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รายงานการประชุมใหญ่สามญั 

นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ประจ าปี 2561 

วนัเสารท่ี์ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมเกาะสิงโต โรงแรม ไอบิส หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 การประชุมใหญ่สามัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน ประจ าปี  2561 อัตราส่วน

กรรมสทิธิท์ ัง้หมดจ านวน 11,163 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์ส่วนรวม 117 หลงั โดยสมาชกิผู้มาประชุมด้วย

ตนเองและมอบฉันทะมาประชุมแทน รวมทัง้หมด 48 หลงั มอีตัราส่วนกรรมสทิธิ ์จ านวน 4,903 ของ

คะแนนเสยีงทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 43.92 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมที่ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ซึง่

ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัจิดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 บญัญตัไิว ้ สามารถด าเนินการประชุม

ได ้

 

 เร่ิมประชุม เวลา 9.20 น. 

 คุณนิรญั หงส์ทอง  ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตัิการอาวุโส ผู้แทนบรษิัท ควอลติี้ พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจ

เม้นท์ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรบัเจ้าของร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

รว่มกนัในครัง้นี้ จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ว่าการประชุมใหญ่สามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็

เมอรลักรนี ประจ าปี 2561 ในวนัน้ีจะมกีารพจิารณา ตามระเบยีบวาระ 

 วาระที ่1 ประธานแจง้เพื่อทราบ 

 วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่29  เมษายน 2560 

 วาระที ่3  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่ 04 พฤศจกิายน 

2560 

 วาระที ่4 รายงานผลการด าเนินงานของนิตบิุคคลฯ (เมษายน – ธนัวาคม 2560) 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตังิบดุลประจ าปี 2560 (ส าหรบัรอบบญัช ี เมษายน2560 – ธนัวาคม 

2560) 

 วาระที ่6 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

 วาระที ่7 พจิารณารบัรองงบประมาณและแผนงานประจ าปี 2561 

 วาระที ่8 เลอืกตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ เพิม่เตมิกรรมการและทดแทนกรรมการผูท้ีล่าออก 

 วาระที ่9 พจิารณาเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบั 
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  9.1 หมวดที ่4  กรรมการ และการประชุมประชุมของคณะกรรมการ (ขอ้ที ่9) 

 9.2 หมวดที ่5  การด าเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ (ขอ้ที ่16) 

  วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัเิรือ่งต่างๆ 

10.1  พจิารณาอนุมตัจิดัท าประตูอตัโนมตั ิเขา้ – ออก นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็

เมอรลั กรนี 

10.2  พจิารณาอนุมตัซิ่อมแซมก าแพงทีท่รดุตวั 

10.3  พจิารณาอนุมตัจิดัท าประกนัภยัหมู่บา้น  ของนิติบุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็

เมอรลั กรนี 

 วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ 

 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี หมวดที ่7 ขอ้ที ่35 ในการประชุมแต่ละครัง้

ให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่

อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ในครัง้นี้ 

คุณพสิทิธิ ์ศริมิงคล ประธานกรรมการ  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ ประจ าปี 2561 ด้วย

ตนเอง 

มติท่ีประชุม : สมาชกิในทีป่ระชุมใหญ่ฯ รบัทราบ คุณพสิทิธ ์ศริมิงคล ไดท้ าการเปิดประชุม และขอให้

คุณนิรญั หงส์ทอง  ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตัิการอาวุโส ผู้แทนบรษิัท ควอลติี้ พรอ็พเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท ์

จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุมในครัง้นี้ 

 

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2560 

 โดยผู้ด าเนินการประชุมขอให้ทางสมาชกิพจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

2560 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2560 โดยมรีายละเอยีด 
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รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกนิติบคุคลหมู่บ้านครัง้แรก 
(หลงัจดทะเบียนนิติบคุคล) 

วนัเสารท่ี์ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมเกาะสิงโต โรงแรม ไอบิส หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 
 

 การประชุมใหญ่สมาชกินิตบิุคคลหมูบ่า้นครัง้แรก (หลงัจดทะเบยีนนิตบิุคคล) มกีรรมสทิธิใ์น

ทรพัยส์่วนกลางทัง้หมดจ านวน 11,163 อตัราส่วน รวม 117 หลงั โดยเจา้ของรว่มผูม้าประชุมดว้ย

ตนเอง และมอบฉนัทะมาประชุมแทน รวมทัง้หมด 62 หลงั มอีตัราส่วนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์่วนกลาง

รวมกนัได ้จ านวน 6,212 อตัราส่วน คดิเป็นรอ้ยละ...55.56…ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองค์

ประชุมทีไ่ม่น้อยกว่า 1 ใน 3  คะแนนเสยีงของเจา้ของรว่มทัง้หมด ตามพระราชบญัญตัหิมูบ่า้นจดัสรร 

พ.ศ. 2543 บญัญตัไิว ้ซึง่สามารถด าเนินการประชุมไดทุ้กวาระ 

 

เริม่ประชุม  เวลา 09.30 น. 

 คุณนท ีศุภพโิรจน์ ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  ตวัแทนบรษิทั ควอลติี้ พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท ์

จ ากดั จ ากดัท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม  ได้กล่าวต้อนรบัเจา้ของร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ร่วมกนัในครัง้นี้  จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งว่าการประชุมใหญ่ในวนันี้จะมกีารพจิารณา ตาม

ระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

 วาระที ่ 1 แต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุมและประธานแจง้เพื่อทราบ 

 วาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมการจดัตัง้นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี  

             เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2560 

 วาระที ่ 3 แจง้เพื่อทราบรายงานผลการจดทะเบยีนตัง้เป็นนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร 

 วาระที ่ 4 พจิารณาแต่งตัง้ประธานและคณะกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  

  วาระที ่ 5 พจิารณาอตัราการจดัเกบ็ค่าส่วนกลาง  

              (ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค) 

  วาระที ่ 6 พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

 วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

 วาระที ่ 8 วาระอื่นๆ (ถา้ม)ี 
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วาระท่ี   1  แต่งตัง้ประธานในท่ีประชุมและประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีหมวดที ่ 7  ขอ้ที ่35   ในการประชุมแต่ละ
ครัง้ให้ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรอืไม่
อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม ในครัง้นี้เป็น
การจดัประชุมใหญ่สมาชกินิติบุคคลหมู่บ้านครัง้แรก (หลงัจดทะเบยีนนิติบุคคล) ดงันัน้จงึขอให้มกีาร
แต่งตัง้ประธานและขอใหท้ีป่ระชุมรบัรองและแต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุมใหญ่สมาชกินิตบิุคคล ซึง่ทัง้นี้ได้
มกีารเสนอชื่อคุณอุไรวรรร วสืท ์ซึ่งเป็นประธานในคณะท างานทีไ่ดม้กีารพจิารณาคดัเลอืกเมื่อวนัที ่03 
กนัยายน 2559 ในการเป็นประธานในการประชุมใหญ่สมาชกินิตบิุคคลหมูบ่า้นครัง้แรก  
มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมมกีารเสนอชื่อคุณอุไรวรรณ  วสืท์ ซึ่งเป็นประธานในคณะท างานที่ได้มีการ

พจิารณาคดัเลอืกเมื่อวนัที่ 03 กนัยายน 2559 ในการเป็นประธานในการประชุมใหญ่สมาชกินิตบิุคคล

หมู่บา้นครัง้แรกโดยมคีะแนนเสยีง 5,949 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์เป็นเอกฉันทโ์ดยทัง้นี้ ทางคุณอุไรวรรณ 

วสืท์ ได้ท าการเปิดประชุม และขอให้ทาง คุณนท ีศุภพโิรจน์ ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  ตวัแทนบรษิัท 

ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จ ากดัท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุมในครัง้นี้ 

 

วาระท่ี   2  รบัรองรายงานการประชุมการจดัตัง้นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร เอม็เมอรลั กรีน  

      เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2560 

 โดยผู้ด าเนินการประชุมของให้ทางสมาชกิพจิารณารบัรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาในการ

ประชุมเพื่อการจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลั กรนี  เมื่อวนัที่ 3 กนัยายน  2559 ตาม

รายละเอยีด 
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หมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี 
357 ม. 13  ต.ทบัใต ้ อ.หวัหนิ  จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 77110 

_____________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุม 

การจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร “เอม็เมอรลั กรนี” 
วนัเสารท์ี ่03 กนัยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรม อนนัตรา หวัหนิ รสีอร์ท แอนด ์สปาฯ 

สมาชกิมาประชุมจ านวน                              83 เสยีง (ปรากฏตามบญัชรีายชื่อผูเ้ขา้ประชุม) 

สมาชกิทีไ่ม่มาประชุม จ านวน                        34 เสยีง 

สมาชกิทัง้หมด จ านวน                                117 เสยีง  

  ในการประชุมใหญ่สมาชกิหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี ครัง้นี้ เป็นการประชุมจดัตัง้นิตบิุคคล
หมู่บา้นจดัสรร ซึง่ได้มสีมาชกิและผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 83 ราย จากทัง้หมด 117 ราย 
คดิเป็นรอ้นละ 70.94 จากคะแนนเสยีงทัง้หมด 

ทีป่ระชุมไดม้มีตเิป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้นาย Dale Andrew Price (นายเดล แอนดร ูไพรซ์) เป็น
ประธานทีป่ระชุม 

ท่านประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมวนัน้ี และโดยเฉพาะอย่างยิง่ขอบคุณ
คณะท างานชุดปจัจุบนั และชุดที่ผ่านพ้น ที่ได้ด าเนินการหลายเรื่อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทัง้ยงัได้
แถลงวสิยัทศัน์ว่าให้หมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลั กรนี ด ารงต่อไปด้วยความสงบสุข ความสามคัค ีและ
ความเจรญิ และวนันี้เป็นวนัที่ทางหมู่บา้นโดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ 83 ราย จากทัง้หมด 117 ราย ไดม้า
เริม่นบัหนึ่งดว้ยกนั 

          ท่านประธานได้เปิดการประชุมเวลา 10.00 น. เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปนี้ โดยมอบหมายใหน้าย เคน ธรีชยั ลิม้ เป็นผูด้ าเนาการประชุมในวาระอื่นๆ ต่อไป 

วาระที ่1   แจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบเกีย่วกบัการจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร   

นายเคน วรีชยั ลิ้ม ได้ชี้แจงเรื่องการจดัตัง้นิตบิุคคล หมู่บ้านจดัสรรฯ ประโยชน์ในการเป็นนิติ
บุคคลหมูบ่า้นจดัสรรและวตัถุประสงคข์องการประชุมฯวนัน้ี                                                                                                                                                  

มตทิีป่ระชุมวาระที ่1: ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 
วาระที ่2  พจิารณาจดัตัง้นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี         
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             นายเคน ลิ้ม ได้แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร และวิธีการ
ลงคะแนนเสยีงคอืที่ดนิ 1 แปลงมคีะแนนเท่ากบั 1 เสยีง ซึง่วธิกีารลงคะแนนนี้ใชแ้ค่ในประชุมจดัตัง้นิติ
บุคคลเท่านัน้ ประชุมสมาชกิครัง้ต่อๆ ไป จะใชข้นาดของแปลงที่ดนิทีส่มาชกิแต่ละคนมกีรรมสทิธ ์โดย
ค านวณตามตารางวาของทีด่นิ ซึง่ก าหนดโดยกฎหมายฯ 

                มสีมาชกิได้แจง้เรื่องปญัหาเกี่ยวกบับ้านของตนในโครงการ ซึ่งนายเคน ลิ้ม ได้ชี้แจงว่า
เรือ่ง ดงักล่าวเป็นเรือ่งส่วนบุคคลฯ และขอใหต้ดิต่อกบัเจา้ของโครงการโดยตรง 

นอกจากนัน้ ยงัมีสมาชิกบางรายได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยในความมัน่คงของก าแพง
โครงการตามแนวแปลงทีด่นิ A1 - A36 อกีดว้ย ทางโครงการฯได้ใหค้วามมัน่ใจในความมัน่คงของ
ก าแพงฯพร้อมชี้แจงว่าปญัหาน้ีเป็นปญัหาใหม่ ที่โครงการฯเพิง่ได้ทราบในที่ประชุมวนัน้ีเป็นครัง้แรก 
อย่างไรกด็ ีทางโครงการจะด าเนินการส ารวจทนัทแีละ กรณีเป็นปญัหาอย่างทีแ่จง้จรงิ จะแก้ไขภายใน
60 วนั จากวนันี้ตามความเหมาะสม มสีมาชกิ คุณพสิษิฐ์ ศริมิงคล ได้เสนอให้โครงการรบัประกนัใน
กรณีที่ก าแพงรอบโครงการล้มเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัที่ยื่นจดทะเบยีนนิติบุคคลฯ ที่ส านักงาน
ทีด่นิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สาขาหวัหนิ ซึง่ทางโครงการไดย้อมรบัตามทีคุ่ณพสิษิฐ ์ไดเ้สนอมา 

พรอ้มนี้ ท่านประธานในทีป่ระชุม ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่าคณะท างานไดเ้จรจาต่อรองกบัโครงการมา
เป็นเวลาหลายเดอืน และไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงไวแ้ลว้เกีย่วกบัปญัหาต่างๆ ซึง่ในบนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าว
ไดร้ะบุปญัหาทีโ่ครงการตอ้งแกไ้ข ดงันัน้ บนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าว จงึเป็นเอกสารแนบ เพื่อเป็นหลกัฐาน
ทีส่ าคญั 

มตทิีป่ระชุมวาระที ่2: ที่ประชุมฯ จงึได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และมีมติรบัรองการจดัตัง้นิติ
บุคคล หมู่บา้นจดัสรร “เอม็เมอรลั กรนี” เพื่อรบัโอนที่ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจดัสรรทีด่นิ 
ไปจดัการและดูแลบ ารุงรกัษา รวมทัง้จ านวนเงนิค่าบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคตามบญัชทีรพัยส์นิ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี้ 

 
การลงคะแนนเสยีง คะแนนเสยีง รอ้ยละ(/83) รอ้ยละ (/177) 

รบัรอง 73 87.95 62.39 
ไมร่บัรอง 0 0 0 

ไมป่ระสงคล์งคะแนนเสยีง 10 12.05 8.55 
รวม 83 100% 70.94 
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และมอบหมายใหน้ายเคน วรีชยั ลิม้ ไปด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้น
จดัสรร “เอม็เมอรลั กรนี” ต่อเจา้พนกังานทีด่นิ จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์สาขาหวัหนิ ตลอดจนด าเนินการ
ต่างๆ เกีย่วกบัเรือ่งนี้จนเสรจ็สิน้กระบวนการ 
 
วาระที ่3   รบัรองขอ้บงัคบั นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี 
 นายเคนได้ชี้แจงขอ้ส าคญัต่างๆ ในข้อบงัคบันิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร “เอ็มเมอรลั กรนี” ให้ที่
ประชุมทราบ หากมขีอ้สงสยัประการใดเกีย่วกบัขอ้บงัคบัฯ สามารถสอบถามไดเ้ลย มสีมาชกิน าเสนอต่อ
ทีป่ระชุมใหข้อ้บงัคบัหา้มมใิหม้กีารท าการเช่ารายวนัในหมู่บา้นจดัสรร “เอม็เมอรลั กรนี” โดยอ้างว่าการ
เช่ารายวนันัน้ผดิกฎหมายการโรงแรม พรอ้มทัง้ยงัเป็นการรบกวนสมาชกิทีพ่กัอาศยัขา้งเคยีงอย่างมาก
อกีดว้ย  

มตทิีป่ระชุมวาระที ่3:  ทีป่ระชุมฯ จงึไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้ และมมีตริบัรองขอ้บงัคบันิตบิุคคล 
หมูบ่า้นจดัสรร “เอม็เมอรลั กรนี” พรอ้มขอ้เสนอหา้มมใิหม้กีารเช่ารายวนัขา้งต้น ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การลงคะแนนเสยีง คะแนนเสยีง รอ้ยละ(/83) รอ้ยละ (/177) 
รบัรอง 74 89.16 63.25 

ไมร่บัรอง 9 10.84 7.69 
     ไมป่ระสงคล์งคะแนน เสยีง           0                             0                              0 

__________________________________________________________________________ 
                          รวม        83        100                          70.94 
และมอบหมายใหน้ายเคน  วรีชยัลิม้  น ามตนิี้ไปจด  ต่อเจา้หน้าพนกังานทีด่นิ   จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
สาขาหวัหนิ  ตลอดจนด าเนินการต่างๆ  เกีย่วกบัเรือ่งนี้จนเสรจ็การ 
 
วาระที ่ 4  พจิารณาแต่งตัง้คณะท างาน  นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี 

เนื่องด้วยหมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลั กรนี  จะเป็นนิตบิุคลฯและต้องด าเนินการบรหิารจดัการ
ตนเอง  จงึมคีวามจ าเป็นต้องมคีณะท างานเพื่อเริม่ด าเนินการดงักล่าว ดงักล่าว  ดงันัน้  นายเคน  ลิ้ม  
ผูด้ าเนินการประชุมฯจงึได้ชี้แจง  เกี่ยวกบัความส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการในคณะท างานของ
นิติบุคคลฯรวมทัง้ชี้แจงถงึคุณสมบตัขิองผู้ที่จะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ และขอให้ผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  พจิารณาสมคัรเป็นกรรมการฯหรอืเสนอให้ผู้อื่นเป็นกรรมการได้  มอีาสาสมคัรเป็น
กรรมการตามรายนามดงันี้ 

 
ล ำดบั ชือ่ นำมสกุลกรรมกำรใหม่ บำ้นเลขที ่
1 นางอุไรวรรณ   วสีท ์ 357/95 (B13) 
2 นายฮนัส ์   โบเดเวส 357/38 (B21) 
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3 นางสาวเพญ็นภา ศรปีชัฌาย ์ 357/27(B32) 
4 นายเดล  แอนดร ู ไพรช์ 357/50(A8) 
5 นายพสิษิฐ ์ ศริมิงคล 357/54( A46) 
6 นางสาวเลก็  โหมดเกษม 357/116 (A17) 
7 นายยอโต ้ สเูฟสเ์บอรเ์กอร ์  (Otto Schaufelberger) 357/37 (B22) 
8 นายฉตัรชยั  ศุภกจิถาวร 357/73 (B5) 
9 นายเจฟฟรยี ์ บอลดว์นิ 357/8 (A36) 
10 นายเดวนิ   จอหน์ 357/11(A39) 

 
มตทิี่ประชุมวาระที่ 4  :  ที่ประชุมฯจงึได้ร่วมกนัพจิารณาแล้ว  และมมีตแิต่งตัง้กรรมการ

คณะท างานชุดใหม่  เพื่อเป็นผูร้บัมอบทรพัยส์นิจากเจา้ของโครงการฯ และเริม่ท าการบรหิารจดัการนิติ
บุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอ็มเมอรลักรนี รวมทัง้การเรยีกเชญิสมาชกิประชุมใหญ่ในครัง้ต่อไป  ดว้ยคะแนน
เสยีง (จากคะแนนเสยีงสมาชกิทัง้หมด  117  เสยีง 83 ทีเ่ขา้ประชุม)  ดงันี้ 
 

 
หลงัจากมกีารตรวจสอบเพิม่เตมิ พบว่านายออโต้ สูเฟสเ์บอรเ์กอร ์ หรอื  Otto Schaufelberger   

อยู่บ้านเลขที่  357/37 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของที่ดนิของแปลงดงักล่าว หรอืแปลงอื่นในหมู่บ้านจดัสรรฯ และ
ไมไ่ดเ้ป็นผูเ้ช่าระยะยาวอกีดว้ย ดงันัน้ นายออโตจ้งึไมส่ามรถ รบัต าแหน่งกรรมการได้ 

และมอบหมายให้นายเคน วรีชัยลิ้ม  จดคณะท างานชุดใหม่นี้ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์  สาขา หวัหนิ ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เกีย่วกบัเรือ่งนี้จนเสรจ็การ 
 

เมื่อไม่มเีรื่องอื่นใด เสนอเพื่อพิจารณา  ท่านประธานฯ  จงึได้ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมวนัน้ี  และกล่าวปิดการประชุม  13.11  น. 
 

