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ก าหนดการประชมุใหญ่สามญันิติบคุคล 
หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

วนัเสารท่ี์ 24 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. 
ณ โรงแรมหวัหินแกรนด ์แอนด ์พลาซ่า 
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  

ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ลงทะเบยีน 

09.00 น.   กล่าวตอ้นรบัและเปิดประชุม 
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการเข้าร่วมการประชมุใหญ่สามญัสมาชิก 
นิติบคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  

  
หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธก์ารเข้าร่วมประชมุ 
1. กรณีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- สมาชกิเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาตไิทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- กรณีสมาชกิเป็นนิตบิุคคล กรณุาน าเอกสารดงัต่อไปนี้มาแสดงขณะลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุม 
- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลของสมาชกิ ซึ่งออกไม่เกนิ 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 - ส าเนาบตัรประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
  
2.กรณีมอบฉันทะ 
       2.1 กรณีผู้รบัมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทยหรือต่างด้าว กรุณาน าเอกสารดงัต่อไปน้ีมาแสดงขณะ
ลงทะเบยีนเพือ่เขา้ประชุม 

- หนังสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้มูลครบถว้น ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูม้อบฉนัทะ ซึ่ง
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

      2.2 กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นนิตบิุคคลสญัชาตไิทย กรุณาน าเอกสารดงัต่อไปน้ีมาแสดงขณะลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วม
ประชุม 
 -  หนงัสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 

-  ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลของผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ออกไมเ่กนิ 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้กระทรวงพาณิชย ์ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสอืรบัมอบฉนัทะนัน้ 
-  ส าเนาบตัรประชาชน (หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของกรรมการผู้ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 
- ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

3.การลงทะเบียน  
 นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี จะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชุมใหญ่สามญัสมาชกิ ประจ าปี 
2564 ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมหวัหนิแกรนด ์แอนด ์พลาซ่า 
 
4.การลงคะแนนเสียง  
 ในการประชุมครัง้ใหมน้ี่ตอ้งมสีมาชกิมาประชุม ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงของสมาชกิ 
ทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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การประชมุใหญ่สามญัสมาชิกนิติบคุคล 

หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ประจ าปี 2564 

 
หน้า 
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     6.2. พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที ่5 ขอ้ 15 เรือ่งการด าเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ   

                 6.3. พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั หมวดที ่6 ขอ้ 28 เรื่อง สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ       
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      7.1 พจิารณาอนุมตัปิรบัปรงุซ่อมแซมยาแนวสระวา่ยน ้า   

                7.2. พจิารณารือ้ถอนแทน่น ้าพ ุและก่อสรา้งบนัไดสระวา่ยน ้า        

วาระท่ี 8   พจิารณาอนุมตังิบประมาณและแผนงาน ประจ าปี 2564               46 
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วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

1. นางพสิษิฐ ์         ศริมิงคล     ประธานกรรมการนิตบิุคคลฯ 

2. สาวสภุาวด ี ปุผาลา   กรรมการนิตบิุคคลฯ 

3. นางเมลานี เด วทิ   กรรมการนิตบิุคคลฯ 

4. นางสายใจ กุสสต๊าฟซอน  กรรมการนิตบิุคคลฯ 

5. นายโรเบริต ์ วลีคีเก ้   กรรมการนิตบิุคคลฯ 

6. นางสาวพรพมิล    รูร้อบ   กรรมการนิตบิุคคลฯ 

 

การบริหารหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

บรษิทับรหิารจดัการ  : บรษิทั  ควอลติี ้ พรอพเพอรต์ี ้ แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั   

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายปฎบิตักิาร : นายกอ้งเกยีรต ิปาฝาง   

ผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร  :           นางสาวอรยิา สนุทรวภิาต    

ผูจ้ดัการหมูบ่า้น   :           นางสาวพมิพป์วณ์ี  โชตสิภุาโภคนิ 

 

ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  หมวดที ่7 ขอ้ที ่35 ในการประชุมแต่ละครัง้ใหป้ระธานกรรมการท า

หน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมใหญ่ฯ  ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชุม  หรอื ไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุม

เลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2563 

และรบัรองรายงานการประชมุใหญ่วิสามญัประจ าปี 2563  เมื่อวนัท่ี 3  ตลุาคม 2563 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญั 
นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ประจ าปี 2563 
วนัเสารท่ี์ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท์ วานา นาวา หวัหิน, ห้องประชุมปลาวาฬ 
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  

***************************************************************************************************************************************** 
 การประชุมใหญ่สามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจ าปี 2563 อตัราสว่นกรรมสทิธิท์ ัง้หมดจ านวน 
11,163อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์รวม 117 หลงั โดยสมาชกิผูม้าประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะมาประชุมแทน รวมทัง้หมด 40 หลงั 
มอีตัราสว่นกรรมสทิธิ ์จ านวน 4,173 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 37.38 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองค์
ประชุมทีไ่ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ตามขอ้บงัคบันติบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ซึง่ออกโดย
อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัจิดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 บญัญตัไิวซ้ึง่สามารถด าเนินการประชมุไดทุ้กวาระ 
 
เร่ิมประชมุ เวลา 9.15 น. 
 คุณอรยิา  สนุทรวภิาต  ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  ผูแ้ทนบรษิทั ควอลติี ้พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็น
ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัสมาชกิทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ พรอ้มแจง้วาระการประชุม ดงันี้  
 วาระที ่ 1     ประธานแจง้เพื่อทราบ                      
 วาระที ่ 2     พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2562                           
         และรบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2562       
 วาระที ่ 3     รายงานผลการด าเนินงานของนิตบิุคคลฯ (16 เมษายน 2562 - 30 มถุินายน 2563)                
 วาระที ่ 4     พจิารณารบัรองงบดุล ประจ าปี 2562 (ส าหรบัรอบปีบญัช ี1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562)               
 วาระที ่ 5     พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563                 
 วาระที ่ 6     พจิารณาเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั  กรนี                 
 วาระที ่  7      พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯทดแทนคนเดมิทีล่าออก            
 วาระที ่ 8     พจิารณาอนุมตั ิ         
          8.1. ก าจดัแมลงโดยรอบหมู่บา้นปีละ 2 ครัง้ 
                          8.2. พจิารณาปรบัปรุงพืน้ทีส่เีขยีวหรอืสวนบรเิวณรอบบ่อน ้าหน้าหมู่บา้น 
               8.3. ซ่อมแซมดาดฟ้าคลบัเฮา้สข์องหมู่บา้น 
                          8.4. ตดิตัง้รางน ้าฝนบรเิวณใตห้ลงัคาของคลบัเฮา้สห์มูบ่า้น 
                              8.5. ปรบัปรุงทาสคีลบัเฮา้ส ์  
                              8.6. เปลีย่นและซ่อมแซมฝาท่อระบายน ้าทีช่ ารุด 
                      8.7. ซ่อมแซมแนวก าแพงของหมู่บา้น   
                         8.8. ถมดนิบรเิวณแนวก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้น 
 วาระที ่ 9     พจิารณาอนุมตังิบประมาณและแผนงาน ประจ าปี 2563                        
 วาระที ่ 10     พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี   
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วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
 คุณอรยิา  สนุทรวภิาต  ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหส้มาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทราบถงึ ระเบยีบขอ้บงัคบัของนิติ
บุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี หมวดที ่7 ขอ้ที ่35 ซึง่ระบุไวว้่า “การประชุมแต่ละครัง้ใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็น
ประธานในทีป่ระชุมใหญ่ฯ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการ
คน หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”  ในการนี้ผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามไปยงัคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ถึงการพจิารณา
แต่งตัง้ประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการผู้เขา้ร่วมประชุมมคีวามเห็นให้คุณโรเบริต์ วลีคีเก้ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม แทนคุณสุภาวด ีปุผาลา ซึ่งไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ไดเ้นื่องจากติดภารกจิในต่างประเทศและไม่สามารถ
เดนิทางกลบัมาได ้เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19   

