าปรบัต่อปีตามที่กฎหมายก าหนดขัน้สูงสุดของจ านวน
เงินที่ค้างช าระทัง้สิ้นโดยจะมีการประกาศให้สมาชิก
รบัทราบในการประชุมใหญ่ประจ าปี และค่าด าเนินการ
ทวงถามในครัง้แรกช าระ 500 บาท , ครัง้ที ่2 ช าระ 1,000 
บาท , ครัง้ที่ 3 ช าระ 2,000 บาท หากเกินกว่านัน้ให้
เป็นไปตามมตทิีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 
สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 

ข้อท่ี 28. หากสมาชิกไม่ช าระเงินตามก าหนดเวลา
และค้างช าระนานกว่า 30 วนั จะถือว่าสมาชิกช าระ
เงินล่าช้า 
(1)หลงั 30 วนั จะส่งจดหมายแจ้งเตือนโดยการส่ง
อีเมล ์
(2)หลงัจากนัน้อีก 30 วนั หากยงัไม่มีการช าระเงิน จะ
ส่งจดหมายทวงหน้ี  โดยส่งทางอีเมล์และส่งเป็น
จดหมายลงทะเบียน   
(3)หลงัจากนัน้ 3 เดือนหากยงัไม่มีการช าระเงิน จะส่ง
จดหมายทวงหน้ีฉบบัทีส่อง โดยส่งทางอีเมลแ์ละส่ง
เป็นจดหมายลงทะเบียน  บตัรกญุแจอิเลก็ทรอนิคส์
ทัง้หมดทีล่งทะเบียนใช้ส าหรบับ้านแปลงทีช่ าระเงิน
ล่าช้าน้ี จะถกูยกเลิกการใช้งาน 
(4)จดหมายลงทะเบียนทีส่่งให้และมีผู้เซนตร์บั จะถือ
ว่าได้มีการจดัส่งและท่านได้รบัจดหมายทวงหน้ีทัง้
สองฉบบันัน้แล้ว 
     หากสมาชิกช าระเงินค่าบ ารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะเป็นรายเดอืน ตามขอ้ 
26 ล่าชา้กว่าเวลาทีก่ าหนด สมาชกิจะต้องเสยีค่าปรบัต่อ
ปีตามที่กฎหมายก าหนดขัน้สูงสุดของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระทัง้สิน้โดยจะมกีารประกาศใหส้มาชกิรบัทราบในการ
ประชุมใหญ่ประจ าปีและค่าด าเนินการทวงถามในครัง้แรก
ช าระ 500 บาท , ครัง้ที ่2 ช าระ 1,000 บาท , ครัง้ที ่3 
ช าระ 2,000 บาท หากเกินกว่านัน้ให้เป็นไปตามมติที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั รบัรองอนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที ่6  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ  

ขอ้ที ่28  ดว้ยคะแนนเสยีง 2,906 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 
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4.6 เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัหมวดที ่6 สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ  ข้อท่ี 28.1 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม (Original) ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม (Amendment) 
หมวดที ่6 

สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 
ข้อท่ี 28.1  หากสมาชิกค้างช าระค่าใช้จ่ายรายเดือน
ตดิต่อกนัตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) ตัดสิทธิในการรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ถ้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอยู่แล้ว ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ทนัท ี
(2)ระงบัการใหบ้รกิาร หรอืการใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภค 
และบรกิารสาธารณะ ของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร  
(3)ปิดประกาศรายชื่ อผู้ ค้า งช า ระ ในที่ เ ปิด เผย  ณ 
ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หรือสถานที่อื่นที่
เหมาะสมภายในหมู่บา้นจดัสรร 
(4)ห้ามมิให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมใดๆ ของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
(5) ระงบัการให้บรกิารอ านวยความสะดวกในการเขา้ - 
ออก แก่ผูม้าเยอืนของสมาชกิ 
 

หมวดที ่6 
สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 

ข้อท่ี 28.1  หากสมาชิกค้างช าระค่าใช้จ่ายรายเดือน
ตดิต่อกนัตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) ตัดสิทธิในการรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ถ้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอยู่แล้ว ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ทนัท ี
(2)ระงบัการใหบ้รกิาร หรอืการใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภค 
และบรกิารสาธารณะ ของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร  
(3)ปิดประกาศรายชื่ อผู้ ค้า งช า ระ ในที่ เ ปิด เผย  ณ 
ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หรือสถานที่อื่นที่
เหมาะสมภายในหมู่บา้นจดัสรร 
(4)ห้ามมิให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมใดๆ ของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
(5)ระงบัการให้บริการอ านวยความสะดวกในการเข้า 
- ออก แก่ผู้มาเยือนของสมาชิก ส าหรบัผู้ทีเ่ข้ามา
ติดต่อ ผู้รบัเหมาก่อสร้าง และยานพาหนะของผู้
ให้บริการส่งของให้กับทีที่ดิ่นแปลงน้ีจะถกูปฏิเสธ
ไม่ให้ผา่นเข้ามาในหมู่บ้าน 
 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั รบัรองอนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที ่6  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ  

ขอ้ที ่28.1  ดว้ยคะแนนเสยีง 3,147 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 

 

วาระที ่5 พจิารณาเรื่องอื่นๆ 

 กรรมการได้น าเสนอขอ้มูลการจดัท าประตูอตัโนมตัิ แบบแขนกัน้รถยนต์ให้กบัสมาชกิในที่ประชุมได้รบัทราบ  โดย

บรษิทัทีท่ าการตดิตัง้ประตูอตัโนมตัเิป็น บรษิทั TOP CCTV การใชง้านประตูเป็นรูปแบบบตัรกุญแจ อเิลก็ทอรน์ิกส ์โดยใหลู้กบา้น