ล าดบั ชื่อ นามสกุลกรรมการใหม่ ต าแหน่ง
เลอืกตัง้ 

บา้นเลขที ่ คะแนน รอ้ยละ(/
83) 

รอ้ยละ(/
117) 

1 นางอุไรวรรณ   วสีท ์ ประธานฯ 357/95 (B13) 75 90.36 64.10 
2 นายฮนัส ์   โบเดเวส กรรมการ 357/38 (B21) 69 83.13 58.97 
3 นางสาวเพญ็นภา ศรปีชัฌาย ์ กรรมการ 357/27(B32) 65 78.31 55.56 
4 นายเดล  แอนดร ู ไพรช์ กรรมการ 357/50(A8) 62 74.70 52.99 
5 นายพสิษิฐ ์ ศริมิงคล กรรมการ 357/54( A46) 59 71.08 50.43 

6 นางสาวเลก็  โหมดเกษม กรรมการ 357/116 (A17) 58 69.88 49.57 
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มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตเิอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมการจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร “เอม็
เมอรลั กรนี” เมือ่วนัที ่03  กนัยายน 2559 ในคะแนนสยีง 5,778 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์
 
วาระท่ี   3  แจ้งเพ่ือทราบรายงานผลการจดทะเบียนตัง้เป็นนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 

 ตามทีม่กีารจดัประชุมเมือ่วนัเสารท์ี ่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2559  เพื่อพจิารณาจดัตัง้นิตบิุคคล

หมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี  ซึง่ในทีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณาแลว้และมมีตริบัรองการจดัตัง้นิตบิุคคล

หมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี  เพื่อรบัโอนทีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจดัสรรทีด่นิ ซึง่ทาง

คณะท างานไดด้ าเนินการยื่นค าขอจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี  ต่อเจา้

พนกังานทีด่นิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยเมือ่วนัที ่ 22 มนีาคม 2560 โดยมสี าเนาเอกสาร

การจดทะเบยีนตามทีแ่นบมานี้ 

มติท่ีประชุม   สมาชกิหมู่บา้นรบัทราบผลการจดจดัตัง้นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
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วาระท่ี   4  พิจารณาแต่งตัง้ประธานและคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  

 ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจง จากการที่มีการจัดตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน  

เรยีบรอ้ยแล้วนัน้ ตามข้อบงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี   จะต้องมกีารพจิารณา

แต่งตัง้ประธานและคณะกรรมการนิติบุคคลฯ เพื่อท าหน้าที่ ควบคุม ดูแล ให้แนวทาง และนโยบาย

เกี่ยวกบั การบรหิารจดัการของนิติบุคคลฯ ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคับของนิติบุคคลฯ และมติของที่

ประชุมใหญ่ของสมาชกิ โดยขอ้บงัขอ้ ของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  หมวดที ่4 .ว่าดว้ย

เรื่อง กรรมการ / และการประชุมของคณะกรรมการ  ซึ่งทัง้นี้ต้องมคีุณสมบตัิตามรายละเอียดตาม

ขอ้บงัคบัก าหนดไว ้โดยไดม้ผีูส้นใจเขา้รว่มสมคัรจ านวน 8 ท่าน ดงันี้ 

 

 

 

 ซึง่ทัง้นี้ตามขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไวท้ี ่5-7 ท่าน โดยผูด้ าเนินการประชุมจงึขอใหส้มาชกิพจิารณา

โหวตลงคะแนนในการเลอืกคณะกรรมการในจ านวน 5 ท่านหรอื 7 ท่าน ก่อนและ น ามาพจิารณาในการ

เลอืกจ านวนคณะกรรมการจากผูส้มคัรต่อไป 

มติท่ีประชุม มมีตพิจิารณาคดัเลอืกคณะกรรมการจ านวน 5 ท่าน และมคีณะกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้น

จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ตามรายละเอยีดของคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัดงันี้ 

 

 

 

ล าดบั ชื่อ นามสกุลกรรมการใหม่ บา้นเลขที ่

1. นางสาวเลก็          โหมดเกษม 357/116 (A17) 

2. นายฮนัส ์            โบเดเวส   357/38 (B21) 
3. นางสาวเพญ็นภา   ศรปีรชัฌาช ์ 357/27(B32) 

4. นางสาวมารศิา      องัศส์งิห ์ 357/80(B62) 
5. นางเปรมจติ         วรนุช 357/91 (B9) 

6. นายเดล แอนดร ู    ไพรซ์ 357/50(A8) 

7. นายพสิษิฐ ์           ศริมิงคล 357/54( A46) 

8. นายเควนิ จอหน์     ลกู 357/11(A39) 
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ล าดบั/
No. 

ช่ือ-สกลุ/Name-Surename 
คะแนนท่ีได้ 

(อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ)/Score 
Received(Ownership Ratios 

ผลการแต่งตัง้/Result 

ได/้Appointed 
ล าดบั/
Rank 

1 นางสาวเลก็          โหมดเกษม 3007.00   

2 นายฮนัส ์            โบเดเวส   5682.00 / 1 

3 นางสาวเพญ็นภา   ศรปีรชัฌาช ์ 2639.00   

4 นางสาวมารศิา      องัศส์งิห ์ 3933.00 / 4 

5 นางเปรมจติ         วรนุช 3610.00 / 5 

6 นายเดล แอนดร ู    ไพรซ์ 4635.00 / 2 

7 นายพสิษิฐ ์           ศริมิงคล 4585.00 / 3 

8 นายเควนิ จอหน์     ลกู 1911.00   

  

 ซึง่ในเวลาต่อมานางเปรมจติ  วรนุช ผูท้ีไ่ดค้ดัเลอืกเขา้เป็นคณะกรรมการในล าดบัที ่5 ไดย้ื่นขอ

ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการในระหว่างการประชุมในทีป่ระชุมจงึมกีารพจิารณาใหล้ าดบัทีม่คีะแนน

เสยีงต่อมาขึน้รบัต าแหน่งคณะกรรมกรรมในล าดบัต่อไป คอื นางสาวมลัลกิา เลก็  โหมดเกษม ดงันัน้

คณะกรรมการทีไ่ดค้ดัเลอืกจ านวน 5 ท่าน คอื 

 

 

 ทัง้นี้ไดม้กีารพจิารณาแต่งตัง้ประธานหมูบ่า้นโดยมมีตเิอกฉันทใ์ห ้นายฮนัส ์โบเดเวส รบัต าแหน่ง 

ประธานหมูบ่า้นนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  

 

ล าดบั ชื่อ นามสกุลกรรมการใหม่ ต าแหน่ง
เลอืกตัง้ 

บา้นเลขที ่ คะแนน 

1 นายฮนัส ์   โบเดเวส ประธานฯ 357/38 (B21) 5682.00 
2 นายเดล  แอนดร ู ไพรช์ กรรมการ 357/50(A8) 4635.00 
3 นายพสิษิฐ ์ ศริมิงคล กรรมการ 357/54( A46) 4585.00 
4 นางสาวมารศิา องัศส์งิห ์ กรรมการ 357/80(B62) 3933.00 
5 นางสาวเลก็ โหมดเกษม กรรมการ 357/116 (A17) 3007.00 
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ล าดบั/
No. 

ช่ือ-สกลุ/Name-Surename 
คะแนนท่ีได้(อตัราส่วน
กรรมสิทธ์ิ)/Score 

Received(Ownership Ratios 

ผลการแต่งตัง้/Result 

ได/้
Appointed 

ล าดบั/Rank 

1 นายฮนัส ์            โบเดเวส 2642.00 / 1 

2 นายเดล แอนดร ู    ไพรซ์ 1182.00   3 

3 นายพสิษิฐ ์           ศริมิงคล 1532.00   2 

4 นางสาวมารศิา      องัศส์งิห ์ 635.00   4 

5 นางเปรมจติ         วรนุช 0.00   5 

 

วาระท่ี  5  พิจารณาอตัราการจดัเกบ็ค่าส่วนกลาง (ค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษาและการจดัการ  

สาธารณูปโภค) 

 ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจง จากขอ้บงัคบัหมวดที่ 5 ข้อ ที่ 16  เมื่อจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บ้าน

จดัสรรแลว้ ใหค้ณะกรรมการก าหนดอตัราค่าส่วนกลาง หรอืค่าบ ารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค 

โดยใหส้มาชกิทุกรายช าระเป็นรายเดอืน หรอืล่วงหน้าเป็นราย 12 เดอืน กไ็ด ้และต้องเสนอใหท้ีป่ระชุม

ใหญ่สมาชกิมมีตเิหน็ชอบก่อนเมือ่ทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิมมีตเิหน็ชอบการก าหนดอตัราค่าบ ารุงรกัษา

และการจดัการสาธารณูปโภค ตามวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้สมาชกิทราบว่าจะจดัเก็บ

ค่าใชจ้า่ยอยา่งไร อตัราเท่าใด จะเริม่จดัเกบ็ค่าใชจ้า่ยจากสมาชกิภายในวนัทีเ่ท่าใดของทุกเดอืน/งวด  

พร้อมทัง้วธิีการ และสถานที่ในการจดัเก็บ การก าหนดวนัเริม่จดัเก็บค่าใช้จ่ายของเดอืนแรกจะต้อง

ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วนั นับแต่วนัที่ๆ ประชุมใหญ่ของสมาชกิมมีตเิหน็ชอบการ

ก าหนดอตัราค่าใชจ้่าย ซึง่ทางฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าเสนอร่างงบประมาณ เพื่อใหส้มาชกิรบัทราบ ซึง่

ทัง้นี้ทางฝ่ายจดัการน าเสนออตัราการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางตามที่เคยมกีารเรยีกเก็บจากทางโครงการใน 

ตาราวาละ 20 บาท ตามเดิมก่อน และขอให้พิจารณาการจดัเก็บว่าสมาชิกจะพิจารณาจดัเก็บแบบ

ล่วงหน้า 6 เดอืน หรอื เรยีกเกบ็ล่วงหน้า 12 เดอืน 

 

มติท่ีประชุม :    สมาชกิมกีารรบัรองในการพิจารณาอตัราการจดัเก็บค่าส่วนกลาง(ค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค) อยู่ที่ 20 บาท ต่อตารางวา พจิารณารบัรองการจดัเก็บ
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ล่วงหน้า 12 เดอืน  โดยใหส้มาชกิทุกท่านโอนผ่านบญัชนีิตบิุคคลฯ เท่านัน้  โดยทางนิตบิุคคลฯไม่รบั

เงนิสดในการช าระค่าใช่จา่ย 

 

 คะแนนท่ีได้ ( อตัราส่วน )/Received Votes (Ownership Ratios) 

อนุมติั/Approve  6 เดือน 1247.00 

อนุมติั/Approve 12 เดือน 4221.00 

ไม่รบัรอง/Disapprove 360.00 

 

วาระท่ี   6  พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบันิติบคุคล หมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  

เพื่อให้เป็นการสอดคล้องข้อมูลหลงัจากที่มกีารจดตัง้เป็นนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลั 

กรนี จงึขอให้พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัที่นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร  เพื่อให้ มเีนื้อหาที่ชดัเจนมากยิง่ขึ้น  

และการใหก้ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัใหก้ระท าโดยมตทิีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิและมตเิกี่ยวกบัการ

แก้ไขเปลี่ยน แปลงข้อบงัคบัต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าเสยีงของจ านวนเสยีงของ

สมาชกิทัง้หมด ซึง่ในครัง้นี้อตัราเสยีงขอสมาชกิทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มอยู่ที ่5,651 อตัราส่วนกรรมสทิธ ์

สามารถด าเนินการเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัได ้

มติท่ีประชุม :  สมาชกิมกีารรบัรองแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคล หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ดงันี้ 
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วาระท่ี   7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

 ดว้ยขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี ข้อ 21. คณะกรรมการหมูบ่า้นจดัสรร

ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบบญัชรีบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ และรายรบั รายจ่ายประจ าปี โดยผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต และตอ้งจดัท างบประมาณการรายรบัค่าส่วนกลาง และค่าใชจ้า่ยของปีถดัไปเสนอใหท้ี่

ประชุมใหญ่สมาชกิอนุมตัภิายใน 90 วนั นบัจากวนัสิน้งวดทางบญัช ีทัง้น้ีทางฝ่ายบรหิารจดัการจงึขอให้

มกีารพจิารณาในส่วนของรอบปีบญัช ี ของนิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี และฝา่ยบรหิาร

จดัการไดน้ าเสนอบรษิทัผูส้อบบญัชจี านวน 3 บรษิทั ดงันี้ 

 

1. บรษิทั เอสด ีออดทิ คอมพลทีชัน่ จากดั 
2. บรษิทั เอก็ซเ์ซล ออดทิ จ ากดั 
3. บรษิทั พ ีเอน็ ออดทิ จ ากดั 

 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิเลอืกบรษิทั เอก็ซเ์ซล ออดทิ จ ากดั ดว้ยคะแนนเสยีง 4,920 อตัราส่วนกรรม

สทิธ ์และมมีตจิดัตัง้รอบปีบญัช ี1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของทุกปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ล าดบั 
No. 

รายการ 
Description 

คะแนนทีไ่ด ้
Scores Received 

1 บรษิทัเอสด ีออดทิ คอมพลทีชัน่ จ ากดั 931.00 

2 บรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ จ ากดั 4,920.00 

3 บรษิทัพเีอน็ ออดทิ จ ากดั 70.00 
 

วาระท่ี   8  วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

1. สมาชิกบ้านเลขท่ี 357/55 ขอให้มีการพิจารณาการจดัให้ร่มบริเวณพื้นท่ีสระว่ายน ้าขอ
คลบัเฮาทข์องโครงการเพ่ืออ านวยความสะดวกลูกบ้าน 
มติท่ีประชุม :  สมาชกิในหมู่บา้นมคีวามเหน็ชอบด้วยขอใหท้างคณะกรรมการหมู่บา้นช่วยพจิารณา

จดัหาตามความเหมาะสมในการใหบ้รกิารสมาชกิทีม่าใชบ้รกิาร 

2. สมาชิกบ้านเลขท่ี 357/55  ขอให้มีการติดตัง้ป้ายระดบัการใช้ความเรว็ในหมู่บ้านไม่เกิน 
20 กิโลเมตร/ชัว่โมง และขอความร่วมมือสมาชิกในหมู่บ้านในการขบัรถในหมู่บ้านเน่ืองจาก
หมู่บ้านมีเดก็หลายคนท่ีเล่นตามถนนอาจเกิดอนัตรายได้ 
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มติท่ีประชุม :  สมาชกิในหมู่บ้านมคีวามเหน็ชอบด้วยขอใหท้างคณะกรรมการหมู่บา้นช่วยพจิารณา

จดัท า และเพิม่เตมิให้สมาชกิดูแลเดก็ในกรณีที่มาเล่นบรเิวณสระน ้าจะต้องมผีู้ปกครองคอยดูแลอย่าง

ใกลช้ดิดว้ย 

3. ประธานในท่ีประชุมเน้นย า้ ขอให้สมาชิกเข้าใจและปฏิบติั ตามท่ีข้อบงัคบัของนิติบุคคล
หมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรีน นัน้ “หมู่บ้านจดัสรร” หมายถึงหมู่บ้านส าหรบัการอยู่อาศยั  
(ไม่ใช่เพ่ือธรุกิจ)  
มติท่ีประชุม :  เสยีงส่วนใหญ่รบัทราบตามทีข่อ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ระบุ

ไว ้ซึง่ทัง้นี้ประธานในทีป่ระชุมไดม้กีารขอใหผู้ท้ีด่ าเนินการเปิดเป็นธุรกจิซึง่ผดิจากขอ้บงัคบัของหมู่บา้น

จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ใหด้ าเนินการปฏบิตัใิหถู้กต้องภายใน 30 วนั สมาชกิทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมซึง่

ไดเ้ลอืกประธานในทีป่ระชุมนัน้เคารพในการพจิารณาครัง้นี้โดยใหส้ทิธป์ระธานในทีป่ระชุมตดัสนิใจเพื่อ

ยุตปิญัหาหรอืความขดัแยง้ที่เกดิขึน้ และรวมถึงธุรกจิการน าบ้านมาปล่อยให้เช่ารายวนั ขอให้ยุตกิาร

ปล่อยใหเ้ช่าเนื่องจากผดิกฎหมาย และส่งผลกระทบความปลอดภยัของสมาชกิและความสงบในหมูบ่า้น 

เมื่อที่ประชุมไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติมคุณอุไรวรรณ  วืสท์ ประธานในประชุมได้กล่าวขอบคุณ

ผูเ้ขา้รว่มการประชุมทุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาเขา้รว่มการประชุมในครัง้นี้  และปิดประชุมเวลา 12.30 

น 
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มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตเิอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็

เมอรลั กรนี ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2560 ในคะแนนเสยีง 2,755 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์

 

วาระท่ี 3 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามญัประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 04 พฤศจิกายน 2560 

 โดยผู้ด าเนินการประชุมของให้ทางสมาชกิพจิารณารบัรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาในการ

ประชุมเพื่อการจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลั กรนี  เมื่อวนัที่ 3 กนัยายน  2559 ตาม

รายละเอยีด 
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามญัสมาชิก 
นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ประจ าปี 556  
วนัเสารท่ี์  4 พฤศจิกายน 556  เวลา  9.  -14.   น. 

