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เลขที ่ EMG 001-07/2563 
  

                   วนัที ่ 15  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

เรื่อง ขอเชญิประชุมใหญ่สามญัสมาชกิ ประจ าปี 2563 
เรยีน ท่านสมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
สิง่ทีแ่นบมาดว้ย   1. เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามญัเจา้ของร่วมประจ าปี 2563      จ านวน   1   เล่ม 
                       2. หนังสอืมอบฉนัทะ              จ านวน   1   ฉบบั   
                       3. ใบตอบรบัการเขา้ร่วมประชุมฯ                                                 จ านวน   1   ฉบบั  
  
 ตามพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 ซึ่งก าหนดใหน้ิตบิุคคลฯจดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อรายงานผลการด าเนินการและเปิดโอกาสใหท้่านสมาชกิไดแ้สดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะและแนวทาง
ในการบรหิารจดัการ ดงันัน้ นิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี จงึใคร่ขอเรยีนเชญิท่านสมาชกิหมู่บ้านทุกท่าน เขา้
ร่วมประชุมใหญส่ามญัสมาชกิ ประจ าปี  2563  ในวนัเสารท่ี์  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
สถานท่ีประชุม ณ  ฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท์ วานา นาวา หวัหิน    
 ทางเขา้ของโรงแรมอยู่ถดัจากทางเขา้ของสวนน ้าวานา นาวา บนถนนเพชรเกษม ซึ่งท่านสามารถขบัรถไปตาม
ทางทีจ่ะเขา้สู่โรงแรมและจอดรถบรเิวณขวามอืเมื่อผ่านป้อมรกัษาความปลอดภยัเขา้มา นอกจากนี้ท่านยงัสามารถจอดรถ
ของท่านโดยขบัรถตรงเขา้มาที่หน้าทางเขา้โรงแรมเพื่อน ารถไปจอดบรเิวณด้านหลงัของโรงแรมไดเ้ช่นกนั ส่วนของหอ้ง
ประชุม จะอยู่บรเิวณชัน้ล่างทางดา้นขวาของอาคาร กรณีทีท่่านเขา้มาจากทางดา้นหน้าของโรงแรม โดยจะมป้ีายแสดงและ
บอกต าแหน่งหอ้งประชุมเพื่อแจง้ใหท้่านทราบ ภายในหอ้งประชุมจะมกีารจดัเตรยีมทีน่ัง่โดยเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลไว้
ที ่1.5 เมตร โดยก่อนการเขา้หอ้งประชุมจะมจีุดตรวจวดัอุณหภูมดิ้านหน้าพรอ้มทัง้การแนะน าการสวมหน้ากากก่อนการ
เขา้ร่วมประชุม 
 นิตบิุคคลฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าสมาชกิทุกท่านจะสามารถเขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ อย่างไรกด็ ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่าน
ใดทีม่อีาการป่วย มไีข ้ไอ และมภีาวะเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจหรอืมอีาการทัง้สามดงัทีก่ล่าวมา ขอใหท้่านงดเขา้ร่วม
กจิกรรมดงักล่าว 
ทัง้นี้ ระเบยีบวาระการประชุม มดีงัต่อไปนี้ 
 วาระที ่ 1    ประธานแจง้เพื่อทราบ         
 วาระที ่ 2    พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2562                          
                  และรบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่15 มถิุนายน 2562        
 วาระที ่ 3    รายงานผลการด าเนินงานของนิตบิุคคลฯ (16 เมษายน 2562 - 30 มถิุนายน 2563)  
 วาระที ่ 4   พจิารณารบัรองงบดุล ประจ าปี 2562 (ส าหรบัรอบปีบญัช ี1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562)
 วาระที ่ 5    พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563   
 วาระที ่ 6    พจิารณาเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันติบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั  กรนี  
 วาระที ่   7   พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯทดแทนคนเดมิทีล่าออก   
 วาระที ่   8   พจิารณาอนุมตั ิ         
         8.1. ก าจดัแมลงโดยรอบหมูบ่า้นปีละ 2 ครัง้ 
                        8.2. พจิารณาปรบัปรงุพืน้ทีส่เีขยีวหรอืสวนบรเิวณรอบบ่อน ้าหน้าหมู่บา้น 
              8.3. ซ่อมแซมดาดฟ้าคลบัเฮา้สข์องหมู่บา้น 
                         8.4. ตดิตัง้รางน ้าฝนบรเิวณใตห้ลงัคาของคลบัเฮา้สห์มูบ่า้น 
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                       8.5. ปรบัปรุงทาสคีลบัเฮา้ส ์  
                         8.6. เปลีย่นและซ่อมแซมฝาท่อระบายน ้าทีช่ ารุด 
                8.7. ซ่อมแซมแนวก าแพงของหมูบ่า้น   
                         8.8. ถมดนิบรเิวณแนวก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้น 
 วาระที ่ 9    พจิารณาอนุมตังิบประมาณและแผนงาน ประจ าปี 2563                        
 วาระที ่ 10    พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี     
  

ทัง้นี้ ขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ขอ้ 33 ระบุว่า การเรยีกประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะตอ้ง
ส่งหนังสอืนัดประชุม และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งไปยงัสมาชกิทุกคนก่อนวนัประชุม ไม่น้อยกว่า 15 วนั ดงันัน้ ทางนิตบิุคคลฯ
จะด าเนินการน าส่งเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งในการประชุมใหญ่ให้แก่สมาชิกทุกท่านก่อนวนั
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั 