ในการนี้คุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึการลาออกของสมาชกิคณะกรรมการหลายท่าน นับตัง้แต่การ
ประชุมวสิามญัทัว่ไปเมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2019 จากสมาชกิคณะกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่านเริม่แรกและไดล้าออกจ านวน 3 ท่าน
โดยกรรมการท่านสดุทา้ยทีล่าออก ไดย้ื่นลาออกเมื่อช่วงเดอืนพฤษภาคม 2020 ซึง่ท าใหปั้จจุบนัคงเหลอืคณะกรรมการทัง้สิน้ 4 
ท่านเท่านัน้ ทัง้นี้ดว้ยขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลฯ ไดร้ะบุว่า คณะกรรมการต้องประกอบดว้ยสมาชกิไม่น้อยกว่า 5 คน ท าใหต้้องมี
การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการจากการประชุมครัง้นี้ ทัง้นี้ สว่นของประธานกรรมการนัน้ทีต่อ้งเดนิทางกลบัไปสวเีดนอย่างเร่งด่วน 
แต่ประธานกรรมการกไ็ดม้กีารเขา้ร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องผ่านทางสือ่อเีลก็ทรอนิกส ์

นอกจากนี้คุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ ยงัอธบิายถงึความส าเรจ็ของคณะกรรมการในช่วงปีทีแ่ลว้: 
1) การด าเนินการจดัเกบ็ค่าสว่นกลางสว่นกลางโดยการน าเสนอแนวทางและเครื่องมอืใหม่ทีส่่งผลใหน้ิตบิุคคลมสีถานะ

ทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 
2) การแนะน าวธิกีารแกปั้ญหาทางเทคนิคทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อซ่อมแซมก าแพงดา้นทศิตะวนัตกในราคาทีส่มเหตุสมผลเมื่อ

เทยีบกบัการซ่อมแซมก าแพงในครัง้ก่อนทีม่คี่าใชจ้่ายทีส่งูกว่า ปัญหานี้อยู่ในวาระการประชุมตัง้แต่ไม่กีปี่ของคณะกรรมการชุด
ก่อน ๆ แต่ไม่เคยมกีารเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นไปได ้

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเสนอให้ QPM สรรหาและว่าจ้างผู้จดัการที่มีคุณสมบัติและมี
ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการนิตบิุคคลฯ 
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมรบัทราบการแต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุม โดยคุณโรเบริต์ วลีคีเก ้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานในที่
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 อย่างไรกด็สีมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชมุทา่นหนึ่งไดส้อบถามถงึการด าเนินการจดัประชุมใหญ่ในครัง้
นี้ว่าเป็น    การด าเนินการทีถู่กตอ้งตามกฎหมายหรอืไม่ ในการนี้ คุณอรยิา สนุทรวภิาต ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุม
ว่าการด าเนินการจดัประชุมใหญ่ครัง้นี้ชอบดว้ยกฎหมาย โดยมกีารน าส่งหนังสอืเชญิประชุม เอกสารประกอบการประชุมและ
เอกสารอื่นๆ     ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และมสีาระส าคญัครบถว้นไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมาของนิตบิุคคล
ฯ รายงานกจิกรรมที่    ผ่านมา บญัชรีบั-จ่ายและบญัชงีบดุลของนิตบิุคคลฯ ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ สมาชกิผู้มาประชุมดว้ย
ตนเองและมอบฉนัทะมาเขา้ แทนกม็ากกว่า 1 ใน 3 คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองคป์ระชุม   
 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 6 เมษายน 2562 และรบัรองรายงาน
การ   ประชุมใหญ่วิสามญัประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2562       
     ผูด้ าเนินการประชุมได้แจง้ต่อที่ประชุมถงึรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2562 
และ  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2562 เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองความ
ถูกตอ้งของรายงานการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2562 และรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2562    
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มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจ าปี 2562 เมื่อ
วนัที ่06 เมษายน 2562 และรบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2562  ดว้ยคะแนน
เสยีง ดงันี้ 

รบัรอง      3,340.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์    
ไม่รบัรอง           833.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
งดออกเสยีง                 0.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์      

 
วาระท่ี  3 รายงานผลการด าเนินงานของนิติบุคคลฯ 

ผูด้ าเนินการประชุม คุณอรยิา สุนทรวภิาต ได้รายงานผลการปฏบิตัิงานของคู่สญัญาและผลการด าเนินงานของฝ่าย
บรหิารจดัการนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 18-20 เพื่อให้ที่
ประชุมไดร้บัทราบถงึการปฏบิตังิานทีผ่่านมา  

นอกจากนี้ คุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ประธานในทีป่ระชุมยงัไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิถงึการด าเนินการตดิตามการช าระค่า
สว่นกลาง และการด าเนินการทางกฎหมายต่อเจา้ของบา้นทีค่า้งช าระค่าสว่นกลางมากกว่า 4 ปีจ านวน 2 หลงั ซึง่ขณะนี้ไดม้กีาร
ด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ในศาลชัน้ต้น 1 หลงัซึง่ศาลไดพ้จิารณาใหจ้ าเลยช าระเงนิแก่โจทย ์และอกี 1 หลงัศาลไดน้ัดไกล่เกลี่ย 
สบืพยานในวนัที ่7 กนัยายน 2563   
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี โดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิม่เติมถึงค่า
น ้าประปาในปี 2563 ทีเ่พิม่มากขึน้จากปี 2562 และค่าใชจ้่ายอื่นๆ อาทเิช่น ค่าเครื่องตรวจวดัอุณหภูมริ่างกาย ค่าใชจ้่ายในการ
จดักจิกรรมปีใหม่ และค่าเครื่องพมิพเ์อกสาร ในการนี้ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไดร้วมอยู่ใน
รายการค่าใชจ้่ายของนิตบิุคคลฯแลว้ โดยจะอยู่ในหมวดของ “ค่าใชจ้่ายอื่นๆ” ของงบประมาณ ซึง่จะรวมค่างานบุญปีใหม่ ค่า
เครื่องวดัอุณหภูมิร่างกาย และค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกฎในรายงานการประชุม
กรรมการแต่กไ็ดม้กีารพจิารณาอนุมตักิ่อนการด าเนินการจดัซือ้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
  ในการนี้คุณอรยิา สุนทรวภิาต ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ไดม้กีารขออนุมตัคิณะกรรมการก่อนการ
ด าเนินการแลว้โดยจะเป็นการขออนุมตัผิ่านทางจดหมายอเีลก็ทรอนิกสแ์ละมคีณะกรรมการอนุมตัมิากกว่ากึง่หนึ่ง โดยสาเหตุที่
ตอ้งท าการขออนุมตัทิางอเีมลเ์นื่องจากว่าการประชมุกรรมการจะมเีพยีงเดอืนละ 1 ครัง้เท่านัน้ ซึง่การด าเนินการกอ็าจไม่ทนัการ 
  