ณ ห้องประชุมเกาะสิงโต โรงแรม ไอบิส หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

 การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน ประจ าปี 2560 

อตัราส่วนกรรมสทิธิท์ ัง้หมดจ านวน 11,163 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์ ส่วน รวม 117 หลงั โดยสมาชกิผูม้า

ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะมาประชุมแทน รวมทัง้หมด 48 หลงั มอีตัราส่วนกรรมสทิธิ ์จ านวน 

4,761 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด  คดิเป็นรอ้ยละ 42.65 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองคป์ระชุม

ทีไ่ม่น้อยกว่า 1 ใน 5  คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ตามขอ้บงัคบับญัญตัไิว ้ซึง่สามารถด าเนินการ

ประชุมไดทุ้กวาระ 
 
 

 เร่ิมประชุม  เวลา 09.30 น. 
 คุณนทัท ีศุภพโิรจน์ ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารอาวุโส  ผูแ้ทนบรษิทั ควอลติี้ พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจ
เมน้ท์ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม  ได้กล่าวต้อนรบัเจ้าของร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ร่วมกนัในครัง้นี้  จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุมได้แจง้ว่าการประชุมใหญ่วสิามญัสมาชกินิตบิุคคลหมู่บา้น
จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจ าปี 2560ในวนัน้ีจะมกีารพจิารณา ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่ 1  แต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุมและประธานแจง้เพื่อทราบ  
วาระที ่ 2  แกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  
   2.1     หมวดที ่4 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ  
   (ขอ้ที ่7 ,ขอ้ที ่11 , ขอ้ที ่12 , ขอ้ที ่14) 

   2.2 หมวดที ่5 การด าเนินงาน การบญัชแีละการเงนิ (ขอ้ที1่5,ขอ้ที1่6 ,ขอ้ที2่1) 
   2.3     หมวดที ่6 สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ (ขอ้ที ่26, 28) 
   2.4     หมวดที ่7 การประชุมใหญ่ (ขอ้ที ่33 (1),เพิม่ (20) 
วาระที ่ 3  พจิารณาระเบยีบผูพ้กัอาศยัหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี 
วาระที ่ 4  รายงานโครงสรา้งปญัหาก าแพงทีม่กีารทรดุตวัลง 
วาระที ่ 5  พจิารณาอนุมตังิบประมาณในการปรบัปรงุระบบประตูทางเขา้ 
วาระที ่ 6  รายงานผลการจดทะเบยีนแต่งตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร  
วาระที ่ 7  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  
   ทดแทนคนเก่าทีม่กีารลาออก  

 วาระที ่ 8 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ  (ถา้ม)ี 
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วาระท่ี 1  แต่งตัง้ประธานในท่ีประชุมและประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีหมวดที ่ 7  ขอ้ที ่35   ในการประชุมแต่ละ

ครัง้ให้ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรอืไม่

อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้กรรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม ซึง่ในวนันี้

คุณฮนัส์ โบเดเวส ประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ จงึมอบหมายให้ทางคุณ พสิษิฐ์ ศริิ

มงคล เป็นประธานในทีป่ระชุมแทนในการประชุมใหญ่วสิามญัสมาชกินิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั 

กรนี ประจ าปี 2560 

 

วาระท่ี 5 แก้ไขข้อบงัคบันิติบคุลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  

เพื่อให้เป็นการสอดคล้องข้อมูลหลงัจากที่มกีารจดตัง้เป็นนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลั 

กรนี จงึขอให้พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัที่นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร  เพื่อให้ มเีนื้อหาที่ชดัเจนมากยิง่ขึ้น  

และการใหก้ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัใหก้ระท าโดยมตทิีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิและมตเิกี่ยวกบัการ

แก้ไขเปลี่ยน แปลงข้อบงัคบัต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าเสยีงของจ านวนเสยีงของ

สมาชกิทัง้หมด ซึง่ในครัง้นี้อตัราเสยีงขอสมาชกิทัง้หมดที่เขา้ร่วมอยู่ที ่4,761 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 

สามารถด าเนินการเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัได ้

โดยแบ่งรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

5.1     หมวดท่ี 4 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ   (ข้อท่ี 7 ,ข้อท่ี 11 , ข้อท่ี 15 , ข้อท่ี 

14) 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง / เพ่ิมเติม 
ข้อบงัคบันิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 

เอม็เมอรลั กรีน 
หมวดท่ี 4 

กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
 

ข้อท่ี 7  นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯมคีณะกรรมการ
เป็นผู้ควบคุม ดูแล ให้แนวทาง และนโยบาย
เกีย่วกบั การบรหิารจดัการของนิตบิุคคลฯ ภายใต้

ข้อบงัคบันิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 
เอม็เมอรลั กรีน 

หมวดท่ี 4 
กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

 

ข้อท่ี 7  นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯมคีณะกรรมการ
เป็นผู้ควบคุม ดูแล ให้แนวทาง และนโยบาย
เกีย่วกบั การบรหิารจดัการของนิตบิุคคลฯ ภายใต้
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กฎหมาย ข้อบงัคบัของนิติบุคคลฯ และมติของที่
ประชุมใหญ่ของสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้าน
จดัสรร เป็นผู้แทนของนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรใน
กจิการอนัเกีย่วกบับุคคลภายนอก 
 
 
ข้อ 15.  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ตามข้อ 10 ให้เลือกตัง้ผู้อื่นแทนได้โดยมติ
ของที่ประชุมใหญ่ และให้ผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้ด ารง
ต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่
ของ ผูซ้ึง่ตนแทน 
 
 
 
ข้อ 13. การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมของ
คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม  มตคิณะกรรมการต้องไดร้บัเสยีงขา้งมาก 
กรรมการหนึ่งคนมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดให้นิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรรปิดประกาศรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการที่ผ่ านการรับรองของ
คณะกรรมการแล้วไว้ในที่เปิดเผย ภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัทีร่บัรอง 
 
 
 
ขอ้ 14. ให้คณะกรรมการประชุมกนัตามคราวที่มี
กจิธุระ แต่ตอ้งประชุมอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

กฎหมาย ขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลฯ โดยมเีหน็ชอบ
จากมติคณะกรรมการหรือมติของที่ประชุมใหญ่
ของสมาชิก คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรร เป็น
ผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรในกิจการอัน
เกีย่วกบับุคคลภายนอก 
 
ข้อ 12 . ในกรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งก่อน
วาระ ตามขอ้ 10 และจ านวนกรรมการที่เหลอืมไีม่
ถงึกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมใหญ่ได้
ก าหนดไว้ ให้ประธานเรียกประชุมใหญ่ เพื่อ
เลือกตัง้กรรมการทดแทน และให้ผู้ได้ร ับการ
เลอืกตัง้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระทีเ่หลอือยูข่อง ผูซ้ึง่ตนแทน 
 
ข้อ 13.  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและสามารถใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรอื การประชุมผ่านทาง
ภาพและเสยีงในการประชุมและถอืเสมอืนเป็นการ
ประชุมร่วมในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้า
ประธานกรรมการไม่มาประชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลอืกกรรมการ
คนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชุม  มติที่ประชุม
คณะกรรมการต้องได้ร ับเสียงข้างมาก โดย
กรรมการหนึ่งคนมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดให้นิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรรปิดประกาศรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการที่ผ่ านการรับรองของ
คณะกรรมการแล้วไว้ในที่เปิดเผย ภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัทีร่บัรอง 
ขอ้ 14 . ใหค้ณะกรรมการประชุม อย่างน้อยปีละ 6  
ครัง้ 
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มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมใหญ่สมาชกิร่วมกนัลงมติด้วยคะแนนเสยีง 3,368 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด    

อนุมตัแิก้ไขขอ้บงัคบันิตบิุคคล หมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี ในหมวดที่ 4 กรรมการและการประชุม

ของคณะกรรมการ   (ขอ้ที ่7 ,ขอ้ที ่11 , ขอ้ที ่12 , ขอ้ที ่14)  โดยในหวัขอ้ที ่11 ยงัคงเดมิ  

 

2.2     หมวดท่ี 5 การด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน (ข้อท่ี 15 , ข้อท่ี 16 , ข้อท่ี 21) 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง / เพ่ิมเติม 
หมวดท่ี 5 

การด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน 
 

ข้อ 15. (3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวกบับญัชแีละ
การเงนิ ใหล้งลายมอืชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 
ท่าน ที่ได้ร ับการแต่งตัง้ ให้ดูแลการบัญชีและ
การเงนิ โดยคณะกรรมการฯ 
 
ข้อ 16. เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิมมีตเิหน็ชอบ
การก าหนดอัตราค่าบ ารุงรักษาและการจดัการ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ต า ม ว ร ร ค แ ร ก แ ล้ ว  ใ ห้
คณะกรรมการแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะจดัเก็บ
ค่าใชจ้า่ยเป็นราย ….. เดอืน ในอตัราเท่าใด จะเริม่
จดัเกบ็ค่าใชจ้่ายจากสมาชกิภายในวนัทีเ่ท่าใดของ
ทุกเดอืน/งวด พรอ้มทัง้วธิกีาร และสถานที่ในการ
จดัเก็บ การก าหนดวันเริ่มจดัเก็บค่าใช้จ่ายของ
เดอืนแรกจะต้องก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 
(สามสบิ) วนั นับแต่วนัที่ๆ ประชุมใหญ่ของสมาชกิ
มมีตเิหน็ชอบการก าหนดอตัราค่าใชจ้่าย 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 5 
การด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน 

 

ข้อ 15. (3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวกบับญัชแีละ
การเงิน และเช็คสัง่จ่าย ให้ลงลายมือชื่อของ
กรรมการเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ ที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหดู้แลการบญัชแีละการเงนิ โดย
คณะกรรมการฯ 
ข้อ 16. เมื่อจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรแลว้ ให้
คณะกรรมการ ก าหนดอตัราค่าบ ารุงรกัษาและการ
จดัการสาธารณูปโภค โดยใหส้มาชกิช าระล่วงหน้า
เป็นราย 12 เดือน และเสนอให้ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบก่อน เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชกิมมีติ
เหน็ชอบก าหนดอตัราค่าบ ารงุรกัษาและการจดัการ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ต า ม ว ร ร ค แ ร ก แ ล้ ว  ใ ห้
คณะกรรมการแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะจดัเก็บ
ค่าใช้จ่ายเป็นราย 12 เดอืนล่วงหน้า ในอตัรา 20 
บาท ต่อตารางวา ต่อเดือน และจะเริ่มจัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากสมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุก
เดือน โดยให้สมาชิกทุกท่านโอนผ่านบัญชีนิติ
บุคคลฯ เท่านัน้  โดยทางนิตบิุคคลฯไม่รบัเงนิสด
ในการช าระค่าใช้จ่าย  การก าหนดวนัเริม่จดัเก็บ
ค่าใชจ้า่ยของเดอืนแรกจะต้องก าหนดระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 30(สามสบิ) วนั นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมใหญ่
ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการก าหนดอัตรา
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ข้อ 21.  คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรต้องจดัให้มี
การตรวจสอบบัญชีร ับรองงบแสดงฐานะทาง
การเงนิ และรายรบั รายจ่ายประจ าปี โดยผู้สอบ
บญัชีรบัอนุญาต และต้องจดัท างบประมาณการ
รายรับค่าส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายของปีถัดไป
เสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่สมาชกิอนุมตัภิายใน 90 วนั 
นบัจากวนัสิน้งวดทางบญัช ี
 

ค่าใชจ้า่ย 
ข้อ 21.  คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรต้องจดัให้มี
การตรวจสอบบัญชีร ับรองงบแสดงฐานะทาง
การเงนิ และรายรบั รายจ่ายประจ าปี โดยผู้สอบ
บญัชีรบัอนุญาต และต้องจดัท างบประมาณการ
รายรับค่าส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายของปีถัดไป
ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นงวดทางบัญชี โดย
ก าหนดรอบบัญชี ให้เป็น 1 มกราคม ‟ 31 
ธันวาคม ของทุกปี และให้น าเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สามญัสมาชกิประจ าปี 

 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมใหญ่สมาชกิลงมติด้วยคะแนนเสยีง 3,224 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด รบัรอง

อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคล หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี หมวดที ่5 การด าเนินงาน การบญัช ีและ

การเงนิ (ขอ้ที ่15 , ขอ้ที ่16 , ขอ้ที ่21)  

 

2.3     หมวดท่ี 6 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก (ข้อท่ี 26, 28) 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง / เพ่ิมเติม 
 

หมวดท่ี 6 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

 
 

ข้อ 26.  สมาชิกมีหน้าที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
บรกิาร การจดัการดูแลบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค 
และบริการสาธารณะตามงวด อัตรา วิธีกา ร 
สถานที ่และวนั เวลา ทีก่ าหนดตามขอ้บงัคบั หรอื
ตามมตคิณะกรรมการหรอื มตทิี่ประชุมใหญ่ ของ
สมาชกิก าหนด  
 
 
 
 

 
หมวดท่ี 6 

สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
 

ข้อ 26.  สมาชิกมีหน้าที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
บรกิาร การจดัการดูแลบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค 
และบรกิารสาธารณะ ในอตัราตารางวาละ 20 บาท 
ต่อเดือน  โดย สถานที่ และวนั เวลา ที่ก าหนด
ตามขอ้บงัคบั หรอืตามมตคิณะกรรมการหรอื มตทิี่
ประชุมใหญ่ ของสมาชกิก าหนด 
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ข้อ 28.  หากสมาชิกช าระเงินค่าบ ารุงรกัษาและ
การจดัการสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะเป็น
รายเดือน ตามข้อ 26 ล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
สมาชิกจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 10 ต่อปีของ
จ านวนเงนิทีค่า้งช าระทัง้สิน้ 
 

ข้อ 28.  หากสมาชิกช าระเงินค่าบ ารุงรกัษาและ
การจดัการสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะเป็น
รายเดือน ตามข้อ 26 ล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
สมาชิกจะต้องเสียค่าปรับต่อปีตามที่กฎหมาย
ก าหนดขัน้สูงสุดของจ านวนเงนิที่ค้างช าระทัง้สิ้น 
โดยจะมีการประกาศให้สมาชิกรบัทราบในการ
ประชุมใหญ่ประจ าปี และค่าด าเนินการทวงถามใน
ครัง้แรกช าระ 500 บาท , ครัง้ที่ 2 ช าระ 1,000 
บาท , ครัง้ที ่3 ช าระ 2,000 บาท หากเกนิกว่านัน้ 
ใหเ้ป็นไปตามมตทิีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมใหญ่สมาชกิลงมตดิ้วยคะแนนเสยีง 3,179 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด รบัรอง

อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคล หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี หมวดที ่6 สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ (ขอ้

ที ่26, 28)  

 

2.4     หมวดท่ี 7 การประชุมใหญ่ (ข้อท่ี 33 (1),เพ่ิม (2) 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง / เพ่ิมเติม 
หมวดท่ี 7 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ 33. การเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการ
จะตอ้งส่งหนงัสอืนัดประชุมและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
ไปยงัสมาชกิทุกคนก่อนวนัประชุม ไม่น้อยกว่า 15 
วัน พร้อมทัง้ระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบ
วาระการประชุมดว้ย การประชุมใหญ่ต้องมสีมาชกิ
มาประชุมซึ่งมเีสยีงลงคะแนนรวมกนัไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนเสียงลงคะแนน
ทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 33.(1) การเรยีกประชุมใหญ่ คณะกรรมการ
จะตอ้งส่งหนงัสอืนัดประชุมและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
ไปยงัสมาชกิทุกคนก่อนวนัประชุม ไม่น้อยกว่า 15 
วัน โดยการน าส่งทางไปรษณีย์ หรือน าส่งด้วย
ต น เ อ ง  ร ว ม ถึ ง ก า ร น า ส่ ง ท า ง จ ด ห ม า ย
อเิลก็ทรอนิกส์ ให้ถอืเป็นการส่งอย่างเป็นทางการ 
พร้อมทัง้ระบุวนั เวลา สถานที่และระเบียบวาระ
การประชุมดว้ย 
(2) การประชุมใหญ่ต้องมสีมาชกิมาประชุมซึ่งมี
เสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม 
(1/3) ของจ านวนเสยีงลงคะแนนทัง้หมด จงึจะเป็น
องคป์ระชุม 
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มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมใหญ่สมาชกิลงมติด้วยคะแนนเสยีง 3,910 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด รบัรอง

อนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบันิตบิุคคล หมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ (ข้อที่ 33 

(1),เพิม่ (2) 

 

วาระท่ี  3 พิจารณาระเบียบผูพ้กัอาศยัหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลักรีน 

