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เลขที ่ EMG 001-09/2563 
  

                   วนัที ่ 09  กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

เรื่อง ขอเชญิประชุมใหญ่วสิามญัสมาชกิ ประจ าปี 2563 
เรยีน ท่านสมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
สิง่ทีแ่นบมาดว้ย   1. เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วสิามญัเจา้ของร่วมประจ าปี 2563     จ านวน    1   เล่ม 
                       2. หนังสอืมอบฉนัทะ              จ านวน    1   ฉบบั   
                       3. ใบตอบรบัการเขา้ร่วมประชุมฯ                                                 จ านวน   1   ฉบบั 
  
    สบืเนื่องจากการประชุมใหญส่ามญันิตบิุคคลฯ เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2563 ทีผ่่านมายงัมวีาระพจิารณาทีไ่ม่แลว้
เสร็จ ในการนี้นิติบุคคลฯ จงึขอเรยีนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมประชุมใหญ่วสิามญันิติบุคคลฯ เพื่อการพิจารณาและ
ลงคะแนนเสยีงในวาระต่างๆ ทีย่งัไม่ไดพ้จิารณา ทัง้นี้ การจดัประชุมใหญ่วสิามญัสมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี จะ
มขีึน้ในวนัเสารท่ี์ 03 ตุลาคม 2563 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเขาเต่า ชัน้ 2 โรงแรมหวัหิน  
แกรนด ์แอนด ์พลาซ่า โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
ทัง้นี้ ระเบยีบวาระการประชุม มดีงัต่อไปนี้ 
 วาระที ่ 1    ประธานแจง้เพื่อทราบ         
 วาระที ่   2   พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ ทดแทนคนเดมิทีล่าออก   
 วาระที ่   3   พจิารณาอนุมตั ิ         
         3.1. ก าจดัแมลงโดยรอบหมูบ่า้นปีละ 2 ครัง้ 
                        3.2. พจิารณาปรบัปรงุพืน้ทีส่เีขยีวหรอืสวนบรเิวณรอบบ่อน ้าหน้าหมู่บา้น 
              3.3. ซ่อมแซมดาดฟ้าคลบัเฮา้สข์องหมู่บา้น 
                         3.4. ตดิตัง้รางน ้าฝนบรเิวณใตห้ลงัคาของคลบัเฮา้สห์มูบ่า้น 
                       3.5. ปรบัปรุงทาสคีลบัเฮา้ส ์  
                         3.6. เปลีย่นและซ่อมแซมฝาท่อระบายน ้าทีช่ ารุด 
                3.7. ซ่อมแซมแนวก าแพงของหมูบ่า้น   
                         3.8. ถมดนิบรเิวณแนวก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้น 
 วาระที ่ 4    พจิารณาอนุมตังิบประมาณและแผนงาน ประจ าปี 2563                        
 วาระที ่   5    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  
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดเขา้ร่วมการประชุมอย่างพรอ้มเพรยีงกนั และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
        
 
   ขอแสดงความนับถอื 

         
         นางสาวสุภาวด ี ปุผาลา  
                                                                         ประธานคณะกรรมการ 
                                                                นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 
หมายเหตุ  1. องค์ประชุมของท่ีประชุมใหญ่ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของอตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ
เจ้าของร่วมทัง้หมด ในกรณีท่ีผู้เข้าประชุมไม่ถึงหน่ึงในสาม ให้เรียกประชมุใหม่ภายใน 30 วนั ในการประชุมครัง้ท่ี
สองให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุมเป็นมติ  
                    2.  เจ้าของบ้านต้องเตรียมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียน  
 
 
 
 
Note: โรงแรมหวัหนิแกรนด ์แอนด ์พลาซ่า อยู่ตดิกบัตลาดนัดแกรนด ์อยู่ขา้งถดัมาจากซอย 88 และโรงพยาบาลซานเปา
โล มสีถานทีจ่อดรถ ถงึ 500 คนัไวบ้รกิาร เมื่อท่านมาถงึโรงแรมจะมทีี่ตรวจวดัอุณหภูม ิทุกท่านควรสวมหน้ากากอนามยั
เพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพ ในสถานการณ์โควดิ-19  อย่างไรกด็ ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรมสุีขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 
ไม่มไีข ้ไอ หรอืมอีาการเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ หรอืมอีาการทัง้ 3 อย่างดงัทีก่ล่าวไว ้ไม่สามารถใหเ้ขา้ร่วมประชุมได ้
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Ref       :  QPM EMG 001-09/ 2020 
Date :  09th September 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 Extraordinary General Meeting 
Due to the fact that the Annual General Meeting of the 15 of august 2020 was not terminated the 

Juristic Person has to hold an Extraordinary General Meeting in order to discuss and vote on the remaining 
agenda  items. This meeting will take place on Saturday, October 03rd, 2020 at 09.00 am. at The Hua Hin 
Grand Hotel & Plaza. The Meeting room “Kho Tao” 2nd Floor.  The scheduled Agenda include: 

 
 Agenda 1    Chairperson informed.  
 Agenda  2   Election of new Directors to replace the retired directors 
           Agenda  3    Considering and Approval    
                  3.1. Pest Control    
             3.2. Garden and landscape   
              3.3. Roof repair      
              3.4. Rain gutter   
               3.5. Clubhouse painting    
               3.6. Replace of Drainage lids    
               3.7. Parameter wall repair   
                          3.8. Fill up the soil along the west wall  
 Agenda 4     Approval of the annual budget for year 2020                 
 Agenda 5     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 EGM shall be sent to Members at least 15 days prior to the 
EGM 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
Note: The Hua Hin Grand Hotel & Plaza is along the Grand Night Market (not the Night Market). It is on the 
street (no name, nor number) just after soi 88 and just before Sao Paulo Hospital 
Parking is next to the hotel and the meeting room is on the 2nd floor. 
When arriving at the venue your temperature will be checked and wearing a facial mask is obligated. 
We hope members can join in good health. However participants should not attend the EGM meeting if 
feeling unwell and experiencing fever, cough, respiratory symptoms or any combination of the three. 
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