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบดลุ ประจ าปี 2562  (ส าหรบัรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562) 

คุณมลฤด ีเชือ้ชูชาต ิผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีบรษิทั ควอลติี้  พรอพเพอรต์ี้  แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั  ไดร้ายงานงบดุล
ของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯ ประจ าปี 2562 โดยภาษาไทย และผูด้ าเนินการประชุมคุณอรยิา สนุทรวภิาต ไดร้ายงานงบดุลของ
นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯ ประจ าปี 2562 โดยภาษาองักฤษ รอบปีบญัช ี1 มกราคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่จดัท าและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5251 นายโดม  ดุษฎีคงมงคล บรษิัท เอก็ซ์เซล ออดทิ จ ากดั โดยผู้สอบ
บญัชเีหน็ว่างบดงักล่าวถูกต้องตามสาระส าคญัและหลกัการบญัชทีีร่บัรอง ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงนิทีแ่สดงถึง 
สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของสมาชกิ รวมถงึงบแสดงรายรบั-รายจ่าย ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยสรุปได้
ดงันี้ 
1. งบดลุส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
                 31 ธนัวาคม 2562      31 ธนัวาคม 2561 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน        3,267,593.47         3,316,906.35  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน          247,221.73           105,470.09 
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รวมสนิทรพัย ์         3,514,815.20         3,422,376.44 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน             415,815.38           751,326.34 
รวมสว่นของเจา้ของ        3,098,999.82         2,671,050.10 
รวมหนี้สนิและสว่นของเจา้ของ       3,514,815.20         3,422,376.44 
 
2. งบรายรบัรายจ่ายส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
                 31 ธนัวาคม 2562      31 ธนัวาคม 2561 
รวมรายรบั         2,709,533.78         2,705,063.95 
รวมรายจ่าย         2,255,636.64         2,576,022.87 
รวมรายรบัสงู (ต ่า) กว่ารายจ่าย         453,897.14           129,041.08 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตไิม่รบัรองงบดุล ประจ าปี 2562 ส าหรบัรอบปีบญัช ี1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 

 รบัรอง       1,823.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         
ไม่รบัรอง         2,180.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์           
งดออกเสยีง                 170.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 
วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 
 ดว้ยขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี ขอ้ที ่21 ระบุว่า คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรรต้องจดัใหม้กีาร
ตรวจสอบบญัชรีบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ  และรายรบั  รายจ่ายประจ าปี  โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต  และต้องจดัท า  
งบประมาณการรายรบัค่าสว่นกลาง  และค่าใชจ้่ายของปีถดัไปภายใน 90 วนั นบัจากวนัสิน้งวดทางบญัช ี โดยก าหนดรอบบญัชี
ใหเ้ป็น 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม ของทุกปี และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิประจ าปี  ในการนี้คุณอรยิา สุนทร
วภิาต ผูแ้ทนฝ่ายจดัการไดน้ าเสนอทีป่ระชุมใหญ่ฯ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตปี 2563 โดยมขีอ้มูลผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตจ านวน  3 ราย ดงันี้ 

     1. บรษิทั  เอก็ซเ์ซล ออดทิ   จ ากดั   เสนอราคาค่าบรกิารที ่  12,000 บาท 
     2. บรษิทั เจ ไอ ท ีการบญัช ี จ ากดั  เสนอราคาค่าบรกิารที ่  12,000 บาท 
     3. บรษิทั ศศ ิแอคเคาทต์ิง้    จ ากดั  เสนอราคาค่าบรกิารที ่  13,000 บาท 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมเหน็ชอบพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชขีองนิตบิุคคลฯ ในรอบ
ปีบญัช ี2562 ดว้ยอตัราค่าบรกิาร 12,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. บรษิทั  เอก็ซเ์ซล ออดทิ  จ ากดั     คะแนนเสยีง       2,507.00     อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์     
2. บรษิทั  เจไอท ีการบญัช ีจ ากดั      คะแนนเสยีง       1,384.00     อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์     
3. บรษิทั   ศศ ิแอคเคาทต์ิง้  จ ากดั    คะแนนเสยีง             0.00     อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   
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วาระท่ี 6 พิจารณาเปล่ียนแปลงข้อบงัคบัและกฎระเบียบของนิติบุคคลหมูบ่้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
6.1. พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบั หมวดท่ี 5 ข้อ 28 เรือ่ง สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก  

  ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีประสงคจ์ะแก้ไข 
หมวดท่ี 6 

สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
ขอ้ 28 หากสมาชกิไม่ช าระเงนิตามก าหนดเวลา และคา้งช าระนาน
กว่า 30 วนั จะถอืว่าสมาชกิช าระ เงนิล่าชา้  
(1) หลงั 30 วนั จะสง่จดหมายแจง้เตอืนโดยการสง่ อเีมล ์ 
(2) หลงจัากนัน้อกี 30 วนั หากยงัไม่มกีารช าระเงนิ จะสง่จดหมาย
ทวงหนี้ โดยสง่ทางอเีมลแ์ละสง่เป็นจดหมายลงทะเบยีน  
(3) หลงัจากนัน้ 3 เดอืนหากยงัไม่มกีารช าระเงนิ   จะส่งจดหมาย
ทวงหนี้ ฉบับที่สอง โดยส่งทางอีเมล์และส่ง เ ป็นจดหมาย
ลงทะเบียน บัตรกุญแจอิเล็กทรอนิคส์ทัง้หมดที่ลงทะเบียนใช้
ส าหรบับา้นแปลงทีช่ าระเงนิล่าชา้นี้จะถูกยกเลกิการใชง้าน  
(4)จดหมายลงทะเบียนที่ส่งให้และมีผู้เซนต์รบัจะถือว่าได้มีการ
จดัส่งและท่านได้รับจดหมายทวงหนี้ทัง้สองฉบบันัน้แล้ว หาก
สมาชกิช าระเงนิค่าบ ารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะเป็นรายเดอืนตามขอ้ 26 ล่าชา้กว่าเวลาทีก่ าหนด 
สมาชิกจะต้องเสยีค่าปรบัต่อปีตามที่กฎหมายก าหนดขัน้สูงสุด
ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระทัง้สิน้โดยจะมกีารประกาศให้สมาชิก
รบัทราบในการประชุมใหญ่ประจ าปีและค่าด าเนินการทวงถามใน
ครัง้แรก ช าระ 500 บาท , ครัง้ที ่2 ช าระ 1,000 บาท , ครัง้ที ่3 
ช าระ 2,000 บาท หากเกินกว่านั ้นให้เป็นไปตามมติที่
คณะกรรมการก าหนด 
  