เพื่อใหน้ิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนีมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยจงึไดก้ าหนแนวทาง

และนโยบายเพื่อปฏบิตัริว่มกนัในนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี ดงันี้ 

1.  ผูร้บัเหมาและการต่อแต่งต่อเติม   Contractors and Construction 

1.1  สมาชกิทุกคนต้องแจง้ผู้จดัการหรอืฝ่ายจดัการที่ส านักงานนิตบุิคคลฯ แจง้รายละเอยีด

เกี่ยวกับผู้รบัเหมาและคนงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อขออนุมตัิ บุคคลภายนอกจะไม่ได้รบั

อนุญาตให้เขา้มาในพื้นที่ ผู้รบัเหมาหรอืสมาชกิเจ้าของบ้านจะต้องวางเงนิมดัจ าเพื่อค ้าประกนัความ

เสยีหายขัน้ต ่า 5,000 บาท (เช่นงานก่อสรา้งขนาดใหญ่) หรอืตามแต่ทีท่างฝา่ยจดัการก าหนด 

1.2  ผูร้บัเหมาและคนงาน สามารถเขา้ปฏบิตังิานไดใ้นวนัและเวลา ดงันี้ 

1.3 ผูร้บัเหมาและคนงาน สามารถเขา้ปฏบิตังิานไดใ้นวนัและเวลา ดงันี้      

            วนัจนัทร ์‟ วนัศุกร ์ 09.00 ‟ 17.00 น 

            วนัเสาร ์  09.00 ‟ 15.00 น 

ไมอ่นุญาตใหผู้ร้บัเหมาและคนงานเขา้ปฏบิตังิานในวนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

1.4 เมื่อมผีู้รบัเหมาเขา้บรกิารก าจดัปลวกและแมลงจะต้องแจง้เพื่อนบ้านบรเิวณใกล้เคยีงและ

แจง้เจา้หน้าทีท่ีส่ านกังานนิตบิุคคลฯ       

1.5 สมาชกิทุกคนต้องแจ้งผู้จดัการหรอืฝ่ายจดัการที่ส านักงานนิติบุคคลฯ แจ้งรายละเอียด

เกี่ยวกับผู้รบัเหมาและคนงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อขออนุมตัิ บุคคลภายนอกจะไม่ได้รบั

อนุญาตให้เขา้มาในพื้นที่ ผู้รบัเหมาหรอืสมาชกิเจ้าของบ้านจะต้องวางเงนิมดัจ าเพื่อค ้าประกนัความ

เสยีหายขัน้ต ่า 5,000 บาท ( เช่นงานก่อสรา้งขนาดใหญ่) หรอืตามแต่ทีท่างฝา่ยจดัการก าหนด 
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2. ขยะและส่ิงปฏิกลู  

2.1ถงัขยะเป็นทรพัยส์นิของนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

สมาชกิ และตอ้งเกบ็รกัษาไวใ้นสถานทีข่องสมาชกิและไม่อยู่บนถนนสาธารณะหรอืถนนส่วนกลาง และ/

หรือทางนิติบุคคลฯเพื่อล้างหรือก าจดัป้องกันกลิ่น และเพื่อเป็นการป้องกันสมาชิกที่ค้างช าระค่า

บ ารงุรกัษาพืน้ทีส่่วนกลางมาลกัลอบใชถ้งัขยะของผูอ้ื่น (ยกเวน้: ถงัขยะแบบเปิด ซึง่จะน ามาใชท้ดแทน

รปูแบบเดมิ)  

2.2 สามารถน าถงัขยะมาวางไว้ภายนอกบ้านเพื่อรอการจดัเก็บตามรอบ เช่น รอบการจดัเก็บ

ขยะ 8 โมงเชา้วนัพุธ สามารถวางถงัขยะไวไ้ดต้ัง้แต่คนืวนัองัคาร และเกบ็กลบัภายในวนัพุธ เป็นตน้ 

2.3 สมาชกิที่คา้งช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงรกัษาพืน้ทีส่่วนกลางจะไม่ได้รบัอนุญาตให้น าขยะไป

ทิง้ในพืน้ทีส่่วนกลาง ทางนิตบิุคคลฯ สามารถจดัเกบ็ขยะ ครัง้ละ 500 บาท ในขนาดถงั 120 ลติร หรอื

สามารถแจง้เจา้หน้าทีต่ ารวจและคดิค่าปรบัตามกฎหมายไทย ส าหรบัการทิง้ขยะในพืน้ทีส่่วนกลางหรอื

พืน้ทีห่า้มทิง้ 

2.4 ควรใส่ขยะในถุงขยะเพื่อป้องกนักลิน่เหมน็และสตัว ์และไม่ใหใ้ชถ้งัขยะส าหรบัทิง้ซากต้นไม้

และวชัพชืเพราะอาจจะไม่ได้จดัเกบ็ให ้เนื่องจากไม่เขา้เงื่อนไขบรกิารก าจดัขยะมลูฝอยของหน่วยงาน

ก าจดัขยะทบัใต ้ทางสมาชกิจะตอ้งเป็นผูน้ าขยะดงักล่าวไปทิง้ดว้ยตนเอง 

 

3.ท่ีดิน และทรพัยสิ์น Land and Property 

„ ทีด่นิเปล่าทุกแปลงต้องท ารัว้หรอืก าแพงลอ้มรอบบรเิวณทีไ่ว ้โดยต้องมโีครงสรา้งรัว้รปูแบบเดยีวกนั

ตามทีก่ าหนดไว ้เพื่อป้องกนัผูบุ้กรกุ     

 สมาชกิทีม่สีตัวเ์ลีย้งตอ้งน ามาลงทะเบยีนขอ้มลูไวก้บัทางนิตบิุคคลฯ 

„ สุนัขและแมวทีไ่ม่มสีายจงูถอืเป็นสุนัขและแมวจรจดั เจา้หน้าที่จงึสามารถจบัสุนัขและแมวเหล่านี้ได ้

และน าไปปล่อยในทีท่ีเ่หมาะสม 

„ ถงัขยะต้องจดัเก็บอยู่ในพื้นที่ของสมาชกิ และน ามาออกมาตัง้วางบรเิวณภายนอกได้ ตามรอบการ

จดัเกบ็เพื่อป้องกนักลิน่รบกวนและป้องกนัผูท้ีค่า้งช าระค่าบ ารงุสาธารณูปโภคส่วนกลางมาลกัลอบใช ้
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„ สมาชกิทีค่า้งช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงรกัษาพืน้ทีส่่วนกลางจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหน้ าขยะไปทิง้ในพืน้ที่

ส่วนกลาง ทางนิตบิุคคลฯสามารถแจง้เจา้หน้าทีต่ ารวจและคดิค่าปรบัตามกฎหมายไทย ส าหรบัการทิ้ง

ขยะในพืน้ทีส่่วนกลางหรอืพืน้ทีห่า้มทิง้ 

„ สวนภายในพืน้ทีข่องสมาชกิควรตดัแต่งใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ย ป้องกนักลิน่และสตัวร์บกวนอื่นๆเช่น

หนูและง ู

„ ขอ้ควรปฏบิตัใินการใชพ้ืน้ทีแ่ละทรพัยส์นิส่วนกลางของนิตบิุคคลฯ (ถนน , หอ้งออกก าลงักาย, ถนน

ส่วนกลาง) 

„ เมือ่มผีูเ้ขา้ใหบ้รกิารก าจดัแมลงตอ้งแจง้เจา้หน้าทีน่ิตบิุคคลฯล่วงหน้าทุกครัง้ 

„รถบรรทุกขนาดใหญ่ แบบหกลอ้ขึน้ไป หรอืน ้าหนักมากกว่า 2500 กโิลกรมั ต้องไดร้บัอนุญาตก่อนเขา้

พืน้ทีทุ่กครัง้ 

 „ จ ากดัความเรว็บนถนนส่วนกลางที ่20 กโิลเมตรต่อชัว่โมง  

„ ขอความรว่มมอืในการเคารพระเบยีบการอยูร่ว่มกนัดว้ยการงดเวน้ส่งเสยีงดงัรบกวนเพื่อนบา้น 

 

มติท่ีประชุม : สมาชกิมกีารรบัรองอนุมตัพิจิารณาระเบยีบผูพ้กัอาศยัหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลักรนี 

เพื่อใหน้ิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลักรนีมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยตามแนวทางและนโยบายที่

ไดน้ าเสนอ โดยเพิม่เตมิในขอ้ที ่  1.1 ,1.3  ตามรายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 สมาชกิทุกคนต้องแจง้ผูจ้ดัการหรอืฝ่ายจดัการทีส่ านักงานนิตบุิคคลฯ ด้วยแบบฟอรม์ขออนุมตักิาร
ก่อสร้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ลกัษณะของงานที่ต้องการจดัการในพื้นที่ รายละเอียดเกี่ยวกบั
ผูร้บัเหมา จ านวนคนงานทีจ่ะเขา้ปฏบิตังิาน และ ระยะเวลาในการด าเนินการ ทางฝ่ายจดัการจะถอื
ว่า ผู้รบัเหมาและคนงาน เป็นบุคคลภายนอก และจะไม่ได้รบัอนุญาตให้เขา้มาในพื้นที่ หากท่าน
สมาชกิไมไ่ดท้ าการขอรบัการอนุมตัดิงักล่าว  เพื่อขออนุมตัจิากฝ่ายจดัการ หากทางฝ่ายจดัการเหน็
ว่าลกัษณะงานดงักล่าว สมควรจะต้องมกีารวางเงนิมดัจ าเพื่อค ้าประกนัความเสยีหาย ซึง่มีข ัน้ต ่าอยู่
ที ่5,000 บาท (ส าหรบังานก่อสรา้งขนาดเลก็ทัว่ไป) และทางฝ่ายจดัการมสีทิธิร์ะงบัการด าเนินการ
โดยทนัท ีหากการก่อสร้างนัน้ ผดิรูปแบบไปจากตามลกัษณะของงานที่ได้รบัแจง้เอาไว้ โดยทาง
ผูร้บัเหมาหรอืสมาชกิเจา้ของบ้านจะต้องวางเงนิมดัจ าเพื่อค ้าประกนัความเสยีหายตามจ านวนนัน้     
โดยจะไดร้บัคนืจ านวนเงนิดงักล่าวเมือ่สมาชกิเจา้ของบา้น หรอืฝ่ายจดัการ ไดต้รวจสอบแลว้ว่าไม่มี
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ความเสยีหายใดๆ เกดิขึน้  *หมายเหตุ ลกัษณะงานก่อสรา้งขนาดเลก็ทัว่ไป หรอื ลกัษณะงาน
ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใหข้ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการส าหรบังานก่อสรา้งขนาด
ใหญ่นัน้ จะมขีอ้ก าหนดแตกต่างไปจากขอ้ก าหนดน้ีดว้ย   
และทัง้นี้ยกเลกิในหวัขอ้ 1.5  เนื่องจากเนื้อหาซ ้ากบัขอ้ที ่1.1   
 

1.3  ผูร้บัเหมาและคนงาน จะต้องแสดงส าเนาแบบฟอรม์ขออนุมตักิารก่อสรา้ง ที่ผ่านการลงลายมอืชื่อ
รบัรองแลว้ ก่อนการเขา้มาท างานทุกครัง้ จงึจะสามารถเขา้มาท างานในพืน้ทีภ่ายในโครงการไดโ้ดย
สามารถเขา้ปฏบิตังิานไดเ้ฉพาะในวนัและเวลา ดงันี้ 
วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 - 17.00 น. 

วนัเสาร ์เวลา 09.00 - 15.00 น. 

ไมอ่นุญาตใหผู้ร้บัเหมาและคนงาน เขา้ปฏบิตังิานในพืน้ที ่ในวนัอาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 

* ยกเว้นหากมเีหตุการณ์สุดวสิยั เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน จะต้องได้รบัการอนุญาตเป็นกรณีพเิศษ โดย

จะตอ้งขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของทางคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ   และทัง้นี้ยกเลกิในหวัขอ้ 1.2  เนื่องจาก

เนื้อหาซ ้ากบัขอ้ที ่1.3   

โดยทัง้นี้สมาชกิมกีารรบัรองดว้ยอตัราส่วน 3,182  ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 

 

วาระท่ี 4  รายงานโครงสร้างปัญหาก าแพงท่ีมีการทรดุตวัลง 

จากการส ารวจพืน้ทีโ่ดยรอบพบว่า แนวก าแพงฝ ัง่ส่วนทีต่ดิกบัถนนและฝ ัง่ทีต่ดิดา้นหลงัหมู่บา้น

ทางทศิตะวนัออก พบว่าดนิทรุดอยู่หลายจุดท าให้มรีอ้ยร้าวเกดิขึน้  และการแยกของก าแพง ทัง้นี้ทัง้

ฝา่ยจดัการจงึน ามาเพื่อชีแ้จงรายงานใหท้ราบเกีย่วกบัการส ารวจทีพ่บและหาแนวทางร่วมกนั ซึง่ทัง้นี้ได้

มกีารขอความคดิเหน็ก าหนดทรพัยใ์นส่วนของก าแพงโดยรอบของนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั 

กรนี ทางคณะกรรมการจงึน าเสนอใหม้ ี3  ตวัเลอืก คอื  1.ทรพัยส์่วนกลาง  2. ทรพัยส์่วนบุคคล 3. 

ทรพัย์ส่วนกลางร้อยละ 50 และ ส่วนบุคคลร้อยละ 50  หากมกีารจดัสรรในส่วนของทรพัย์เป็นที่

เรยีบรอ้ยแล้ว ขอให้สมาชกิพจิารณาว่าความรบัผดิชอบที่เกดิขึน้ส่วนใดจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการดูแล

ค่าใช้จ่ายต่าง โดยไดท้ าการแบ่งเงื่อนไขออกเป็น 3 ส่วน คอื 1. นิตบิุคคลเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช่จ่าย

ทัง้หมด (พิจารณาตามสาเหตุที่เกิดขึ้น)  2.สมาชิกเจ้าของบ้านเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช่จ่ายทัง้หมด 
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(พจิารณาตามสาเหตุทีเ่กดิขึน้) 3.นิตบิุคคลร่วมรบัผดิชอบ 50% ของค่าใชจ้่าย และ สมาชกิเจา้ของบา้น

รว่มรบัผดิชอบ 50% ของค่าใชจ้า่ย (พจิารณาตามสาเหตุทีเ่กดิขึน้) 

มติท่ีประชุม:  สมาชกิรบัทราบรายงานทีท่างฝา่ยจดัการไดช้ีแ้จงปญัหาก าแพงทีม่กีารทรุดตวัลง และลง

มตใิห ้แนวก าแพงโดยรอบนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี เป็นทรพัยส์่วนกลาง ดว้ยอตัราส่วน 

2,873 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด และพจิารณาลงมตกิ าหนดผูร้บัผดิชอบในการดูแล ซ่อมแซมรัว้ก าแพง

รอบนอกหมูบ่า้น ดงันี้ 

ก าหนดใหน้ิตบิุคคลฯ ดแูล บ ารงุรกัษา ซ่อมแซม ต่อความช ารุดเสยีหายของก าแพง อนัเนื่องมาจากการ

เสื่อมสภาพโดยธรรมชาต ิหรอืเหตุทีเ่กดิโดยสภาพแวดลอ้ม หากความเสยีหาย เกดิจากการกระท าของ

สมาชกิ อนัเป็นทีพ่สิูจน์ได้ ให้สมาชกิเป็นผู้รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมให้กลบัคนืในสภาพ

เดมิ ดว้ยอตัราส่วน 2,072 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ทัง้นี้ในการรบัผดิชอบแต่ละครัง้สมาชกิมคีวามเหน็

ว่าควรพจิารณาสาเหตุและตรวจสอบสิง่เกดิขึน้เป็นหลกัเพื่อก าหนดใครเป็นผูร้บัผดิชอบก่อน  

 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติังบประมาณในการปรบัปรงุระบบประตทูางเข้า 

 การปรบัปรุงระบบประตูทางเขา้-ออกของหมู่บ้าน ซึ่งมงีบประมาณในการจดัท าที่สูงทางฝ่าย

จดัการและคณะกรรมน าเสนอทีป่ระชุมเพื่อขอใหพ้จิารณาอนุมตักิารจดัท าพรอ้มก าหนดงบประมาณ การ

จดัท าประตูทางเขา้-ออก แบบอตัโนมตัโิดยคยีก์ารด์ส าหรบัสมาชกิ  

มติท่ีประชุม :  สมาชกิพจิารณาให้เลื่อนการปรบัปรุงระบบทางเขา้-ออก ของหมู่บ้านด้วยระบบไมก้ัน้ 

แบบอตัโนมตัโิดยคยีก์ารด์ส าหรบัสมาชกิ เนื่องจากเป็นช่วงเริม่ต้นของการบรหิารจดัการโดยนิตบิุคคล

หมู่บ้าน จงึขอให้ดูรายละเอยีดการเงนิในค่าใช้จ่ายปีนี้ก่อน เพื่อหาแนวทางการจดัการที่สอดคล้องกบั

บรหิารจดัการ และขอใหท้างฝ่ายจดัการน าเสนอในการพจิารณางบประมาณในการประชุมใหญ่ประจ าปี

ต่อไปเพื่อพจิารณาอกีครัง้ 
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 วาระท่ี  6   รายงานผลการจดทะเบียนตัง้แต่งคณะกรรมการ นิติบุคคลหมู่ บ้าน

จดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 สบืเนื่องจากการประชุมสามญัสมาชกินิตบิุคคล  (ครัง้แรกหลงัจดจดัตัง้นิตบิุคคล) เมื่อวนัที ่29 

เมษายน 2560 ได้มวีาระการแต่งตัง้เลอืกคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี ทาง

ฝ่ายบรหิารจดัการได้รายชื่อคณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ น าจดทะเบยีนที่ส านักงานที่ดนิ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์สาขาหวัหนิ  เรยีบรอ้ยเมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2560  

มติท่ีประชุม: สมาชกิที่ประชุมรบัทราบผลการจดทะเบยีนคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็ม

เมอรลั กรนี 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

ทดแทนคนเก่าท่ีมีการลาออก 

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จง จากการมมีตเิลอืกคณะกรรมการเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2560 ทีผ่่าน

มานัน้ ได้มกีารคดัเลอืกมาจ านวน 5 ท่าน ซึ่งในเวลาต่อมาไดม้คีณะกรรมการขอลาออกจากการเป็น

คณะกรรมการ จ านวน 2 ท่าน คอื 1. นางสาวมารศิา องัศุสงิห์  และ นายเดล แอนดด์ร ูไพร ์ซึง่ทัง้นี้

เพื่อใหก้ารจดัการบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทางฝ่ายจดัการจงึไดข้อใหม้กีารพจิารณาใหม้กีาร

แต่งตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  ทดแทนคนเก่าทีม่กีารลาออก เพื่อเป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของทางนิตบิุคคลฯ โดยต้องมคีุณสมบตัติามทีข่อ้บงัคบันิตบิุคคลไดร้ะบุ โดยมผีูส้มคัรการ

รว่มเป็นคณะกรรมการนิตบิุคคลฯ ในครัง้นี้จ านวน 5 ท่าน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 

 

1.Mr.  Robert   Vereecke  บา้นเลขที ่ 357  / 112 

2.Mr.  Geoffrey  Bald Win บา้นเลขที ่ 357 /  8 

3.Mr.  Jonathan  Stubbs           บา้นเลขที ่357 /  9 

4.นางสาวเพญ็นภา       ศรปีชัฌาย ์ บา้นเลขที ่357 /  27 

5.Mr. Peter   Smith  บา้นเลขที ่357 /  21 
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มติท่ีประชุม : สมาชกิมมีตพิจิารณาคดัเลอืกคณะกรรมการจากจ านวนผูส้มคัร 5 ท่าน ตามรายละเอยีด

ของคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัดงันี้ 

ล าดบั/
No. 