 อน่ึง หากท่านไม่สามารถเขา้รว่มการประชมุในครัง้นี้ได ้กรุณามอบฉนัทะใหต้วัแทนเขา้รว่มการประชุมใหญ่สามญั
สมาชกิประจ าปีแทนท่าน โดยแนบเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทัง้ “ผู้มอบฉันทะ  และ ผู้รบัมอบฉันทะ” พรอ้ม
ทัง้ลงนามก ากบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หากท่านตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ ส านักงานนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็
เมอรลั กรนี  เบอรโ์ทรศพัท ์032-510618  ไดใ้นวนัและเวลาท าการ  
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดเขา้ร่วมการประชุมอย่างพรอ้มเพรยีงกนั และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
        
 
   ขอแสดงความนับถอื 

       
       
         นางสาวสุภาวด ี ปุผาลา  
                                                                         ประธานคณะกรรมการ 
                                                                นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 
หมายเหตุ  1. องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ต้องมผีู้เขา้ร่วมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของอตัราส่วนกรรมสทิธิเ์จ้าของร่วม
ทัง้หมด ในกรณีทีผู่เ้ขา้ประชุมไม่ถงึหนึ่งในสาม ใหเ้รยีกประชุมใหม่ภายใน 30 วนั ในการประชุมครัง้ทีส่องใหถ้อืเอาคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูเ้ขา้ประชุมเป็นมติ 2.  เจา้ของบ้านต้องเตรยีมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทางเพื่อ
ลงทะเบยีน  
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Ref       :  QPM EMG 001-07/ 2020 
Date :  15th July 2020 
Dear :  The Members of the Emerald Green Housing Estate Juristic Person 
Enclosure:  1. Document to attend the meeting  
       2. Proxy form 
                3. Participation Confirmation Form  
 

Invitation to the Annual General Meeting 
The Emerald Green Housing Estate Juristic Person has carried out the operation under the supervision of the 
Juristic Office in order to ensure conformance with the 2000 Land Distribution Act, in which the required 
procedure in a form of annual general meeting is to be held at least once in a year. The purpose of the general 
meeting is to meet, report the progresses of any ongoing operations and allow the opportunity for the members 
to bring about motions containing concerned topics and offer suggestions on new activities or constructive 
management approaches. 

The Emerald Green Housing Estate Juristic Person will hereby invite all members to participate in the 
2020 Annual General Meeting on Saturday, August 15th, 2020 at 09.00 – 12.00 hours at venue Holiday Inn 
Resort Vana Nava Hua-Hin. 

The entrance of the hotel is next to the entrance of Vana Nava Waterpark on the Phetkasem Road. You 
can turn into the lane leading to the hotel and park your car on the right hand side when you pass security. 
You can also park your car by passing the security, driving in front of the entrance of the hotel and park at the 
backside of the hotel. The meeting room is on the ground level on the right side of the building when you stay in 
front of the entrance. A panel will indicate the location of the meeting room. The room will have a seating 
arrangement with 1.5 meter distance between chairs. When arriving at the venue your temperature will be 
checked, a guideline will be given and wearing a facial mask is obligated. 

We hope members can join in good health. However participants should not attend the AGM meeting if 
feeling unwell and experiencing fever, cough, respiratory symptoms or any combination of the three. 
The scheduled Agenda include: 
 Agenda  1  Chairperson informed. 

 Agenda  2  Approval of the minutes of the Annual General Meeting dated 6th April 2019 and 
Extraordinary General Meeting dated 15th June 2019.  

 Agenda  3   Annual Performance Report   
 Agenda  4   Approval of the balance sheet for the year 2019 (1 January 2019 - 31 December 2019) 
 Agenda  5   Appointment of the auditor and designation of auditor fee for fiscal year 2020  
 Agenda  6   By-law amendments   
 Agenda  7   Election of new Directors to replace the retired directors 
           Agenda  8    Considering and Approval    
                  8.1. Pest Control    
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             8.2. Garden and landscape   
              8.3. Roof repair      
              8.4. Rain gutter   
               8.5. Clubhouse painting    
               8.6. Replace of Drainage lids    
               8.7. Parameter wall repair   
                          8.8. Fill up the soil along the west wall  
 Agenda 9     Approval of the annual budget for year 2020                 
 Agenda 10    Other Business (If any)   
 
In accordance with Article 33 of the Emerald Green By-Laws: ‘To call a General Meeting, the Board of Directors 
shall send the meeting invitations and related documents to all members at least 15 days prior to the meeting 
date. The remaining documentation to support the AGM shall be sent to Members at least 15 days prior to the 
AGM 
 
If you are unable to attend in your own person, please authorize your proxy person to attend and vote on your 
behalf.  Authenticated members and Proxy’s ID card shall be required for enrolment. For further information 
please inquire to Emerald Green housing estate juristic person at tel. 032-510618 during the business hours or  
e-mail: office@theemeraldgreen.com 
 
We appreciate your collective participation and look forward to seeing you. 
Yours sincerely 

 
 
Mrs. Supavadee   Pupala 
Chairperson of The Emerald Green Housing Estate Juristic Person. 
 
Remark: 1.The quorum of the general meeting shall consist of at least one-third (1/3) of the total Members vote 
represented in the meeting. 2. The owner must prepare the copy of identification card or passport to register. 
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