ท าการลงทะเบยีนขอ้มลูรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ ทีส่ านักงานนิตบิุคคล โดยทางส านักงานนิตบิุคคลจะมอบบตัรกุญแจ อเิลก็

ทอรน์ิกส ์ใหก้บัสมาชกิบา้นละ 2 ใบ  หากตอ้งการเพิม่ตอ้งช าระเงนิเพิม่บตัรละ 50 บาท และแจง้ถงึขัน้ตอนการท างานของประตู  

โดยใหส้มาชกิจอดรถอยู่ดา้นหน้าประตู และแนบบตัรกบัตวัเซนเซอรซ์ึง่ระยะห่างไม่เกนิ 50 เซนตเิมตร ประตูอตัโนมตัจิะท างาน 

และประตูจะปิดอตัโนมตั ิเมื่อสมาชกิขบัรถผ่านออกไปจากประตู 
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การเขา้พืน้ทีข่อง ผูเ้ยีย่ม ผูร้บัเหมา  รถสง่ของ และสมาชกิทีค่า้งช าระค่าสว่นกลางหลงัจากตดิตัง้ประตูอตัโนมตัิ 

1. ใหท้ าการแลกบตัรประชาชน/ใบขบัขี/่หนงัสอืเดนิทาง (ตอ้งเป็นฉบบัจรงิเท่านัน้หา้มเป็นส าเนา) ทีป้่อม ร.ป.ภ. 

2. ร.ป.ภ. จะมอบบตัรผูเ้ยีย่มใหก้บัผูท้ีแ่ลกบตัร ไวท้ีก่ระจกหน้ารถ และเปิดประตูใหส้ามารถเขา้มาภายในบรเิวณโครงการ

ได ้

3. ส าหรบัผู้เยี่ยม ผู้รบัเหมา และขนส่ง ที่ขออนุญาตเขา้มาในพื้นที่เพื่อติดต่อบ้านที่ค้างช าระค่าส่วนกลางจะได้รบัการ

ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้มาภายในโครงการ 

4. เมื่อตอ้งการออกจากโครงการใหต้ดิต่อทีป้่อม ร.ป.ภ. อกีครัง้ เพื่อแลกบตัรคนืก่อนออกจากโครงการ 

มตทิีป่ระชุม : เมื่อกรรมการชีแ้จงรายละเอยีดเสรจ็สิน้ ทางสมาชกิในทีป่ระชุมไดร้บัทราบขอ้มูลทัง้หมด  คณะกรรมการไดเ้ปิด

โอกาสใหส้มาชกิในทีป่ระชุมไดถ้ามค าถามเพิม่เตมิ  โดยมสีมาชกิในทีป่ระชุมถามค าถามเพิม่เตมิดงันี้ 

1. สมาชกิในทีป่ระชุมไดส้อบถามถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้หากแขนกัน้ประตูอตัโนมตัปิิดลง  ซึง่เกรงว่าจะปิดลงมาทบัรถ

ในระหว่างทีก่ าลงัจะผ่านเขา้หรอือกโครงการ  โดยทางคณะกรรมการชีแ้จงว่าประตูแขนกัน้อตัโนมตัจิะไม่ปิดลงมาทบั

รถของสมาชกิอย่างแน่นอน สมาชกิในทีป่ระชุมจงึเสนอใหท้าสที าเสน้แสดงทีห่ยุดรถ และเสน้แสดงพืน้ทีห่า้มจอด เพื่อ

ป้องกนัอกีทางหน่ึง 

2. สมาชกิในทีป่ระชุมแจง้ว่าโครงการของเพื่อนของสมาชกิทีอ่าศยัอยู่นัน้ หากบา้นหลงัใดไม่ช าระค่าส่วนกลางจะมกีารท า

สญัลกัษณ์ เป็นเสน้สแีดงไวท้ีห่น้าบา้นเพื่อ ใหส้มาชกิท่านอื่นไดร้บัทราบ  และเหน็ว่าโครงการเอม็เมอรลั กรนี น่าจะใช้

วธินีี้เช่นเดยีวกนั  โดยคณะกรรมการรบัทราบและแจง้กบัสมาชกิว่าจะน าไปพจิารณาอกีครัง้หนึ่ง  และมองเหน็ว่าการ

จดัท าประตูอตัโนมตักิส็ามารถสรา้งความล าบากใหก้บัสมาชกิทีค่า้งช าระค่าสว่นกลางไดม้ากเช่นกนั 

3. สมาชกิในทีป่ระชุมสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงการท างานของบรษิัทรกัษาความปลอดภยัที่จะเกดิขึน้หลงัการตดิตัง้

ประตูอตัโนมตัิ  โดยคณะกรรมการแจง้ว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงแต่จะปรกึษากนัอกีครัง้หลงัจากติดตัง้ประตูอตัโนมตัิ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เมื่อไม่มผีูใ้ดน าเสนอเรื่องอื่นๆ ใดอกี  ประธานในทีป่ระชุมจงึกล่าวขอบคุณสมาชกิทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้  

และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 น. 

 

 

ลงชื่อ.......................................................ประธานในทีป่ระชมุ 

(คุณปีเตอร ์ สมธิ) 

นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
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ลงชื่อ................................................ผูบ้นัทกึการประชุม 

(คุณจนัจริา  แซ่เจยีม) 

พนกังานธุรการ 

บรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 

            ลงชื่อ................................................ผูต้รวจทานรายงานการประชุม 

(คุณกุสมุล  ชุ่มเชือ้) 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 

บรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 