ช่ือ-สกลุ/Name-Surename 
คะแนนท่ีได้ 

(อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ)/Score 
Received(Ownership Ratios 

ผลการแต่งตัง้/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 

 

ในระหว่างประชุมประธานในทีป่ระชุมคุณพสิษิฐ์ ศริมิงคล ได้แจง้ต่อสมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมว่า 

นายฮนัส์ โบเดเวส ประธานนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่ง

ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรลั กรีน  แต่ยังคงเป็นคณะกรรมการร่วมของนิติบุคคล 

เนื่องจากเหตุผลส่วนตวั ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดท้ าการชี้แจงรายละเอยีดใหส้มาชกิไดร้บัทราบในการ

แต่งตัง้ประธานนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทัง้นี้จะต้องไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้จากมตทิี่

ประชุมใหญ่สมาชกิเท่านัน้ ดงันัน้เมื่อไดค้ณะกรรมการครบตามทีก่ าหนดไวน้ัน้จงึขอใหส้มาชกินิตบิุคคล

หมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนีได้พจิารณาเลอืกประธานนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี โดย

คดัเลอืกจากคณะกรรมการทัง้ 4 ท่าน   ซึ่งผลจากการเลอืกตัง้ประธานนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็ม

เมอรลั กรนี นายพสิษิฐ ์  ศริมิงคล มคีะแนนสงูสุดทีไ่ด้  2,434  (ของคะแนนเสยีงทัง้หมด)   

 

ล าดบั/
No. 

ช่ือ-สกลุ/Name-Surename 
คะแนนท่ีได้ 

(อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ)/Score 
Received(Ownership Ratios 

ผลการแต่งตัง้/Result 

ได/้Appointed 
ล าดบั/
Rank 

1 นายพสิษิฐ ์          ศริมิงคล 2,434 / 1 

2 นางสาวเลก็          โหมดเกษม 280   
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3 นางสาวเพญ็นภา    ศรปีชัฌาย ์ 550   

4 Mr.  Robert  Vereecke 142   

 

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

1.การจดัซื้อถงัขยะ ขนาด 120 ลติร ส าหรบับา้นที่ยงัไม่ไดร้บัถงัขยะตัง้แต่ครัง้แรก  และเพื่อ

เปลีย่นจากถงัขยะแบบเปิดเป็นแบบทีม่ฝีาปิด เพื่อใหส้ามารถเกบ็เขา้ในบา้นเพื่อเป็นไปตามกฎระเบยีบ

ของหมูบ่า้นทีม่กีารก าหนดไวใ้นการประชุม 

มติท่ีประชุม : สมาชกิในทีป่ระชุมอนุมตักิารจดัซื้อโดยใหท้างฝ่ายจดัการส ารวจราคาและจดัซื้อใหเ้รว็
ที่สุด โดยทัง้น้ีทางฝ่ายจดัการขอให้ทางสมาชกิมาลงชื่อความประสงค์ในการรบัถงัขยะ เพื่อตรวจสอบ
จ านวนการจดัซือ้ 
 

2. บรษิัทรกัษาความปลอดภยั ให้ทางฝ่ายจดัการประเมินผลการท างานบรษิัทคู่ส ัญญา 
เนื่องจากทีผ่่านมาในการปฏบิตังิานไม่ได้มาตรฐาน มกีารตรวจเชค็การเขา้ ออก ของบุคคลภายในอย่าง
สม ่าเสมอ มสีามารถสนองนโยบายในขอ้ระเบยีบหมูบ่า้นไดเ้ท่าทีค่วร 

มติท่ีประชุม  :  ทางฝ่ายบรหิารจดัการรบัทราบ และจะท าการประเมนิผลของบรษิทัคู่สญัญา 
บรษิทัรกัษาความปลอดภยั ทัง้น้ีทางฝา่ยจดัการไดท้ าการชีแ้จงกบัสมาชกิเจา้ของบา้น ทางฝ่ายจดัการมี
การแจ้งบรษิัทในเรื่องของมาตรฐานในการท างานที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งจะมกีารแจ้งยกเลกิสญัญาต่อไป 
และจดัหาบรษิทั รกัษาความปลอดภยั มาเสนอใหม่ หรอืหากสมาชกิเจา้ของบา้นมขีอ้มลูบรษิทัทีเ่หน็ว่า
มมีาตรฐานสามารถแจง้ใหท้างนิตบิุคคลฯประสานงานเพื่อสอบถามและด าเนินการจดัการต่อไป 

 

3. ถนนบรเิวณทางเขา้หมู่บ้านที่เป็นหลุม ขอให้ฝ่ายบรหิารจดัการประสานงานกบัหน่วยงาน
ราชการในการเขา้มาดแูลเพื่อใหส้ะดวกในการสญัจรเขา้ออก 
 มติท่ีประชุม  :  ทางฝ่ายบรหิารจดัการรบัทราบความคดิเหน็ทีส่มาชกิเจา้ของบ้านไดช้ี้แจง้มา 

และทางฝ่ายบรหิารจดัการได้มกีารจดัซื้อกรวดหนิขนาดเล็กไว้บ้างแล้ว เพื่อจะช่วยด าเนินซ่อมแซม

เฉพาะหน้า ในระหว่างที่ยงัรอความช่วยจากหน่วยงานราชการ จากการที่ฝ่ายบรหิารได้มกีารกรอกค า

รอ้งไว้ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัใต้ไว้เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้วนัน้ ซึ่งฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการ

ตดิตามประสานงานความคบืหน้าและแจง้ใหส้มาชกิไดร้บัทราบต่อไป 

 



                                  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: 032-510618, 080-0196253 

 

 

~ 33 ~ 
 

ในการน้ีคุณนทัท ีศุภพโิรจน์ ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารอาวุโส  ตวัแทนบรษิทั ควอลติี้ พรอ็พเพอร์

ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้รบัเรื่องแจ้ง และข้อแนะน าต่างๆจากสมาชิกเจ้าของบ้านไว้ และจะน ามา

ปรบัปรงุในการบรหิารจดัการของนิตบิุคคลฯต่อไป 

เมื่อไม่มผีูใ้ดน าเสนอเรื่องอื่นๆใดอกี ประธานในทีป่ระชุมจงึกล่าวขอบคุณเจา้ของร่วมทุกท่านที่

สละเวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้นี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 13.45 น. 

 
 
 

                                        ลงชื่อ……………………………..ประธานในทีป่ระชุม 
   (คุณพสิษิฐ ์ศริมิงคล) 
    ประธานในทีป่ระชุม 

                                          นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 

                               ลงชื่อ……………………………ผูบ้นัทกึการประชุม 
      (คุณกุสุมล  ชุ่มเชือ้) 

                                               ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
                                    บรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผูต้รวจทานรายงานการประชุม 

           (คุณนทัท ี   ศุภพโิรจน์) 
                                            ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารอาวุโส   
                                    บรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
 
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมมีติเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามญันิติบุคคลหมู่บ้าน

จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่04 พฤศจกิายน 2560 ในคะแนนเสยีง 2,264 อตัราส่วน

กรรมสทิธิ ์
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วาระท่ี 4  รายงานผลการด าเนินงานของนิติบคุคลฯ (เมษายน 2560 – ธนัวาคม 2560) 
 คุณกุสุมล  ชุ่มเชื้อ  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  ผู้ดูแลหน่วยงานหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั 
กรนี  ได้ด าเนินการแจ้งผลการปฏบิตัิงานของคู่สญัญา และผลการด าเนินงานของนิติบุคคลฯ ในช่วง
เดอืนเมษายน 2560 ‟ ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมาใหแ้ก่สมาชกิในทีป่ระชุมไดร้บัทราบ โดยหลงัจากแจง้
ผลการปฏบิตังิานต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ สมาชกิไดแ้สดงความคดิเหน็เพิม่เตมิดงันี้ 

1. สมาชกิบา้นเลขที ่357/22 ไดแ้จง้ปญัหาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการตกแต่ง ‟ ต่อ
เตมิของเพื่อนบ้าน และไม่พอใจที่ทางนิตบิุคคลฯ ปล่อยให้สมาชกิด าเนินการโดยไม่ช าระ
เงนิค ้าประกนั  และไมร่ะงบัการด าเนินงานของผูร้บัเหมา 

2. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องการให้ยกเลิกการแจ้งประกาศข่าวสารต่างๆ ลงใน FACE 
BOOK ของหมูบ่า้น และใหก้ลบัไปใชเ้วบ็ไซทข์องหมูบ่า้นเช่นเดมิ 

3. สมาชกิผู้เขา้ร่วมประชุมแจง้ว่าพบเหน็คนสวนของนิตบิุคคลฯ รบัท างานนอกใหก้บัสมาชกิ
บางท่านในหมูบ่า้นโดยคาดว่าช่วงเวลาทีท่ านัน้เป็นเวลาทีต่อ้งปฏบิตังิานใหก้บันิตบิุคคล  

มตทิีป่ระชุม : สมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมรบัผลการด าเนินการต่างๆ ของคู่สญัญาและผลการด าเนินงาน
ของนิตบิุคคลฯ และมคีวามเหน็ใหน้ิตบิุคคลปฏบิตังิานเพิม่เตมิดงันี้ 

1. ใหน้ิตบิุคคลฯ ระงบัการเขา้มาด าเนินงานตกแต่ง ‟ ต่อเตมิ ของผูร้บัเหมาหากสมาชกิไม่
ด าเนินการช าระค่าค ้าประกนังานตกแต่ง - ต่อเตมิ ก่อนเขา้ด าเนินงาน 

2. ใหน้ิตบิุคคลฯ จดัหาอาสาสมคัร ดูแลเวบ็ไซท์ของหมู่บา้นเพื่อแจง้ข่าวสารต่างๆ  เนื่องจาก
ก่อนหน้านี้ไมม่กีารประกาศขา่วสารต่างๆ เพราะขาดคนดแูลเวบ็ไซท์ 

3. นิตบิุคคลฯ จ าด าเนินการจดัซือ้เสือ้ใหก้บัคนสวน เพื่อใหส้มาชกิในหมูบ่า้นสามารถแยกเวลา
การปฏบิตังิานของคนสวนได้ ในช่วงเวลาทีค่นสวนเขา้รบังานนอกให้กบัสมาชกิท่านอื่นๆ 
ในหมูบ่า้น 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติังบดลุ ประจ าปี 2560 (ส าหรบัรอบบญัชีเมษายน 2560 – ธนัวาคม 

2560) 

 นายนิรญั หงษ์ทอง ผู้ด าเนินการประชุมฯ เป็นผู้รายงานงบการเงนิรอบปี 2559 ตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหน้า 42 ถงึหน้า 64 โดยสรปุดงันี้ 

ตามที่รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8855 นางเยาวลกัษณ์ ช่วยหนู ได้

ตรวจสอบงบสถานะการเงิน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เห็นว่างบดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และไดช้ีแ้จงไวใ้นงบว่า การจดัการงบการเงนิใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัการบญัชทีัว่ไป จงึก าหนดใหฝ้า่ยบรกิารประมาณการและก าหนดมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะมผีล
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ต่อตวัเลขของสนิทรพัย ์และหนี้สนิ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัทรพัยส์นิ และรายรบั -รายจ่าย ในรอบ

ระยะเวลาที่เสนองบการเงนิดงักล่าวตวัเลขที่เกดิขึน้อาจจะแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ได้จดัขึ้น

ดว้ยความเขา้ใจดทีีสุ่ดในเหตุการณ์ และสิง่ที่ไดก้ระท าในปจัจุบนั ไดแ้สดงรายการไวท้ีบ่ญัช ี“รายรบัสูง

(ต ่า)” กว่ารายจา่ยสะสม โดยสรปุไดด้งันี้ 

1. งบแสดงฐานะการเงนิ 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,394,543.75 
- รายรบัคา้งรบั และลกูหนี้อื่นๆ 1,395,653.79 

2. สนิทรพัย ์
- รวมสนิทรพัย ์2,790,179.54 

3. ทรพัยส์นิหมนุเวยีน 
- ทรพัยส์นิส่วนกลาง 76,760.00 
- รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 76,760.00 
- รวมสนิทรพัย ์2,866,957.54 

4. หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 
หนี้สนิหมนุเวยีน 

- เจา้หนี้เจา้ของรว่มและเจา้หนี้อื่น 493,589.37 
- รวมเจา้หนี้เจา้ของรว่มและเจา้หนี้อื่นๆ 493,589.37 
รวมหน้ีสนิ 493,589.37 

5. ส่วนของเจา้ของ 
- รายรบัสงู(ต ่า)กว่ารายจา่ยสะสมยกมา 2,385,966.84 
- รายการปรบัปรงุ ‟ 
- รายรบัสงู(ต ่า)กว่ารายจา่ย (12,598.67) 
- รวมส่วนของเจา้ของรว่ม 2,373,368.17 
หนี้สนิและส่วนของเจา้ของรว่ม 2,866,957.54 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติพจิารณารบัรองงบการเงนิ รอบปีบญัช ีพ.ศ.2560 ด้วย

คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูเ้ขา้รว่มประชุม โดยคดิเป็น 79.67 % ของอตัราส่วนกรรมสทิธิ ์
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วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

 ด้วยขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลั กรนี ขอ้ที่ 21  คณะกรรมการหมู่บ้าน

จดัสรรต้องจดัให้มกีารตรวจสอบบญัชรีบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ  และรายรบั  รายจ่ายประจ าปี  

โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  และต้องจดัท างบประมาณการรายรบัค่าส่วนกลาง  และค่าใช้จ่ายของปี

ถดัไปภายใน 90 วนั นับจากวนัสิ้นงวดทางบญัช ี โดยก าหนดรอบบญัชใีห้เป็น 1 มกราคม ‟ 31 

ธนัวาคม ของทุกปี และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิประจ าปี  ทัง้น้ีทางฝ่ายบรหิารจดัการ

จงึขอใหม้กีารพจิารณาในส่วนของรอบปีบญัช ี2561 ของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี  และ

ฝา่ยบรหิารจดัการไดน้ าเสนอบรษิทัผูส้อบบญัช ี3 บรษิทัดงันี้ 

1. บรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ  จ ากดั 
2. บรษิทัเจไอท ีการบญัช ีจ ากดั 
3. บรษิทัศศ ิแอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 

 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมเลอืกบรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ จ ากดั  ดว้ยคะแนนเสยีง  4,694 

อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั รายการ คะแนนทีไ่ด ้
1 บรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ  จ ากดั 4,694 
2 บรษิทัเจไอท ีการบญัช ีจ ากดั 0 
3 บรษิทัศศ ิแอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 0 
4 งดออกเสยีง 100 

 

วาระท่ี 7  พิจารณารบัรองงบประมาณประจ าปี 2561 

 ฝา่ยบรหิารจดัการไดช้ีแ้จงรายเอยีดเกีย่วกบังบประมาณ ในดา้นต่างๆ ทีค่าดว่าจะด าเนินการใน

ปี 2561 แก่สมาชกิผูเ้ขา้รว่มประชุมไดร้บัทราบตามรายละเอยีด 
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มติท่ีประชุม :  สมาชกิผูเ้ขา้รว่มประชุมรบัรองงบประมาณและแผนงานประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีง 

3,467  อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์

 

วาระท่ี 8  เลือกตัง้คณะกรรมการนิติบุคคลฯ เพ่ิมเติมกรรมการ  และทดแทนกรรมการผู้ท่ี

ลาออก 

 เนื่องจากมคีณะกรรมการ คอื นายฮนัส ์โบเดเวส ไดล้าออกจากการเป็นคณะกรรมการจงึต้องมี

การเลอืกตัง้คณะกรรมการเพื่อทดแทนผูท้ีล่าออก และสบืเนื่องจากหลงัการประชุมใหญ่วสิามญั ประจ าปี 

2560 ครัง้ทีผ่่านมา สมาชกิในหมู่บา้นหลายท่านอยากใหม้คีณะกรรมการเพิม่เตมิ จากจ านวน 5 ท่าน 

เป็น 7 ท่าน  ทางนิติบุคคลฯ จงึได้จดัให้สมาชกิผู้เขา้ร่วมประชุมลงมตเิพื่อเลอืกจ านวนสมาชกิของ