หมวดท่ี 6 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

ขอ้ 28 หากสมาชกิไม่ช าระเงนิตามก าหนดเวลา และคา้งช าระนาน
กว่า 30 วนั จะถอืว่าสมาชกิช าระ เงนิล่าชา้  
(1) หลงั 30 วนั จะสง่จดหมายแจง้เตอืนโดยการสง่ อเีมล ์ 
(2) หลงจัากนัน้อกี 30 วนั หากยงัไม่มกีารช าระเงนิ จะสง่จดหมาย
ทวงหนี้ โดยสง่ทางอเีมลแ์ละสง่เป็นจดหมายลงทะเบยีน  
(3) หลงัจากนัน้ 3 เดอืนหากยงัไม่มกีารช าระเงนิ   จะส่งจดหมาย
ทวงหนี้ ฉบับที่สอง โดยส่งทางอีเมล์และส่ง เ ป็นจดหมาย
ลงทะเบียน บัตรกุญแจอิเล็กทรอนิคส์ทัง้หมดที่ลงทะเบียนใช้
ส าหรบับา้นแปลงทีช่ าระเงนิล่าชา้นี้จะถูกยกเลกิการใชง้าน  
(4)จดหมายลงทะเบียนที่ส่งให้และมีผู้เซนต์รบัจะถือว่าได้มีการ
จดัส่งและท่านได้รับจดหมายทวงหนี้ทัง้สองฉบบันัน้แล้ว หาก
สมาชกิช าระเงนิค่าบ ารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะเป็นรายเดอืนตามขอ้ 26 ล่าชา้กว่าเวลาทีก่ าหนด 
สมาชิกจะต้องเสยีค่าปรบัต่อปีตามที่กฎหมายก าหนดขัน้สูงสุด
ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระทัง้สิน้โดยจะมกีารประกาศให้สมาชิก
รบัทราบในการประชุมใหญ่ประจ าปีและค่าด าเนินการทวงถามใน
ครัง้แรก ช าระ 500 บาท , ครัง้ที ่2 ช าระ 1,000 บาท , ครัง้ที ่3 
ช าระ 2,000 บาท หากเกินกว่านั ้นให้เป็นไปตามมติที่
คณะกรรมการก าหนด  
        กรณีสมาชิกมาช าระล่าช้า ให้นิติบุคคลฯ ตดัเงินเพิม่ที ่
ค้างช าระก่อนทัง้หมด แล้วจึงตดัเงินต้น กรณีการช าระเงิน
ตามหมวดที ่6 เกิดค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ให้สมาชิกเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมนัน้  

 
มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี โดยคะแนนเสยีงของ 
ดงันี้ 
          อนุมตั ิ                  1,198.00      อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
             ไม่อนุมตั ิ       1,531.00      อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
              งดออกสยีง     1,444.00      อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 
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6.2. พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบั หมวดท่ี 5 ข้อ 15 เรือ่ง สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก  
  ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีประสงคจ์ะแก้ไข 

หมวดท่ี 5 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

ขอ้ 15 การลงลายมอืชื่อเพื่อใหม้ผีลผูกพนันิตบิุคคล หมู่บา้นจดัสรร 
ใหป้ฏบิตัดิงันี้  
     (1) กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ใหล้งลายมอืชื่อประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างหนึ่ง
อย่างใดกไ็ด ้ 
     (2) กรณีท านิติกรรมสญัญาต่างๆ ใหม้กีารอนุมตัิโดยมติคณะ
กรรมการฯ หรือมติประชุมใหญ่สมาชิก และลงลายมือชื่อโดย
ประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอย่างน้อยอกีหนึ่งท่าน  
     (3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวกบับญัชแีละการเงนิ ให้ลงลายมอืชื่อ
ของกรรมการอย่างน้อย 2 ท่านที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดูแลการบญัชี
และการเงนิ โดยคณะกรรมการฯ  
    (4) การสัง่จ่ายโดยเชค็ยอดเงนิไม่เกนิ 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) จะต้องเซนต์ลงนามโดย กรรมการ 2 (สอง) ท่าน การสัง่
จ่ายโดยเชค็ยอดเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) จะต้อง
เซนต์ลงนามโดยกรรมการ 3 (สาม) ท่าน การสัง่จ่ายเชค็ยอดเงนิ
เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จะต้องเซนตล์งนามโดย
กรรมการ 4 (สี)่ ท่าน 
 

หมวดท่ี 5 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

ขอ้ 15 การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพนันิติบุคคล หมู่บ้าน
จดัสรร ใหป้ฏบิตัดิงันี้  
    (1) กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ให้ลงลายมือชื่อประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการหรือตามมติที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการอย่างหนึ่งอย่างใดกไ็ด ้ 
    (2) กรณีท านิตกิรรมสญัญาต่างๆ ใหม้กีารอนุมตัิโดยมตคิณะ
กรรมการฯ หรือมติประชุมใหญ่สมาชิก และลงลายมือชื่อโดย
ประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอย่างน้อยอกีหนึ่งท่าน  
    (3) กรณีเอกสารทีเ่กี่ยวกบับญัชแีละการเงนิ ใหล้งลายมอืชื่อ
ของกรรมการอย่างน้อย 2 ท่านทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้แูลการบญัชี
และการเงนิ โดยคณะกรรมการฯ  
     (4) การสัง่จ่ายโดยเชค็ยอดเงนิไม่เกนิ 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) จะต้องเซนต์ลงนามโดย กรรมการ 2 (สอง) ท่าน การ
สัง่จ่ายโดยเช็คยอดเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
จะต้องเซนต์ลงนามโดยกรรมการ 3 (สาม) ท่าน การสัง่จ่ายเชค็
ยอดเงนิเกนิ 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) จะตอ้งเซนตลง์นาม
โดยกรรมการ 4 (สี)่ ท่าน 
    (5) การใช้จ่ายเกินงบประมาณประจ าปี จะต้องผ่านการ
พิจารณาก่อน แต่ต้องไม่เกิน 10% ของจ านวนงบประมาณ
ทัง้หมด 
     (6) ควรมีการทบทวนงบประมาณในเดือนท่ี 6 และ 9 ของ
ปีงบประมาณ ในกรณีท่ีใช้จ่ายเกินงบประมาณ ควรจดัให้มี
แผนการประหยดัค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณท่ี
ก าหนด โดยการพิจารณาและระบุในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ 
     (7) เงินกองทุนสามารถใช้ได้เมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องได้รบัการปรบัปรงุซ่อมแซมเท่านัน้ และจะต้องไม่เกิน 
200,000 บาทต่อครัง้ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีคะแนนเสยีงของ ดงันี้ 
               อนุมตั ิ              1,539.00       อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   
                ไม่อนุมตั ิ             1,617.00       อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  
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งดออกสยีง    1,017.00        อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

6.3. พิจารณาเพ่ิมเติมกฎระเบียบของนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนั ข้อท่ี 15  
ข้อความในกฎระเบียบเดิม ข้อความท่ีประสงคจ์ะแก้ไข 

        ข้อ 15 คลบัเฮาส ์(รวมถึงห้องอาบน ้าและห้องน ้า 
1. จะตอ้งช่วยกนัใหอ้ยู่ในความสะอาดโดยเสมอ
2. จะตอ้งช่วยกนัประหยดัการใชน้ ้า

  ข้อ 15 คลบัเฮาส ์(รวมถึงห้องอาบน ้าและห้องน ้า) 
1. จะตอ้งช่วยกนัใหอ้ยู่ในความสะอาดโดยเสมอ
2. จะตอ้งช่วยกนัประหยดัการใชน้ ้า
3. เง่ือนไขการใช้พื้นท่ีส่วนกลางหรือสนามหญ้าด้านหน้า
คลบัเฮ้าส ์มีข้อก าหนดดงัน้ี
      3.1. สามารถจดังานเลี้ยงสงัสรรค ์บริเวณพื้นท่ี ส่วนกลาง
ได้สูงสุดไม่เกิน 4 ครัง้ต่อปี 
      3.2. แจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  2 
เดือนก่อนเร่ิมจดังาน  
      3.3. สามารถจดังานเลี้ยงสงัสรรค์ได้ตามช่วงเวลาเปิด
ให้บริการสระว่ายน ้าหรอืตัง้แต่เวลา 6.00 น. ถึง 21.00 น. จ ากดั
ระยะเวลาการใช้สถานท่ีสูงสุดไม่เกิน 3 ชัว่โมง 