คณะกรรมการนิติบุคคลฯ โดยฝ่ายบรหิารจดัการได้แจ้งให้สมาชิกได้รบัทราบถึงระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการที่ได้รบัเลอืกในวนันี้นัน้จะด ารงต าแหน่งเพยีงหนึ่งปี  และขอให้สมาชกิผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมทุกท่าน พจิารณาคดัเลอืกผูท้ีอ่าสาสมคัรเป็นกรรมการตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั ชื่อ  นามสกุลกรรมการใหม่ บา้นเลขที ่
1 นายปีเตอร ์สมชิ 357/21 
2 นายคารล์ ไฮน้ซ ์มุนซ์ 357/66 
3 นางอรสิา เกนฟอรด์ 357/61 

 

มตทิีป่ระชุม :  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณามมีตใิห้มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสยีง 

2,866 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์ โดยให้เพิม่เติม จากเดมิ 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสยีง 2,784 

อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์และไดพ้จิารณาใหผู้ส้มคัรคณะกรรมการทัง้ 3 ท่านด ารงต าแหน่งคณะกรรมการนิติ

บุคคลฯ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

ล าดบั ชื่อ  นามสกุลกรรมการใหม่ ต าแหน่ง บา้นเลขที ่ คะแนนเสยีง 
1 นายปีเตอร ์สมชิ กรรมการ 357/21 3,736 
2 นายคารล์ ไฮน้ซ ์มุนซ์ กรรมการ 357/66 3,736 
3 นางอรสิา เกนฟอรด์ กรรมการ 357/61 3,736 
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วาระท่ี 9  พิจารณาเปล่ียนแปลงข้อบงัคบั 

 นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ขอใหม้กีารพจิารณาแก้ไขขอ้บงัคบัทีน่ิตบิุคคลหมู่บา้น

จดัสรร  เพื่อให้มเีนื้อหาที่ชดัเจนมากยิง่ขึน้  และการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัให้กระท าโดยมตทิี่

ประชุมใหญ่ของสมาชกิและมตเิกี่ยวกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าหนึ่งในหา้เสยีงของจ านวนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด  ซึง่ในครัง้นี้อตัราเสยีงของสมาชกิทัง้หมดทีเ่ขา้

ร่วมอยู่ที่ 4,903 ของคะแนนเสียงทัง้หมด  สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัได้โดยแบ่ง

รายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

9.1 หมวดที ่4 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ (ขอ้ที9่) 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม 
หมวดท่ี 4 

กรรมการ  และการประชุมของคณะกรรมการ 
 

ข้อท่ี 9.  บุคคลดงัต่อไปนี้  มสีทิธิได้รบัเลือกตัง้
เป็นกกรมการ  หรอืประธานกรรมการ 
(1)  สมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบิดา
มารดาของสมาชกิ  หรอืบุคคลที่มชีื่อในทะเบยีน
บา้นของสมาชกิ  ทีห่มูบ่า้นจดัสรรฯ 
(2)  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรอืผูพ้ทิกัษ์  
ในกรณีที่สมาชิกเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ
เสมอืนไรค้วามสามารถ  แลว้แต่กรณ ี
(3)  ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนอื่นของนิตบิุคคลในกรณีที่
นิตบิุคคลเป็นสมาชกิ 
(4)  ผูเ้ช่าระยะยาว อย่างน้อย 30 ปี (กรณีผูเ้ช่าได้
เข้ารบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  ผู้ให้เช่าที่เป็น
สมาชิกจะถูกตัดสิทธิในการได้ร ับเลือกตัง้เป็น
กรรมการฯ  หรอืเป็นประธานกรรมการฯ  ในที่ดนิ
แปลงเดียวกัน  โดยผู้เช่าต้องยื่นความจ านงการ
สละสิทธิเป็นกรรมการนิติบุคคลฯ  ของผู้ให้เช่า
ดงักล่าว  เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน) 

หมวดท่ี 4 
กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ 

 
ข้อท่ี 9.  บุคคลดงัต่อไปนี้  มสีทิธิได้รบัเลือกตัง้
เป็นกกรมการ  หรอืประธานกรรมการ 
(1)  สมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบิดา
มารดาของสมาชกิ  หรอืบุคคลที่มชีื่อในทะเบยีน
บา้นของสมาชกิ  ทีห่มูบ่า้นจดัสรรฯ 
(2)  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูอ้นุบาล  หรอืผูพ้ทิกัษ์  
ในกรณีที่สมาชิกเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ
เสมอืนไรค้วามสามารถ  แลว้แต่กรณี 
(3)  ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนอื่นของนิตบิุคคลในกรณีที่
นิตบิุคคลเป็นสมาชกิ 
(4)  ผูเ้ช่าระยะยาว อย่างน้อย 30 ปี (กรณีผูเ้ช่าได้
เข้ารบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  ผู้ให้เช่าที่เป็น
สมาชิกจะถูกตัดสิทธิในการได้ร ับเลือกตัง้เป็น
กรรมการฯ  หรอืเป็นประธานกรรมการฯ  ในทีด่นิ
แปลงเดียวกัน  โดยผู้เช่าต้องยื่นความจ านงการ
สละสิทธิเป็นกรรมการนิติบุคคลฯ  ของผู้ให้เช่า
ดงักล่าว  เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน) 
(5)  ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการจะต้องเป็น
ผูท้ีถ่อืครองทีด่นิ ทีห่มูบ่า้นจดัสรรฯ เพยีงเท่านัน้ 
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มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมใหญ่สมาชกิลงมติด้วยคะแนนเสยีง 3,057 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด  รบัรอง

อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี  หมวดที ่4 กรรมการและการประชุมของ

คณะกรรมการ (ขอ้ที9่) 

9.2  หมวดที ่5  การด าเนินงาน  การบญัช ี และการเงนิ (ขอ้ที่16) 

ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีจะเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม 
หมวดท่ี 5 

การด าเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ 
 

ข้อ 16.  เมื่อจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรแล้ว  
ให้คณะกรรมการก าหนดอตัราค่าบ ารุงรกัษาและ
การจดัการสาธารณูปโภค  โดยให้สมาชิกช าระ
ล่วงหน้าเป็นราย 12 เดอืน และเสนอใหท้ีป่ระชุมมี
มตเิหน็ชอบก่อน 
            เมื่ อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติ
เหน็ชอบก าหนดอตัราค่าบ ารงุรกัษาและการจดัการ
สาธารณูปโภค  ตามวรรคแรกแลว้  ใหค้ณะกกรม
การแจง้ให้สมาชกิทราบว่าจะจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายเป็น
ราย 12 เดอืนล่วงหน้าในอตัรา 20 บาท  ต่อตาราง
วา ต่อเดือน และจะเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ ายจาก
สมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุกเดือน  โดยให้
สมาชกิทุกท่านโอนผ่านบญัชนีิตบิุคคลฯ  เท่านัน้  
โดยทางนิติบุคคลฯ ไม่ร ับเงินสดในการช าระ
ค่าใชจ้่าย  การก าหนดวนัเริม่จดัเก็บค่าใช้จ่ายของ
เดอืนแรกจะต้องก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 
(สามสบิ) วนั นับแต่วนัทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิมี
มตเิหน็ชอบการก าหนดอตีราค่าใชจ้า่ย 

หมวดท่ี 5 
การด าเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ 

 
ข้อ 16.  เมื่อจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรแล้ว  
ให้คณะกรรมการก าหนดอตัราค่าบ ารุงรกัษาและ
การจดัการสาธารณูปโภค  โดยให้สมาชิกช าระ
ล่วงหน้าเป็นราย 6 เดอืน และเสนอให้ที่ประชุมมี
มตเิหน็ชอบก่อน 
            เมื่ อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติ
เหน็ชอบก าหนดอตัราค่าบ ารงุรกัษาและการจดัการ
สาธารณูปโภค  ตามวรรคแรกแลว้  ใหค้ณะกกรม
การแจง้ให้สมาชกิทราบว่าจะจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายเป็น
ราย 6 เดอืนล่วงหน้าในอตัรา 20 บาท  ต่อตาราง
วา ต่อเดือน และจะเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายจาก
สมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุกเดือน  โดยให้
สมาชกิทุกท่านโอนผ่านบญัชนีิตบิุคคลฯ  เท่านัน้  
โดยทางนิติบุคคลฯ ไม่ร ับเงินสดในการช าระ
ค่าใชจ้่าย  การก าหนดวนัเริม่จดัเก็บค่าใช้จ่ายของ
เดอืนแรกจะต้องก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 
(สามสบิ) วนั นับแต่วนัทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิมี
มตเิหน็ชอบการก าหนดอตีราค่าใชจ้า่ย 

 

มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมใหญ่สมาชกิลงมติดว้ยคะแนนเสยีง 3,959 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด  รบัรอง

อนุมตัแิก้ไขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรร เอ็มเมอรลั กรนี  หมวดที่ 5  การด าเนินงาน  การบญัช ี 

และการเงนิ (ขอ้ที1่6) 
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วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ 

 ฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าเสนอแผนการด าเนินงานเรื่องต่างๆ  เพื่อใหส้มาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้

อนุมตัริบัรองแผนการด าเนินงานที่นิตบิุคคลฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญั  และเหน็สมควรที่จะให้น าเขา้ที่

ประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561  เพื่อใหส้มาชกิรว่มกนัพจิารณา  โดยมเีรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

10.1 พจิารณาอนุมตัจิดัท าประตูอตัโนมตั ิเขา้ ‟ ออก นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

 ฝา่ยบรหิารจดัการไดน้ าเสนอการจดัท าประตูอตัโนมตับิรเิวณทางเขา้ ‟ ออก  ดา้นหน้าโครงการ  

ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการจดัท าประตูอัตโนมตัิจะช่วยให้สามารถควบคุมบุคคลที่ไม่ช าระค่า

ส่วนกลางไดม้ากขึน้  และสามารถลดจ านวนพนกังานรกัษาความปลอดภยัลงได ้ เพื่อลดค่าใชจ้่ายในแต่

ละเดอืน โดยฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าเสนอรปูแบบประตูอตัโนมตัใิหส้มาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดพ้จิารณา 

2  รปูแบบคอื 

1. ประตูอตัโนมตัแิบบประตูเลื่อน 
2. ประตูอตัโนมตัแิบบแขนกัน้รถยนต์ 

โดยทัง้ 2 รปูแบบนัน้จะใชร้ะบบการควบคุมการใชง้านประตูแบบคยีก์ารด์  เพื่อใหง้่ายต่อการระงบัการ

เปิดประตูอตัโนมตัหิากสมาชกิไมช่ าระค่าส่วนกลางตามรอบการจดัเกบ็ 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพจิารณาใหด้ าเนินการจดัท าประตูอตัโนมตัใินรูปแบบไมก้ัน้รถยนต์  โดยให้

คณะกรรมการเป็นผู้ตดัสนิใจในการจดัหาผูร้บัเหมาเขา้มาด าเนินการตดิตัง้ประตูอตัโนมตั ิ ด้วยคะแนน

เสยีงตามรายละเอยีดดงันี้ 

หวัขอ้ คะแนนเสยีงทีไ่ด ้
อนุมตัใิหจ้ดัท าแบบแขนกัน้รถยนต์ 1,575 
อนุมตัใิหจ้ดัท าแบบประตูเลื่อน 1,398 
ไมอ่นุมตัใิหจ้ดัท าประตูอตัโนมตั ิ 987 
งดออกเสยีง 964 
 

10.2 พจิารณาอนุมตัซิ่อมแซมก าแพงทีท่รดุตวั 

 นิตบิุคคลฯ  ไดช้ีแ้จงถงึปญัหาก าแพงทีเ่กดิการทรุดตวัจากปญัหาดนิทรุด  และตอนน้ีก าแพงก็

ไดม้กีารทรุดตวัมากยิง่ขึน้  จงึอยากให้สมาชกิร่วมกนัพจิารณาได้การอนุมตัเิพื่อซ่อมแซมก าแพง  โดย
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ระหว่างการชีแ้จงสมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้จง้ว่าปญัหาก าแพงทรุดตวันัน้เกดิขึน้มาประมาณ 2 ปีแลว้  

ซึง่อยากใหท้างคณะกรรมการเร่งแก้ไขโดยดูจากปญัหาก าแพงของแต่ละบา้น  หากบา้นไหนก าแพงเกดิ

การทรุดตวัหนักหรอืเสยีหายหนักให้เร่งแก้ไขบ้านนัน้ก่อน  ซึ่งทางคณะกรรมการได้รบัฟงัและรบัไว้

พจิารณา 

มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใิหด้ าเนินการซ่อมแซมก าแพงโครงการทีท่รุดตวั ดว้ยคะแนน

เสยีง  2,603  อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์ โดยใหค้ณะกรรมการพจิารณางบในการด าเนินการซ่อมแซมและการ

จดัหาผูร้บัเหมาเขา้ซ่อมแซม 

 

10.3 พจิารณาอนุมตัจิดัท าประกนัภยัหมูบ่า้นของนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี 

 ประธานกรรมการได้ชี้แจงถึงความส าคัญในการจดัท าประกนัภยัหมู่บ้าน  เพื่อประกนัความ

เสยีหายหากเกดิเหตุฉุกเฉิน  หรอืภยัธรรมชาต ิ ทีส่่งผลกระทบใหท้รพัยส์่วนกลางของนิตบิุคคลหมู่บา้น

จดัสรร  เกดิความเสยีหาย  โดยได้ให้สมาชกิในที่ประชุมร่วมกนัพจิารณาว่าต้องการจดัท าประกนัภยั

หมูบ่า้นหรอืไม่ 

มติท่ีประชุม :  สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชุมไดต้้องการใหม้กีารจดัท าประกนัภยัหมู่บา้น  ดว้ยคะแนนเสยีง 

1,283 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์ โดยใหค้ณะกรรมการจดัหาบรษิทัประกนัเขา้เสนอราคา  และน าเสนอในการ

ประชุมครัง้ถดัไปเพื่อพจิารณาอนุมตัวิงเงนิประกนัทีต่อ้งการจดัท า 

 

วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

 ทางคณะกรรมการได้รบัแจง้จากสมาชกิในทีป่ระชุมบา้น 357/66  ถงึปญัหาของบา้นทีข่าดการ

เขา้ดูแลรกัษาพื้นที่ภายในบรเิวณบ้านท าให้มหีญ้าและต้นไมข้ึน้สูง  จนท าให้กลายเป็นที่อยู่อาศยัของ

สตัวม์พีษิ   โดยสมาชกิในทีป่ระชุมไดเ้สนอใหท้างคณะกรรมการเขา้ด าเนินการตดัหญ้าในบา้นทีร่กรา้ง

หรอืพืน้ทีร่กรา้งและใหจ้ดัเกบ็ค่าใชจ้า่ยจากเจา้ของบา้น  

มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมพจิารณาให้คณะกรรมการเขา้ด าเนินการตดัหญ้าในบา้นทีร่กรา้งหรอืพืน้ทีร่ก

รา้งและใหจ้ดัเกบ็ค่าใชจ้า่ยจากเจา้ของบา้น ดว้ยคะแนนเสยีง 3,760 อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์
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 ในการนี้คุณนิรญั หงสท์อง  ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตักิารอาวุโส ผูแ้ทนบรษิทั ควอลติี้ พรอ็พเพอรต์ี ้

แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  ไดร้บัเรือ่งแจง้  และขอ้เสนอแนะของลกูบา้นไว ้ และจะน ามาปรบัปรุงในการบรหิาร

จดัการของนิตบิุคคลฯ ต่อไป 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดน าเสนอเรือ่งอื่นๆ ใดอกี  ประธานในทีป่ระชุมจงึกล่าวขอบคุณสมาชกิทุกท่านทีส่ละ

เวลาเขา้รว่มประชุมในครัง้นี้  และกล่าวปิดประชุมเวลา 13.20 น. 

 

          ลงชื่อ.... ...........................................ประธานในทีป่ระชุม 

   (คุณพสิษิฐ ์ ศริมิงคล) 

     ประธานในทีป่ระชุม 

  นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

 

ลงชื่อ................................................ผูบ้นัทกึการประชุม 

   (คุณจนัจริา  แซ่เจยีม) 

       พนกังานธุรการ 

 บรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 

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

    (คุณกุสุมล  ชุ่มเชือ้) 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 

บรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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Minutes of the 2018 Annual General Meeting 
Emerald Green Juristic Village 

Saturday 26 May 2018 Time 09.00 – 14,00 hours 
Venue Meeting Room Kho Singto, IBIS Hotel Hua Hin 

 Total ownership in Emerald Green Village equaled to 11,163 ratio from 117 housing units.  
Attended Members to this 2018 Annual General Meeting comprise Co-owners and Proxies from 48 
housing units accounting for 4,903 ownership ratio accounting 43.92 percent of total voting right.  
The quorum is therefore legally valid as it exceeds one-thirds of the total voting right as per the 
provisions of the Housing Act B.E. 2543, all Agenda could be discussed and resolved. 
 

 The meeting commenced at 9.20 hours. 
 Mr. Niran Hongthong, Senior Operation Manager from QPM was assigned as the Moderator.  

He welcomed all participants to this Session and the meeting was briefly summarized on the Agenda 

to be discussed as follows: 
 Agenda 1 Matters to be informed 

Agenda 2 Adoption of the minutes of 2017 General Meeting dated 29 April 2017 
Agenda 3 Adoption of the minutes of 2017 Extraordinary General Meeting dated 4 

November 2017 
Agenda 4 Juristic Village performance (Apr – Dec 17) 
Agenda 5 Approval of annual balance sheet 2017 (Apr – Dec 17) 
Agenda 6 Appointment of the auditor and designation of auditor fee for 2018 
Agenda 7 Approval of the expenditure budget for 2018 
Agenda 8 Appointment of new committee to substitute the resigned member 
Agenda 9 Amendment of Regulation  
 9.1  Section 4  Committee and Committee Meeting (Clause 9) 
 9.2  Section 5  Account and finance (Clause 16) 
Agenda 10 Matters for approval 
 10.1 Installation of auto door at village entrance 
 10.2 Repair to sinking wall 
 10.3  Arrangement of Village insurance 
Agenda 11 Other matters 

 

Agenda 1 Appointment of the meeting chairperson and matters to be informed 
 The Regulation of Emerald Green Village Section 7 Clause 35 states that “The Village 

Chairperson shall be the president in each Annual General Meeting, in the absence of the 

chairperson or if the chairperson is unable to perform his duty, one of the Village members shall be 

appointed to chair the meeting instead.”   In this session, Chairperson Pisith Sirimongkol chaired the 

2018 AGM in his person. 
Resolution:  The matter was acknowledged.  Chairperson Pisith declared the 2018 AGM opened.  

Khun Niran Hongthong, the Senior Operation of QPM was assigned as the Moderator leading the 

meeting into the next agenda. 
 