 3.4. จ ากดัจ านวนผูเ้ข้ารว่มงาน ไม่เกิน 25 คนต่อครัง้ 
 3.5. ไม่อนุญาตให้มีการดื่มแอลกอฮอลแ์ละของมึนเมา 

  3.6. ผู้จดังานต้องลงนามในข้อตกลงและช าระค่ามดัจ า
ความเสียหายในทรพัยสิ์นส่วนกลาง 5,000 บาท 
      3.7. ห้ามมิให้มีการประกอบอาหาร รวมไปถึงการป้ิงย่าง 
บริเวณสนามหญ้า 
      3.8. ผู้จดังานเป็นผู้รบัผิดชอบท าความสะอาดพื้นท่ีหลงั
ส้ินสุดการจดังาน 
    3.9. จ ากัดจ านวน บุคคลภายนอกซ่ึงไม่ใช่สมาชิก เข้า
รว่มงานได้ไม่เกิน 10 ท่าน  

ประธานกรรมการคุณโรเบริต์ วเีรคเก ้ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมถึงกฎระเบยีบพกัอาศยัซึง่ไดม้กีารก าหนดขึน้เพื่อควบคุมดูแลทรพัย ์
ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพื่อเป็นการรกัษาความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งการจดังานเลี้ยงสงัสรรค์ส่วน
บุคคลบริเวณสนามหญ้าและรอบสระว่ายน ้าอาจส่งผลให้ทรพัย์ส่วนกลางบริเวณดงักล่าวเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว  
นอกจากนี้คุณโรเบิร์ต วีเรคเก้ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ว่าการจดังานเลี้ยงสงัสรรค์คงจะเป็นไปได้ยากที่จะไม่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่จะเป็นงานเลีย้งสงัสรรคส์ าหรบัเดก็ๆ ทัง้นี้ด้วยบ้านของคุณโรเบริต์ วเีรคเก้ นัน้อยู่บรเิวณฝัง่ตรง
ขา้มสระว่ายน ้า ซึง่ไดเ้คยพบเจอเหตุการณ์ทีซ่ึง่กลุ่มวยัรุ่นไดม้าจดังานเลีย้งสงัสรรคบ์รเิวณสระว่ายน ้าในยามวกิาลถงึ 2 ครัง้โดย
ผู้จดังานและผู้ร่วมงานมกีารเปิดเพลง ส่งเสยีงดงั และมอีาการมึนเมา ด้วยเหตุผลดงักล่าวการอนุญาตให้มกีารจดังานเลี้ยง
สงัสรรคบ์รเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางผูจ้ดังานจงึตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั  
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
อนุมตั ิ             1,118.00      อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
ไม่อนุมตั ิ       2,466.00        อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 
งดออกสยีง        589.00   อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

นอกจากนี้ผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามและขอให้สมาชกิผู้เขา้ร่วมประชุมพจิารณาเพิม่เตมิถงึการจดังานเลีย้งสงัสรรคส์่วน
บุคคลบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลาง หรอืบรเิวณโดยรอบคลบัเฮา้ส ์เนื่องจากสมาชกิบางท่านมคีวามประสงค์จดักจิกรรมและงานเลี้ยง
สงัสรรคบ์รเิวณดงักล่าว อย่างไรกด็ ีสมาชกิบางท่านกไ็ม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องดงักล่าวและรอ้งเรยีนมายงันิตบิุคคลฯ ในช่วงทีผ่่านมา  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหส้มาชกิสามารถจดักจิกรรมงานเลีย้งสงัสรรคบ์รเิวณคลบัเฮา้สไ์ด ้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

อนุมตั ิ             2,530.00        อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
ไม่อนุมตั ิ       1,216.00        อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 
งดออกสยีง             589.00         อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

วาระท่ี  7  พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
           เน่ืองจากคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  3 ท่านคอื ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการนิตบิุคคลฯ 
ท าให ้ ณ ขณะนี้กรรมการนิตบิคุคลหมู่บา้นจดัสรรฯ เหลอืสมาชกิเพยีง 4 ท่านเท่านัน้ ซึง่น้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั 
โดย  ขอ้บงัคบัของนติบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี หมวดที ่4 กรรมการและการประชมุของคณะกรรมการ ขอ้ที ่8 ระบุ
ว่า     คณะกรรมการมจี านวน 5-7 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกีไม่น้อยกว่า 4 คน ซึง่รวมทัง้หมด
ไม่เกนิ 7  คน โดยเป็นการไดร้บัการเลอืกตัง้จากมตขิองทีป่ระชมุใหญ่ของสมาชกิ  

ในการนี้ คณะกรรมการนิตบิุคคลฯและฝ่ายบรหิารจดัการ จงึไดเ้ชญิชวนใหส้มาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้เสนอชื่อในการ
เป็น  คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีไ่ดร้ะบุไว ้  
มติท่ีประชุม: ไม่มสีมาชกิท่านใดเสนอชื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการนิตบิุคคลในครัง้นี้  

เมื่อสมาชกิในทีป่ระชุมไม่มเีรื่องใดๆเพิม่เตมิ คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ กล่าวขอบคุณผูม้าเขา้ร่วมประชุมทุกท่านและ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

ลงชื่อ.....................................................ประธานในทีป่ระชุม 
( คุณโรเบริต์ วเีลค็เก ้) 

       กรรมการนิตบิุคคล 
   หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

ลงชื่อ..........................................ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
     (นางสาวพมิพป์วณ์ี โชตสิภุาโภคนิ) 

   ผูจ้ดัการหมู่บา้น 
บรษิทั  ควอลติี ้ พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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ลงชื่อ……….................................ผูต้รวจรายงานการประชมุ 
         (นางสาวอรยิา สนุทรวภิาต) 

       ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
บรษิทั  ควอลติี ้ พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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รายงานการประชมุใหญ่วิสามญั 

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ประจาํปี 2563 

วนัเสารท่ี์ 03 ตลุาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมหวัหิน แกรนด ์แอนด ์พลาซ่า หวัหิน, ห้องประชมุเขาเต่า 

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  

********************************************************************************************************************************************* 

การประชุมใหญ่วสิามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจาํปี 2563 อตัราสว่นกรรมสทิธิท์ ัง้หมดจาํนวน 11,163

อตัราส่วนกรรมสทิธิ ์รวม 117 หลงั โดยสมาชกิผู้มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะมาประชุมแทน รวมทัง้หมด 47 หลงั มี

อตัราสว่นกรรมสทิธิท์ ัง้สิน้จํานวน 5,060 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 45.33 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองค์

ประชุมทีไ่ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ซึง่ออกโดยอาศยั

อาํนาจตามพระราชบญัญตัจิดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 บญัญตัไิวซ้ึง่สามารถดาํเนินการประชุมไดทุ้กวาระ 

เร่ิมประชมุ เวลา 9.15 น. 