Agenda 2 Adoption of the minutes of 2017 General Meeting dated 29 April 2017 
 Attended members were presented with the minutes of 2017 General Meeting as follows: 
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Minutes of the First General Meeting 

(after registration of Juristic Village) 

Saturday 29 April 2017 Time 09.00 – 12.00 hours 

Venue Lion Island Meeting Room, IBIS Hotel Hua Hin 
 

 

 Attended Members to this first general meeting comprise Co-owners and Proxies totaling 62 

housing units accounting for 6,212 ownership ratio (55.56%) out from the total voting right of 11,163 

ratio from 117 housing units.  The quorum is therefore legally valid as it exceeds one-thirds of the 

total voting right as per the provisions of the Housing Act B.E. 2543, all Agenda 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 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      Adoption of the Meeting to establish Emerald Green Juristic Village dated 3 

September 2016 

Agenda 3 Matters to be informed on registration of Emerald Green Juristic Village 

Agenda 4  Appointment of the Village Chairperson and Committee 

Agenda 5 Considering the common maintenance fee  

 (maintenance and service expense of public utilities) 

Agenda 6 Amendment of the Village Regulation  

Agenda 7 Appointment of the auditor and designation of auditor fee for 2017  

Agenda 8 Other matters (if any) 
 

Agenda 1 Appointment of the Meeting Chairperson and matters to be informed 
According to the Regulation Section 7 Clause 35, the first 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. 

The Meeting today is the first Annual General Meeting after the Juristic Village has been 
registered.  Therefore, the attended members will render appointment of the Chairperson.  
Attended members proposed Khun Uraiwan Vist to be the Meeting Chairperson.  
Resolution:  Khun Uraiwan Vist, as the Chairperson of the Working Group appointed dated 3 

September 2016, was appointed to chair this first Annual General Meeting with unanimous voting of 

5,949 ownership ratio.  Khun Uraiwan declared the Meeting opened and assigned Khun Nuttee 

Suppiroj, QPM Operation Manager to lead the Meeting into the next Agenda. 
 

Agenda 2     Adoption of the Meeting to establish Emerald Green Juristic Village dated 3 September 

2016 
 The Meeting was presented with the minutes of Juristic Village Establishment dated 3 

September 2016 as per followings: 
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Emerald Green Juristic Village 

Minutes of the Establishment of Juristic Village 

Saturday 3 September 2016 Time 10.00 hours Venue Anantra Hua Hin Resort and Spa 

Attended members:  83   votes   (List in the Annex) 

Absent members:  34   votes 

Total voting right   117  votes 

  The Meeting resolved with unanimous decision to appoint Mr. Dale Andrew Price to be the 

Meeting Chairperson. 
 

The Chairperson declared the Meeting opened and welcomed all participants.  He appreciated the 

contribution from present and previous Working Groups on various matters towards the peaceful 

dwelling of the Emerald Green Village Members.  
 

The Chairperson greeted all the 83 housing owners presented in this Meeting out from the 117 

housing units. 
 

The Meeting commenced at 10.00 hours to consider scheduled Agenda.  Mr. Ken Veerachi Teerachai 

Lim was assigned to moderate this Meeting. 
Agenda 1   Matters to be informed on registration of Emerald Green Juristic Village 

 Mr. Ken Veerachi Lim informed the establishment of Emerald Green Juristic Village 

for the benefit of Village Members and to achieve the objectives of the Meeting today.                                                                                                                                                  

Resolution:  The matter was acknowledged. 

 
Agenda 2   Setting up of the Emerald Green Juristic Village  

 The Meeting was clarified on the detail of establishment of Juristic Village and the counting 

of voting score that the Owner of each land plot shall be entitlement for one vote specifically for this 

Meeting only.  In future Meeting, the ownership ratio will be based on the land area owned by 

measurement to reflect the ownership ratio. 

 

There was problem raised by some Member relating to his housing unit.  Mr. Ken clarified that that 

will be personal matter to be directly approached with the Project Developer. 

 

The other concern was raised on the durability of Village Fence along the land boundary from Plot 

A1 to A36.  The Project confirms the stability of this fence, however this is the new issue only heard 

today.  The Project will start inspect the condition of the fence structure and if there is necessary 

remedial action to be made, it will be corrected within 60 days. 

 

Khun Pisit Sirimongkol suggested that the Developer should warrant against defect of this wall for 

one year from the Village Registration date with Hua Hin Land Office.  This suggestion was accepted 

by the Project Developer. 
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The Meeting Members are informed further by the Chairperson that the list of defects 

detected in this Village was accepted by the Developer to have them corrected.  The List was 

distributed to all attended Members for references. 
Resolution:  The Meeting resolved approval to the establishment of Juristic Village of 

Emerald Green to accept the transfer of public utility for further maintenance and  management 

with following ownership ratio. 
 
Vote  for    73 ownership ratio  (87.95% of attended members) 

     (62.39% of total voting right) 

 

Vote  against   0   ownership ratio       (0% of attended members) 

     (0% of total voting right) 

 

Abstention    10   ownership ratio        (12.05% of attended members) 

     (8.55% of total voting right) 

 
Mr. Veerachai Ken Lim was assigned to apply for Emerald Green Juristic Village registration 

with the Land Official of Prachuab Khirikhan, Hua Hin Branch. 
 
Agenda 3    Adoption of the Village Regulation    

    Mr. Ken clarified the key point in the Village Regulation to the attended Members and invited any 

suggestions or queries.  Some suggestion was raised to restrict daily rent in the Village as this is 

against the Hotel Act and equally causing annoyance to other members.  
Resolution:  The Meeting resolved approval to the Village Regulation and the suggestion for 

restriction on daily rent with following results: 
Vote  for    74 ownership ratio  (89.16% of attended members) 

     (63.25% of total voting right) 

 

Vote  against  9   ownership ratio       (10.84 of attended members) 

     (7.69% of total voting right) 

 

Abstention    0   ownership ratio       (0% of attended members) 

     (0% of total voting right) 
 

Mr. Ken was assigned to apply for the registration of such resolution to the Land Official of Prachuab 
Khirikhan, Hua Hin Branch Office 
 
Agenda 4    Appointment of the Working Group of Emerald Green Juristic Village 

 

 Having been legally registered as the Juristic Village, Emerald Green Village needs its 
own administration under appointment in its General Meeting.  This Agenda will invite interesting 
members to be appointed as the Working Group or Village Committee.  After which the Meeting was 
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informed on the qualification, power and duty, office term of the Working Group.  There are 
following Members applying for appointment: 

 
No. Name and Surname of nominees for 

appointment 
Owners of House 

Number 
1 Ms Uraiwan Vist 357/95 (B13) 
2 Mr. Hans Bodewes 357/38 (B21) 
3 Ms Pennapa Sripatcha 357/27(B32) 
4 Mr. Dale Andrew Price 357/50(A8) 
5 Mr. Pisit Sirimongkol 357/54( A46) 
6 Ms Lek Modekasem 357/116 (A17) 
7 Mr. Otto Schaufelberger)  357/37 (B22) 
8 Mr. Chatchai Suppakijthavorn 357/73 (B5) 
9 Mr. Jeffrey Baldwin 357/8 (A36) 
10 Mr. David John 357/11(A39) 

 
Resolution:  The Meeting resolved appointment of the new Village Committee listed below 

with the total 83 votes of the attended members.  The new Committee will commence its functions 
as the supervising committee including to call on for the next general meeting. 
 

 
After examination of documents, it was found that Mr. Otto Schaufelberger of House No. 357/37 is 

not the owner of such land plot or any other land in this Village and therefore not qualified to be the 

Committee. 

 

Mr. Ken Veerachai was assigned to apply for registration of the new Committee with the Land Office 

of Prachuab Khirikhan, Hua Hin Branch. 

 

There being no other business to discuss, the meeting was adjourned at 13.11 hours. 

No. New Committee Appointed 
Position 

House No. Score 
voted 

% of 
83 

% of 
117 

1 Ms Uraiwan Vist Chairperson 357/95 (B13) 75 90.36 64.10 
2 Mr. Hans Bodewes Committee 357/38 (B21) 69 83.13 58.97 
3 Ms Pennapa Sripatcha Committee 357/27(B32) 65 78.31 55.56 
4 Mr. Dale Andrew Price Committee 357/50(A8) 62 74.70 52.99 
5 Mr. Pisit Sirimongkol Committee 357/54( A46) 59 71.08 50.43 
6 Ms Lek Modekasem Committee 357/116 (A17) 58 69.88 49.57 
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Resolution:  The meeting resolved approval to the minutes of Emerald Green Juristic Village 
establishment dated 3 September 2016 with 5,778 ownership ratio. 
 
Agenda 3 Matter to be informed -- report on registration of juristic identity for Emerald Green 
Village 
 Further to the meeting for establishment of the Emerald Green Juristic Village dated 3 

September 2016 for receiving transfer of ownership of common facilities from Project Developer, 

the receiving process has been officially registered with the Land Office of Prachuab Khiri Khan 

Province on 22 March 2016 referring to the enclosed Registration Document. 
Resolution:  The registration of Juristic Village was acknowledged. 

Agenda 4   Appointment of the Village Committee 

 The meeting was informed that following the registration of Juristic Village, the Village 

Committee Chairperson and Vice chair shall be appointed to supervise and control by committee 

policy and procedure for the discipline order complying with the Regulations and Laws control over 

Juristic Village.  Attended members are invited to nominate for committee appointment under this 

agenda. 
There are 8 nominees for appointment as follows: 

No. Name, Surname of Candidates  House number  

1 Ms Lek Modekasem  357/116 (A17) 
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 Attended members were inquired on the number of committee to be appointed.  According 
to the Regulation the committee members shall comprise of 5 to 7 persons, therefore  5 committees 
shall be initially appointed.  
 
Resolution:  The Meeting resolved appointment of 5 committee as follows: 
 

No. Name-Surename 
Score Received(Ownership 

Ratios 
Result 

Appointed Rank 
1 Ms Lek Modekasem  3007.00 

  
2 Mr. Hans Bodewes 5682.00 / 1 

3 Ms Pennapa Sripachcha 2639.00 
  

4 Ms Marisa Angsing 3933.00 / 4 

5 Ms Premjit Voranuch 3610.00 / 5 

6 Mr. Dale Andrew Price 4635.00 / 2 

7 Mr. Pisit Sirimongkol 4585.00 / 3 

8 Mr. Kevin John Luke 1911.00 
  

  
 Later on Ms Premjit Voranuch, the fifth appointed person tendered her resignation from 

committee position.  The next best ranked person was therefore up score to be the committee. 
 

2 Mr. Hans Bodewes 357/38 (B21) 

3 Ms Pennapa Sripachcha 257/21 (B32) 

4 Ms Marisa Angsing 257/80 (B62) 

5 Ms Premjit Voranuch 357/91 (B9) 

6 Mr. Dale Andrew Price 357/50 (A8) 

7 Mr. Pisit Sirimongkol 357/54 (A46) 

8 Mr. Kevin John Luke 357/11 (A39) 

No. Name - surname 
Election 
position 

 
House number 

score 

1 Mr. Hans Bodewes Chairperson 357/38 (B21) 5682.00 
2 Mr. Dale Andrew Price Committee 357/50(A8) 4635.00 
3 Mr. Pisit Sirimongkol Committee 357/54( A46) 4585.00 
4 Ms Marisa Angsing Committee 357/80(B62) 3933.00 
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 Eventually, following five committee members were officially appointed as the new Village 

Committee.  Mr. Hans Bodewes was unanimously appointed as the new Chairperson of the 

Committee; 
 

No. /Name-Surename 
/Score Received(Ownership 

Ratios 

Result 

Appointed Rank 

1 Mr. Hans Bodewes 2642.00 / 1 

2 Mr. Dale Andrew Price 1182.00   3 

3 Mr. Pisit Sirimongkol 1532.00   2 

4 Ms Marisa Angsing 635.00   4 

5 Ms Premjit Voranuch 0.00   5 
 

Agenda 5   Considering common maintenance expense 
 Regulation Section 5 Clause 16 states “Village committee shall set the rate of common 
maintenance expense to be contributed by all village members.  Payment shall be proposed by the 
committee to be collected on either monthly or yearly in advance payment to be approved in the 
annual general meeting of Emerald Green Village.  Condition of collection to be considered shall 
comprise full details of the common fee such as the rate of common fee per square wa of land plot, 
when will collection begin, whether collection be scheduled on monthly or yearly or any timing 
schedules etc.  After these measures were approved in the general meeting, the village members 
shall be notified 30 days by announcement after approval resolved in the general meeting. 
 
The Management initially suggested the common fee to be collected at 20 baht per square wa either 

by 6-month or 12-month. 
 

Resolution:  The meeting resolved approval by following voting results on the common maintenance 

fee to be set at 20 baht per square wa, paying in advance on 12-month period.  Payment methods 

shall be by transfer into bank account of Emerald Green Village Juristic Person only.  There will not 

be cash received by the village staff. 
 

 Received Votes (Ownership Ratios) 

Approve  6 เดือน 1247.00 
Approve 12 เดือน 4221.00 

/Disapprove 360.00 
 

5 Ms Lek Modekasem Committee 357/116 (A17) 3007.00 
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Agenda 6   Amendment of village regulation, if any 
 Under the provisions of Village Regulation, attended members will consider the Village 

Regulation to resolve if there are any amendments to be made to the existing Regulations.  

Adjustment to the Regulation requires voting by at least one-fifths of the total voting right of all 

members. 
Resolution:  The Meeting resolved approval to amend the Regulation of Emerald Green Village as 

follows: 
Original Regulation Amended Regulation 

 
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. 
 
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  
    

 
Village Regulation 

Section 5 
Operation, account and finance 

 
15. (3)   Account and finance, cheque  
payment must be cosigned by at least 
one-half of the committee appointed to 
be in charge of account and finance 
matters in the committee meeting. 
 
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 
Wa.  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. 
 
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 period.  Accounting period 
shall be from 1 January to 31 
December each year.  
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Original Regulation Amended Regulation 
 

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 Wa 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 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 
prescribed next pursuance 
expense at its discretion.        

 
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 

 
Section 7 

General Meeting 
 
33.  (1)   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 
by mail or by hand or by e-mail 
specifying date, time and venue 
with the Agenda to be discussed 
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meeting must be at least one-
thirds (1/3) of the total voting 
right of all members. 
      

in that letter.  
 
(2)  Quorum of the meeting must 
be at least one-thirds (1/3) of the 
total voting right of all members.  
 

 
Agenda 7   Appointment of the auditor and designation of auditor fee for 2017 
 Refer to Regulation Clause 21 of Emerald Green Village, the annual financial statement must 

be audited by certified GPA, and to prepare the expenditure budget for next fiscal year to be 

approved in the annual general meeting within 90 days after account closing date.  Under this 

agenda, three auditors are presented to be appointed by attended members: 
 

1. S D Audit Completion Co. 
 2. Excel Audit Co. 
 3. P N Audit Co. 
Resolution:   The Meeting resolved Excel Co. with 4,920 ownership ratio to be the official auditor for 

next financial year.  Voting results are as follows:  

No. Description Scores Received 

1 S D Audit Co. 931.00 

2 Excel Audit Co. 4,920.00 

3 P N Audit Co. 70.00 
Agenda 8   Other matters (if any) 
1.   Suggestion of poolside umbrella by the Owner of Housing No. 357/55 
Resolution:  The poolside umbrella shall be provided as suggested. 
2.   Suggestion of Speed Limit signage put up at 20 km/hr by the Owner of 375/55 and requesting 

careful driving to avoid children injury while playing in common driveway  
Resolution:  Posting up speed limit sign and caution driving was resolved approval by attended 

members. The Committee was also requested to enforce swimming pool regulation that children 

without their guardian are not allowed in the swimming pool. 
3.   The Meeting Chairperson emphasized that all members are obliged to be compliant with the 

Regulation of Emerald Green Village governing of residential procedures.  This Village is classified as 

Residential means commercial business of any natures shall be prohibited by laws. 
Resolution:  The matter was acknowledged and agreed that any commercial business which is in 

breach with the Regulation shall be suspended within 30 days.  The village members have respect 

and shall comply with the instruction given by the Chairperson.  Renting business in the housing 

units will be terminated within the given time. 
There being no other business to discuss the meeting was adjourned at 12.30 hours after the 

chairperson thanked all participants for their time and contribution. 
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Resolution:  The Meeting resolved approval to the minutes of 2017 Annual General Meeting dated 

29 April 2017 with 2,755 ownership ratio. 

 

Agenda 3 Adoption of the minutes of 2017 Extraordinary General Meeting dated 4 November 

2017 

 The Moderator presented the minutes of 2017 Extraordinary General Meeting dated 4 

November 2017 for consideration and approval as follows: 
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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 Agenda 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 participated 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 Village Regulations 

 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 Sinking fence 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 member  

Agenda 8 Other matters (if any) 

 

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 Bondewes today the Meeting invited Committee Pisit 

Sirimongkol to become the meeting chairperson. 
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Agenda 2     Amendment of Village Regulations 

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

upon Village 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 Village Regulation, amendments to the Regulation 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 village 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.    
 
 
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 

 
Village Regulation 

Section 4 
Committee, Committee Meeting 

 
7. The village 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 committee meeting, 
general meeting in all matters related 
to outside persons.    
 
12.  In the case of committee vacate 
the office before retirement under 
Article 10, and the remaining members 
are less than one-half of the committee 
with number prescribed in the general 
meeting, the chairperson shall call for 
an extraordinary general meeting to 
appoint additional committee.  Office 
term of 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.  
Committee meeting could be 
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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. 
 