คุณอรยิา  สุนทรวภิาต  ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  ผู้แทนบรษิทั ควอลติี ้พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากดั ทําหน้าที่เป็น

ผูด้าํเนินการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัสมาชกิทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้น้ี พรอ้มแจง้วาระการประชุม ดงัน้ี    

วาระที ่ 1   ประธานแจง้เพื่อทราบ  

วาระที ่ 2   พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯทดแทนคนเดมิทีล่าออก 

วาระที ่ 3   พจิารณาอนุมตั ิ  

   3.1. กาํจดัแมลงโดยรอบหมู่บา้นปีละ 2 ครัง้  

   3.2. พจิารณาปรบัปรุงพืน้ทีส่เีขยีวหรอืสวนบรเิวณรอบบ่อน้ําหน้าหมู่บา้น 

   3.3. ซ่อมแซมดาดฟ้าคลบัเฮา้สข์องหมูบ่า้น 

    3.4. ตดิตัง้รางน้ําฝนบรเิวณใตห้ลงัคาของคลบัเฮา้สห์มูบ่า้น 

    3.5. ปรบัปรุงทาสคีลบัเฮา้ส ์   

           3.6. เปลีย่นและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําทีช่าํรุด  

     3.7. ซ่อมแซมแนวกาํแพงของหมู่บา้น    

   3.8. ถมดนิบรเิวณแนวกาํแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมูบ่า้น  

วาระที ่ 4   พจิารณาอนุมตังิบประมาณและแผนงาน ประจาํปี 2563 

วาระที ่ 5   พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

คุณอรยิา  สุนทรวภิาต  ผูด้ําเนินการประชุมไดแ้จง้ให้สมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทราบถงึ ระเบยีบขอ้บงัคบัของนิติ

บุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรีน หมวดที่ 7 ข้อที่ 35 ซึ่งระบุไว้ว่า “การประชุมแต่ละครัง้ให้ประธานกรรมการทําหน้าที่เป็น

ประธานในทีป่ระชุมใหญ่ฯ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคน 

หน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม”  ในการน้ีผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามไปยงัคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ถึงการพิจารณาแต่งตัง้
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ประธานในทีป่ระชุม โดยคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมมคีวามเหน็ใหคุ้ณโรเบริต ์วลีคีเก ้ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม แทนคุณ

สุภาวด ีปุผาลา ซึ่งไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในครัง้น้ีได้เน่ืองจากติดภารกจิในต่างประเทศและไม่สามารถเดนิทางกลบัมาได ้

เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19  

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบการแต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญัในครัง้น้ี โดยคุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

ประธานในทีป่ระชุม ซึง่ประธานในทีป่ระชุมไดก้ล่าวต้อนรบัและสวสัดผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่วสิามญัใน 

ครัง้น้ี พรอ้มมอบหมายใหคุ้ณอรยิา สนุทรวภิาต ดาํเนินการประชุมในวาระต่างๆ ต่อไป  

 

วาระท่ี 2   พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิติบุคคลหมูบ่้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  

 เน่ืองจากคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  3 ท่าน ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการนิตบิุคคลฯ ทาํให ้

ณ ขณะน้ีคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯ เหลอืสมาชกิเพยีง 4 ท่านเท่านัน้ ซึง่น้อยกว่าจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั โดย    

ขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี หมวดที ่ 4 กรรมการและการประชมุของคณะกรรมการ ขอ้ที ่ 8 ระบุว่า     

คณะกรรมการมจีาํนวน 5-7 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกีไมน้่อยกว่า 4 คน ซึง่รวมทัง้หมดไม่เกนิ 7    

คน โดยเป็นการไดร้บัการเลอืกตัง้จากมตขิองทีป่ระชมุใหญ่ของสมาชกิ และเนืองจากการประชุมใหญ่สามญัสมาชกิเจา้ของบา้นเมื่อ

วนัที ่15 สงิหาคม 2563 ไม่มสีมาชกิท่านใดเสนอชื่อเป็นกรรมการนิตบิุคคลฯ    

ในการน้ี เพื่อใหก้ารดาํเนินการของนิตบิุคคลฯ เป็นไปตามระเบยีบและขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

แต่งตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี เพื่อทดแทนคนเดมิทีล่าออก อกีครัง้ โดยในครัง้น้ีมสีมาชกิเสนอชื่อเป็น

กรรมการนิตบิุคคลฯจาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี   

1. คุณพรพมิล      รูร้อบ       

2. คุณพสิษิฐ ์       ศริมิงคล   

นอกจากผูด้าํเนินการประชุมไดส้อบถามไปยงัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อร่วมสมคัรเป็นกรรมการเพิม่เตมิ ซึง่ไม่มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม

ท่านใดเสนอรายชื่อเพิม่เตมิในทีป่ระชุมครัง้น้ี   

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตแิต่งตัง้กรรมการนิตบิุคคลฯเพื่อทดแทนคนเดมิทีล่าออกจาํนวน 2 ท่าน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี    

1. คุณพรพมิล  รูร้อบ    คะแนนเสยีง   2,198.00     คะแนนเสยีง          

2. คุณพสิษิฐ ์   ศริมิงคล    คะแนนเสยีง   1,951.00     คะแนนเสยีง   

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติั            

3.1. กาํจดัแมลงโดยรอบหมูบ่า้นปีละ 2 ครัง้  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาว่าจา้งบรษิทัผูใ้หบ้รกิารกําจดัแมลง เพื่อใหบ้รกิารกําจดัปลวก มด แมลง 

และยุงบรเิวณพืน้ที ่สว่นกลางทัง้หมด อาทเิช่น บรเิวณท่อระบายภายในหมู่บา้น หอ้งออกกําลงักาย หอ้งน้ําส่วนกลาง สาํนักงานนิติ

บุคคลและบรเิวณสปอรต์คลบัทัง้หมดอนัรวมไปถึงบ่อน้ําด้านหน้าโครงการและบรเิวณป้อมรกัษาความปลอดภยั  โดยจดัใหม้กีาร

ใหบ้รกิารดงักล่าวภายในหมู่บา้น 2 ครัง้ต่อปี ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการทัง้สิน้ 7,500 บาท 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัคิ่ากาํจดัแมลงโดยรอบหมู่บา้นปีละ 2 ครัง้  ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

 อนุมตั ิ       1,980.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         
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ไม่อนุมตั ิ        2,832.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์           

งดออกเสยีง                 248.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

3.2. พิจารณาปรบัปรงุพืน้ท่ีสีเขียวหรอืสวนบริเวณรอบบ่อน้ําหน้าหมูบ่้านแบ่งเป็น 2 ช่วง 

 ประธานในทีป่ระชมุ คุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมในการพจิารณาอนุมตักิารดาํเนินการปรบัปรุงภูมทิศัน์และพืน้ที่

สเีขยีวภายในหมู่บา้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอืระยะที ่ 1 ดาํเนินการในช่วงปี 2563 - 2564 และแผนปรบัปรุงระยะที ่ 2 จะ 

ดาํเนินการในปี 2564 - 2565 โดยแผนการดาํเนินการในระยะที ่ 1 มคี่าใชจ้่ายในการดาํเนินการทัง้สิน้ประมาณ 96,000 บาท ทัง้น้ี

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการกเ็พื่อเป็นการปรบัปรุงภูมทิศัน์และพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณพืน้ทีส่วนรอบบ่อน้ําหน้าหมู่บา้น และบรเิวณ 

แนวรัว้ภายในพืน้ทีข่องหมู่บา้นดา้นทศิเหนือและทศิตะวนัออกใหม้คีวามโดดเด่นและสวยงามมากยิง่ขึน้  