 
 
 
 
14. Committee meeting shall be called 
for whenever the committee feels 
appropriate, but meeting must be 
convened at least 2 times a year. 
        
 

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 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. 
 
14. Committee meeting shall be called 
for whenever the committee feels 
appropriate, but meeting must be 
convened at least 6 times a year. 
        
 

Resolution:  The Meeting resolved approval to the amended Regulations 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 

 
Village Regulation 

Section 5 
Operation, account and finance 

 
15. (3)   Account and finance, cheque  
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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. 
 
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  
    

payment must be cosigned by at least 
one-half of the committee appointed to 
be in charge of account and finance 
matters in the committee meeting. 
 
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 
Wa.  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. 
 
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 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 

 
Section 6 

Right and duty of Members 
 
26.  Members are liable for common 
maintenance of utility and public 
services at 20 baht per square Wa per 
month.  Payment methods, date of 



                                  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: 032-510618, 080-0196253 

 

 

~ 60 ~ 
 

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.  
 

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 
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 prescribed next pursuance 
expense at its discretion.        

 

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 the general meeting 
must be sent by invitation letter with 
related documents to all village 
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 
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Agenda 3   Residential procedure  

 The Meeting was presented with following House Rules 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 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: 
Monday – Friday     09.00 – 17.00 
Saturday                  09.00 – 15.00 

1.3 Construction is not permitted on Sunday and public holidays 
1.4 Working of pest control service must be prior notified 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. Wastes Management 

2.1 Trash bins are provided by the Emerald Green Juristic Person for 
keeping refusals and wastes.  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 bin could be placed in front of housing unit ready for 
collection by garbage truck coming up at 8.00 a.m. on Wednesday.  
In this case the trash could be placed during the night time of 
Tuesday. 

2.3 Housing with default 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 Tub Tai Municipal.  Disposal of these 
refusals must be carried out by Village Members.              
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3. Land and Property 
 Every empty land plot must be surrounded by fence 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 its right to bring them out of the 
Village. 

 Trash bin must be kept inside the personal property of Member for 
hygienic environment and to prevent smuggling use by default owners. 

 Housing with default 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.  

 Members must look after and keep their garden in good order.  Bushes 
should be kept tidy by regular trimming to prevent inhabitant by reptiles. 

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

 Pest control service must be prior notify to the Juristic Person Office. 
 Big-size truck or  heavy lorry over 2,500 kilogram shall be requested to 

obtain approval prior to entry the Village. 
 Speed limit in 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, prescription of Contractor and number of 
workers, working days of construction.  Contractor and workers shall be regarded as visitors 
and prior permission must be approved before entry.  The Management considered that the 
construction has the risks against causing damage to common property therefore the 
minimum deposit of 5,000 baht should be required (for general small construction).  The 
Village Manager is authorized to suspend the construction if the working project differs from 
the applied specification.   Deposit shall be refunded after construction is over and there was 
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. 

 
1.2  Contractor and workers must present the approved construction form with authorized signature 

prior to entry the Village every day.  Accessing into the Village shall be on weekday as follows: 
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 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 prior approval 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 

 

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

Agenda 4 Sinking fence structure report 

 Surveying revealed sinking fence line along the rear road and East road of the Village.  The 

Meeting was proposed with following corrective options after common property and personal 

property was categorized: 

 

1. Repair expense of the sinking fence shall be fully responsible by sharing 
of all Members as personal property, or 

2. Repair expense of the sinking fence shall be fully responsible by the 
Juristic Village as common property, or 
Repair expense of the sinking fence shall be 50:50 contributed by all 

Members and the Juristic Village. 

Resolution:  The sinking fence problem was acknowledged.  The attended Members resolved on 

following points: 

 

 Fence 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 sinking fence 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 

 The Meeting was requested to consider and approve a budget for construction of automatic 

barrier by key-card system at the front entrance. 

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

should be deferred for reconsideration to next year general meeting as the Village is just only on 

start-up operation and management. 
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Agenda 6 Registration of the new Village Committee  

 The Village Committee appointed in the first 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 member 

Two members of the new Committee appointed in the first general meeting on 29 April 2017 

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

Andrew Price.  Under this Agenda the attended members are invited to apply for appointment to be 

the substitute committee.  There are 5 members applied for appointment and the voting results are 

as follows: 

1.Mr.  Robert   Vereecke  House number  357  / 112 

2.Mr.  Geoffrey  Bald Win House number  357 /  8 

3.Mr.  Jonathan  Stubbs           House number 357 /  9 

4. Ms. Pennapa Sripatcha House number 357 /  27 

5.Mr. Peter   Smith  House number 357 /  21 

Resolution: There are 5 members applied for appointment and the voting results are as follows: 

No. Name-Surename 
Score Received(Ownership 

Ratios 

/Result 

Appointed Rank 

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

Whilst the Meeting is in progress, Khun Pisit Sirimongkol who chaired this Meeting informed the 

attended Members that Chairperson Hans Bodewes tendered his resignation from chairperson 

status due to his person matter, but remain the status of ordinary Committee. 

 

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

provisions of Village Regulation, appointment of a new Village Chairperson must be made in the 
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general meeting of Emerald Green Housing Estate.  The attended Members are therefore requested 

to appoint the new Chairperson of the Committee from the 4 committee members by voting.  Voting 

result:  Committee Khun Pisit Sirimongkol was appointed as the Chairperson with 2,434 ratio, as per 

details in the table here below:   

No. Name-Surename 
Score Received(Ownership 

Ratios 

Result 

Appointed Rank 

1 Mr. Pisit Sirimongkol 2,434 / 1 

2 Ms  Lek  Modekasem  280   

3 Ms  Pennapa Sripatcha 550   

4 Mr. Robert Vereecke 142   
Agenda 10 Other matters (if any) 

1. Procurement of 120 liter trash bin 
The Committee was requested to procure trash bin of 120 liter capacity 

to be given to those housing units having not received from the beginning.  

And to replace those open containers to container with cover so that these 

trash bins could be moved into housing area according to the resolution made 

in the general meeting. 

Resolution:  The Management was instructed to procure new trash bins with 
foldable cover on urgent basis as requested.  All Members are requested to 
notify exact number of bins to purchase at the Village Office. 
 

2. Evaluation of the security service contractor 

Following the poor performing service of service 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 performance below standard, we shall notify 
termination of current Contract to seek for new Contractors.  In case any 
Members could suggest information of new Contractor, please provide this at 
the Village Office. 
       3. Poor condition of public road entering the Village 
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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.  Actually 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, office complaint has been submitted to Tub Tai Sub District 

Administration who has jurisdiction over our territory. 

There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 13.45 hours. 

 
 

                                        ลงชื่อ……………………………..ประธานในทีป่ระชุม 
   (คุณพสิษิฐ ์ศริมิงคล) 
    ประธานในทีป่ระชุม 

                                          นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 

                               ลงชื่อ……………………………ผูบ้นัทกึการประชุม 
      (คุณกุสุมล  ชุ่มเชือ้) 

                                               ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
                                    บรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผูต้รวจทานรายงานการประชุม 

           (คุณนทัท ี   ศุภพโิรจน์) 
                                            ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารอาวุโส   
                                    บรษิทั ควอลติี ้พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
 
 
Resolution:  The Meeting resolved approval to the minutes of 2017 Extraordinary General Meeting 
dated 4 November 2017 with 2,264 ownership ratio. 

 

Agenda 4 Juristic Village performance (Apr – Dec 17) 
 The Meeting was presented with performance results period April – December 2017 by 
Khun Kusumol Chumchue, Asst. Operation Manager of QPM the management firm of Emerald Green 
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Village.  The report includes performance of service contractors.  After presentation, following 
suggestions were raised by village members: 

1.  Member of House No. 357/22 complained on adjustment of some members not 
complying with the Village Regulation.  This House did not deposit any renovation guarantee. 

2.  Village members wanted the Juristic Person to suspend announcement made through 
FACE BOOK but to continue using the communication of Village Website 

3.   The gardener of Emerald Green was suspicious to have personally served in gardening 

service to some members during his working hours  

Resolution:  The matter was acknowledged.  Following measures are announced to be enforced by 
all members with effective after this Meeting: 

1. Renovation of housing unit must deposit guarantee money according to the renovation 
procedures.   
 2. Website of Emerald Green Village shall be supervised by volunteered members as the 
Website has not been actively run due to no supervising 

3.  Gardener will be wearing uniform so that he will be noticeably detected if personal work 

was performed to individual member during his duty hours. 

Agenda 5 Approval of annual balance sheet 2017 (Apr – Dec 17) 

 Mr. Niran Hongthong presented the financial statement as summarized in the handouts 

page 42 to 64 as follows: 

“According to the auditor report by Khun Yaowaluck Chuaynu, auditor license number 8855, 

the finance statement ended as at 31 December 2016 presents fairly, in all material respects, the 

financial position and operating results according to the general accepted accounting standards.” 

1. Financial status  
 Cash and cash equivalent   1,394,543.75 
 Accrue income and other debtors 1,395,653.79 
2. Asset 
 Total current asset    2,790,179.54 
3. Non-current asset 
 Total non-current asset        76,760.00 
    Total assets     2,866,957.54 
4.  Liability and co-owner equity 
 Current liability 
 Co-owner debtor and other debtors    493,589.37 
 Total debtors and co-owner equity    493,589.37 
Total liability        493,589.37 
 
5.  Co-owner equity 
 Income higher (lower) than expense B/F   2,385,966.84 
 Adjustment  
 Income higher (lower) than expense       (12,598.87) 
 Total co-owner equity         2,866,957.54 
 
Resolution:  The Meeting unanimously resolved approval to the financial statement for 2017 with 
79.67% of co-ownership ratio. 
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Agenda 6 Appointment of the auditor and designation of auditor fee for 2018 

 The Meeting was requested to appoint one of the three auditors to be the official auditor 

and to prepare financial statement for Emerald Green Juristic Person within 90 days after account 

closing date.  List of the 3 auditors are as follows: 

 1.  Excel Audit Co. 
 2.  JIT Accounting Co. 
 3.  Sasi Accounting Co. 

Resolution:  Excel Audit Co. was appointed to become the auditor for 2018 with following voting 

results: 

No. Bidding Auditor Voted Score 
1 Excel Audit 4,694 
2 JIT Accounting 0 
3 Sasi Accounting 0 
4 Abstention 100 

 

Agenda 7 Approval of the expenditure budget for 2018 
 The Meeting was presented with expenditure budget and action plan to be implemented in 

2018 to attended members for approval by voting. 
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Resolution:  The Meeting resolved approval to the expenditure budget for 2018 with 3,487 

ownership ratio 

Agenda 8 Appointment of new committee to substitute the resigned member 

 Following resignation of Committee Mr. Hans Bodewes, a new committee shall be appointed 

to fulfill the vacant position and further to the recent 2017 Annual General Meeting, the attended 

members suggested more members should be increased to existing committee from 5 to 7 

members.  However, the new committee appointed in this Session shall be appointed in so far as the 

remaining period of the members being replaced that is one year only. 

Following members were nominated for appointment: 

No. Name and surname of members for 
new appointment 

Owners of Housing Number 

1 Mr. Peter Smith 357/21 
2 Mr. Carl Hynes Moons 357/66 
3 Ma Arisa Gainford 357/61 

Resolution:  The Meeting resolved increasing of committee members from 5 to 7 persons with 2,784 

ownership ratio, and voting appointment of the three new members with following voting results: 

No. Name – surname of new 
committee 

Position House Number Voting scores 

1 Mr. Peter Smith Committee 357/21 3,736 

2 Mr. Carl Hynes Moons Committee 357/66 3,736 

3 Ma Arisa Gainford Committee 357/61 3.736 
Agenda 9 Amendment of Regulation  
 The Regulation of Emerald Green Village Juristic Person was requested to be amended on 

some Sections so that the amended portions would be more precise, and be incorporating with 

actual practical behavior for discipline order.  Under the provisions of Village Regulation, 

amendment to the Regulation requires voting by at least one-fifths of total voting rights.  In this 

Session the meeting  quorum contains 4,903 and is therefore valid for voting. 

9.1  Section 4  Committee and Committee Meeting (Clause 9) 

Original Regulation Amended Regulation 
Section 4 

Committee and Committee Meeting 
 
9. Person of following qualification is 
entitled for appointment as the committee or 
committee chairperson 
 
(1)   Village member or spouse of village 
member, father and mother, or person listed 
in the Housing Certificate of the member. 
 

Section 4 
Committee and Committee Meeting 

 
9. Person of following qualification is 
entitled for appointment as the committee or 
committee chairperson 
 
(1)   Village member or spouse of village 
member, father and mother, or person listed 
in the Housing Certificate of the member. 
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(2)   Legal representative, custodian or 
curator in case the member is an incompetent 
person or quasi-incompetent person as the 
case maybe. 
 
(3)   Manager or other authorized person of 
member who is a juristic identity 
 
(4)   Long-term tenant, minimum 30 year 
lease, appointed as the village committee.  In 
this case the landlord of being leased to this 
tenant shall lose his entitlement for 
committee appointment unless the tenant 
renounced in writing to surrender the 
appointment back to the landlord. 
 
     

 
 

(2)   Legal representative, custodian or 
curator in case the member is an incompetent 
person or quasi-incompetent person as the 
case maybe. 
 
(3)   Manager or other authorized person of 
member who is a juristic identity 
 
(4)   Long-term tenant, minimum 30 year 
lease, appointed as the village committee.  In 
this case the landlord of being leased to this 
tenant shall lose his entitlement for 
committee appointment unless the tenant 
renounced in writing to surrender the 
appointment back to the landlord. 
 
(5)   Only the owner of land plot in Emerald 
Green Village shall be appointed as the 
chairperson of village committee. 

Resolution:  The Meeting resolved approval to the amended Regulation Section 4 “Committee and 

Committee Meeting” by voting of 3,057 ownership ratio 

9.2  Section 5  Account and finance (Clause 16) 

Original Regulation Amended Regulation 
 

Section 5 
Common expense, account and finance 
 
16.   The committee shall stipulate 
common maintenance expense for 
administration, maintenance of 
common utility to be collected by 12 
months in advance from village 
members and present this procedures 
for approval in the general meeting. 
 
After the proposed maintenance 
expense rate referred in the first 
paragraph was approval in the general 
meeting, the committee shall 
announced such 12-month advance 
payment of common maintenance at 
the rate of 20 baht per square wa per 
month and the date of collection 

   
Section 5 

Common expense, account and finance 
 

16.   The committee shall stipulate 
common maintenance expense for 
administration, maintenance of 
common utility to be collected by 6 
months in advance from village 
members and present this procedures 
for approval in the general meeting. 
 
After the proposed maintenance 
expense rate referred in the first 
paragraph was approval in the general 
meeting, the committee shall 
announced such 6-month advance 
payment of common maintenance at 
the rate of 20 baht per square wa per 
month and the date of collection 



                                  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: 032-510618, 080-0196253 

 

 

~ 72 ~ 
 

commencement.  Payment must be 
made by transfer into bank account of 
Emerald Green Juristic Person only, 
cash will not be accepted.  First 
payment must be scheduled not longer 
than 30 days after approval of common 
maintenance rate in the general 
meeting.         

commencement.  Payment must be 
made by transfer into bank account of 
Emerald Green Juristic Person only, 
cash will not be accepted.  First 
payment must be scheduled not longer 
than 30 days after approval of common 
maintenance rate in the general 
meeting. 

Resolution:  The Meeting resolved approval to the amendment of Regulation of Emerald Green 

Juristic Village Section 5 on Common Expense, finance and account. 

Agenda 10 Matters for approval 
10.1 Installation of auto gate at village entrance 
        The Committee had its opinion that if auto gate was installed at the village entry, it will fend off 
default members from entering this village and the number of security would be reduced.  Attended 
members were presented with two designs of the gate: 
 
 1. Sliding gate 
 2. Lift barrier design 
 
Resolution:  The meeting resolved installation of front barrier (lift-up type) with following voting 

scores.  The Committee was assigned to acquire competitive quotation from appropriate Contractor.  

Either design of installation shall fend off default members who fail to pay common maintenance 

expense on schedule by means of access code. 

Installation type Voted scores 
Auto barrier – Lift arm type 1,575 
Sliding gate 1,398 
Installation disproval 987 
Abstention 964 
10.2  Repair to sinking wall 

The problem of walling sinking was discussed as the degree of sinking is increasing.  One of 
attended members mentioned the sinking has been noticeable since the last two years.   

The Village Committee was requested to prioritize the repair to most serious sinking walls 
and gradually continue to other less sinking degree unit. 
 
Resolution:  The matter was acknowledged.  Repair to sinking walls will be conducted prioritizing 

from highest sinking degree with 2,603 ownership ratio. 

10.3  Arrangement of Village insurance 
         The Meeting was requested to vote if the Emerald Green Village should be insured against 
unexpected incident such as natural disaster, etc. 
 
Resolution:  The Meeting resolved the village shall be insured with voting of 1,283 ownership ratio.  

Appropriate insurance company will be acquired by the village committee and to be submitted for 

consideration in the next meeting. 



                                  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: 032-510618, 080-0196253 

 

 

~ 73 ~ 
 

Agenda 11 Other matters 
The Committee was complained on the high weeds over the property  of House No. 357/66 being 
unmaintained and could be inhabited by reptiles.  Weeds cutting was suggested to be conducted by 
the Village and expense will be charged to this housing owner later. 
 
Resolution:  The Meeting resolved weeds cutting will be arranged by the Village Management and 

the expense will be charged to this land plot’s owner with 3,760 ownership ratio. 

 Khun Niran Hongthong, the Senior Operation Manager shall arrange the matters being 
suggested in this Agenda accordingly.          
 
There being no other matter to discuss, the Meeting was adjourned by Meeting Chairperson at 13.20 

hours after the Chairperson thanked all participants for their time and contribution. 

Signed …………………… Chairperson in the Meeting 
(Mr. Pisit Sirimongkol) 
 
Minutes taken by 
 
 
Signed ……………………   
(Ms Chanjira Saejiam) 
Admin Officer 

 

Edited by 
 
 
Signed ……………………… 
  (Ms Kusumol Chumchue) 
  Asst Operation Manager  
Quality Property Management Co., Ltd. 

 