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชมุมมีตไิม่อนุมตัปิรบัปรุงพืน้ทีส่เีขยีวหรอืสวนบรเิวณรอบบ่อน้ําหน้าหมูบ่า้น และตลอดแนวกาํแพงของหมู่บา้น

ฝัง่ทศิเหนือและทศิตะวนัออกของหมูบ่า้น ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี  

อนุมตั ิ       1,980.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         

ไม่อนุมตั ิ       2,832.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์           

งดออกเสยีง                 248.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 

3.3. ซ่อมแซมดาดฟ้าคลบัเฮ้าส ์ 

ผูด้าํเนินการประชุม คุณอรยิา สนุทรวภิาตไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึปัญหาน้ํารัว่ซมึบรเิวณคลบัเฮา้ส ์สบืเน่ืองจากกนัซมึ

ดาดฟ้าเกดิการเสือ่มสภาพและมกีารแตกรา้วเป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้กดิการรัว่ซมึของน้ําจากดาดฟ้าลงมาบรเิวณฝ้าเพดานคลบัเฮา้ส ์

อนัสง่ผลใหฝ้้าเพดานเกดิคราบน้ํา สรีอกร่อน และในอนาคตหากบรเิวณดงักล่าวมคีวามชืน้และน้ําขงัมากขึน้กอ็าจสง่ผลใหฝ้้าแตกและ

เกดิความเสยีหายมากขึน้ได ้จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมดาํเนินการพจิารณาอนุมตัซ่ิอมแซมดาดฟ้าอาคารคลบัเฮา้ส ์ซึง่มพีืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 

73 ตารางเมตร ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการประมาณ 90,000 บาท โดยผูด้ําเนินการประชุมไดเ้สนอวธิกีารในการแกไ้ขและซ่อมแซม

ดาดฟ้าเพื่อใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณา เพิม่เตมิ ดงัน้ี  

งานเตรยีมพืน้ผวิ 

1. ฉีดลา้งทาํความสะอาดดว้ยเครื่องฉีดน้ําแรงดนัสงู 

2. งานทาน้ํายา Microkill ฆา่เชือ้รา 

3. งานปรบัระดบัพืน้และจดัทศิทางน้ําไหล  

4. งานซ่อมแซมรอยแตกรา้วดว้ย PU sealant  

งานตดิตัง้กนัซมี Polyurethane Waterproofing System 

5. ตดิตัง้ซเีมนต ์เมมเบรน 2 รอบ 

6. ตดิตัง้กนัซมึทบับนพืน้ทีท่ ัง้หมดของดาดฟ้า 3 รอบดว้ย Polyurethane Waterproofing System 100% 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชมุมมีตไิมอ่นุมตัซ่ิอมแซมดาดฟ้าคลบัเฮา้ส ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

อนุมตั ิ       2,091.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         

ไม่อนุมตั ิ        2,794.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์           

งดออกเสยีง                 175.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์
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3.4. ติดตัง้รางระบายน้ําฝนบริเวณโดนรอบคลบัเฮ้าส ์   

ประธานในที่ประชุม คุณโรเบิรต์ วีลีคเก้ ได้แจ้งแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาสรีอกล่อนของตัวอาคารและน้ําขงั

บรเิวณดาดฟ้าคลบัเฮา้ส ์โดยการตดิตัง้รางน้ําฝนซึง่จะช่วยในการลาํเลยีงน้ําทีไ่หลจากหลงัคาและดาดฟ้าลงไปสูท่่อระบายน้ําไดด้แีละ

เรว็ยิง่ขึน้ และเพื่อเป็นการลดปรมิาณน้ําที่จะสาดเขา้มาภายในบรเิวณคลบัเฮ้าสอ์นัจะนําไปสู่ความเสยีหายและการรอกร่อนของสี

อาคารคลบัเฮา้ส ์โดยการตดิตัง้รางน้ําฝนนัน้ยงัช่วยในการรกัษาหน้าดนิไม่ใหด้นิทรุดตวัลง ดงันัน้ จงึขอนําเสนอต่อทีป่ระชุมในการ

พจิารณาอนุมตัติดิตัง้รางน้ําฝนบรเิวณคลบัเฮา้ส ์ซึง่มค่ีาใชจ้่ายในการดาํเนินการทัง้สิน้ประมาณ 45,000 บาท    

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน   

1. จดัทาํรางน้ําฝนอลมูเินียม รอบคลบัเฮา้ส ์บรเิวณสว่นหลงัคา ตวามยาว 65 เมตร 

2. จดัทาํรางน้ําฝนอลมูเินียม รอบคลบัเฮา้ส ์บรเิวณสว่นขอบปนูดาดฟ้า 52.5 เมตร 

3. วางท่อน้ํา   ความยาว 27.5 เมตร 

4. วางรางน้ําขนาดใหญ่บรเิวณหลงัคาคลบัเฮา้ส ์ความยาว 7.5 เมตร 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชมุมมีตไิมอ่นุมตัติดิตัง้รางระบายน้ําฝนบรเิวณโดยรอบคลบัเฮา้ส ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

อนุมตั ิ       1,614.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         

ไม่อนุมตั ิ        3,032.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์           

งดออกเสยีง                 414.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 

3.5. ปรบัปรงุทาสีทาคลบัเฮ้าส ์  

ประธานในที่ประชุม คุณโรเบริต์ วีลคีเก้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงสภาพของสภีายในและภายนอกห้องออกกําลงักายและ

บรเิวณโดยรอบคลบัเฮา้ส ์ซึง่ปัจจุบนัเกดิการลอกร่อนในหลายๆ จุด รวมถงึบรเิวณฝ้าเพดานทีพ่บคราบน้ําเป็นจํานวนมาก เน่ืองจาก

สภาพอากาศและรอยร้าวบนดาดฟ้าอาคารซึง่ ส่งผลให้น้ําเซาะลงมายงัฝ้าคลบัเฮา้สแ์ละบรเิวณอื่นๆ ดงันัน้ เพื่อเป็นการปรบัปรุง

คลบัเฮา้สข์องหมู่บา้นใหค้งอยู่ในสภาพ  สวยงามคงเดมิ นิตบิุคคลฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัดิําเนินการทาสผีนังภายในและ

ภายนอกคลบัเฮา้สร์วมถงึฝ้าเพดาน โดยพืน้ทีด่าํเนินการทัง้สิน้ 580 ตารางเมตร ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการประมาณ 70,000  บาท 

โดยในการน้ีผูด้ําเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึวธิกีารและขัน้ตอนในการดําเนินการปรบัปรุงทาสคีลบัเฮา้ส ์เพื่อประกอบการ

พจิารณา ดงัน้ี      

 ขัน้ตอนการดาํเนินการ  

1. 1.  งานปรบัปรุงทาสผีนงัภายในคลบัเฮา้สท์ัง้หมด  208 ตารางเมตร  

1.1 ขดัสเีดมิทีร่่อนออกและทาํการโป๊ว ซ่อมฉาบดว้ยปนู พรอ้มลงน้ํายากนัซมึ  

1.2 ทาน้ํายารองพืน้ปนูเก่า ดว้ยผลติภณัฑ ์TOA จาํนวน 1 รอบ  

1.3 ทาสจีรงิดว้ยผลติภณัฑ ์TOA 4 Season (AG2001) จาํนวน 2 รอบ  

2. งานปรบัปรุงทาสผีนงัภายนอกคลบัเฮา้สท์ัง้หมด 240  ตารางเมตร  
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 2.1. ขดัสเีดมิทีร่่อนออกและทาํการโป๊ว ซ่อมฉาบดว้ยปนู พรอ้มลงน้ํายากนัซมึ 

 2.2. ทาน้ํายารองพืน้ปนูเก่า ดว้ยผลติภณัฑ ์TOA จาํนวน 1 รอบ 

 2.3. ทาสจีรงิดว้ยผลติภณัฑ ์TOA 4 Season (AG6006) จาํนวน 2 รอบ  

3. งานปรบัปรุงทาสฝ้ีาเพดาน พืน้ทีท่ ัง้หมด 132  ตารางเมตร  

 3.1. ทาน้ํายารองพืน้ปนูเก่า ดว้ยผลติภนัฑ ์TOA จาํนวน 1 รอบ  

 3.2. ทาสจีรงิ ดว้ยผลติภณัฑ ์TOA 4 Season (A7000) จาํนวน 2 รอบ 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชมุมมีตไิมอ่นุมตัปิรบัปรุงทาสทีาคลบัเฮา้ส ์ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

อนุมตั ิ        1,544.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         

ไม่อนุมตั ิ         3,196.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์           

งดออกเสยีง                  320.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

   

3.6. เปล่ียนและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําท่ีชาํรดุ    

ประธานในทีป่ระชุม คุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึปัญหาฝาท่อระบายน้ําภายในหมู่บา้นซึง่มกีารชาํรุดในหลายๆ

จุด โดยจากการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการสาํรวจสภาพของท่อระบายน้ําภายในหมู่บา้นทัง้หมด พบว่า มฝีาท่อระบายน้ําชํารุดแตกหกั 

ทัง้สิน้จํานวน 30 ฝา และฝาท่อระบายน้ําอื่นๆ ทีถ่งึแมว้่าจะไม่มกีารแตกหกัแต่กม็รีะดบัทีเ่หลื่อมลํ้ากบัขอบถนนโดยอยู่ในระดบัตํ่า

กว่าและ/หรอืสงูกวา่ถนน ซึง่สิง่เหล่าน้ีอาจเป็นอนัตรายต่อสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัทีส่ญัจรผ่านไปมาได ้  

ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัของสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยั ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการจงึเหน็ควรในการนําเสนอการ

แกไ้ขและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําทีแ่ตกหกัชํารุด จํานวน 30 ฝาต่อทีป่ระชุมเพื่อการพจิารณาอนุมตัดิําเนินการ ทัง้น้ีประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทัง้สิน้ 105,000 บาท เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ําต่ออนัอยู่ที่ 3,500 บาทในการน้ี

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึวธิกีารและขัน้ตอนในการดําเนินการแกไ้ขปัญหาฝาท่อระบายน้ําทีแ่ตกหกั ชํารุด เพิม่เตมิ

เพื่อประกอบการพจิารณา ดงัน้ี     

ขัน้ตอนการดาํเนินการ    

1. สกดัขอบบ่อพกัเดมิ และเทขอบปรบัระดบัใหม่ พรอ้มเชือ่มเหลก็ฉากขนาด 50*50*5 มม. โดยรอบ  

2. เปลีย่นฝาท่อระบายน้ําทีช่าํรุดโดยการหล่อฝาบ่อพกัคอนกรตีใหม่  

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตไิมอ่นุมตัเิปลีย่นและซ่อมแซมฝาทอ่ระบายน้ําทีช่าํรุด ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี  

 อนุมตั ิ   1,671.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์          

 ไม่อนุมตั ิ        3,249.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์            

 งดออกเสยีง                 140.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 

3.7. ซ่อมแซมกาํแพงส่วนรวมของโครงการ      

 ประธานในทีป่ระชุมคุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึปัญหากาํแพงลอ้มรอบหมู่บา้นทีร่า้วและเกดิการโน้มเอยีงและ

จากการสาํรวจกาํแพงโดยวศิวกรผูช้าํนาญการไดใ้หค้าํแนะนําและประเมนิความเสยีหายของกําแพงโดยรอบหมู่บา้น ซึง่รายงานการ
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ตรวจสอบไดร้ะบุถงึกาํแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้นในบางพืน้ทีซ่ึง่อยู่ในระดบัวกิฤตและควรไดร้บัการแกไ้ขเป็นการด่วน  ในการน้ี 

นิตบิุคคลฯ จงึขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิดําเนินการแก้ไขและซ่อมแซมกําแพงล้อมรอบหมู่บ้าน โดยการดําเนินการตาม

ขัน้ตอนต่างๆดงัน้ี 

 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน     

           1. งานเสาเขม็คอนกรตี คสล.ขนาด 0.15 x 0.15 x 2.50 เมตร พรอ้มคาน   (แบบรปูตวัไอ หรอื สีเ่หลีย่มตนั) 

  2. งานตอกเสาเขม็คอนกรตีอดัแรงลงดนิประมาณ 2.ถงึ 3 เมตร   

 3. งานเทคอนกรตีเสา คสล.ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร พรอ้มทบัหลงั 

           4. ยดึรัง้เสาเขม็กบัคานของกาํแพงรัว้ ดว้ยคานคอนกรตีเสรมิเหลก็  

การดําเนินการดงักล่าวขา้งต้นอยู่ภายใต้งบประมาณของนิตบิุคคลฯ อย่างไรกด็ค่ีาใชจ้่ายในการดําเนินการด้านอื่นๆ อาทเิช่น การ 

ถอดและการตดิตัง้ท่อน้ําและท่อระบายน้ํา เพื่อเตรยีมพืน้ทีใ่หพ้รอ้มต่อการลงเสาเขม็เพิม่เตมิถอืเป็นค่าใชจ้่ายของสมาชกิเจา้ของบา้น       

    ทัง้น้ีในการดาํเนินการดงักล่าว นิตบิุคคลฯจะเริม่ดําเนินการกบักําแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้นซึง่อยู่ในภาวะวกิฤตก่อน 

หรอืเริม่ตน้ที ่10 หลงั ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการต่อหลงัอยู่ที ่33,000 บาท คดิเป็นค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 330,000 บาท 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัซ่ิอมแซมกําแพงลอ้มรอบหมู่บา้นดว้ยงบประมาณทัง้สิน้ 330,000 บาท โดยเป็นการดําเนินการ

กบักาํแพงบา้น 10 หลงัซึง่ตัง้อยู่แนวทศิตะวนัตกของหมู่บา้น ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

อนุมตั ิ   2,618.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         

ไม่อนุมตั ิ        2,372.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์                      

งดออกเสยีง                   70.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 

3.8. ถมดินบริเวณด้านข้างกาํแพงทิศตะวนัตกตลอดแนว    

 ประธานในทีป่ระชุมคุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ไดเ้สนอแนวทางในการดาํเนินการแกปั้ญหากาํแพงหมูบ่า้นอกีหน่ึงแนวทาง ซึง่กค็อื

การถมดนิเพิม่เตมิตลอดแนวกําแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้น ระยะความยาวทัง้สิน้ 288.14 เมตร ระดบัความสงูของดนิอยู่ที ่1.5 

เมตรจากที่ดนิเดมิ และระยะความกว้างของแนวคนัดนิคดิเป็นระยะทัง้สิน้ 2 เมตรจากแนวกําแพงของหมู่บา้น ค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการทัง้สิน้ 130,000 บาท  

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชมุมมีตไิมอ่นุมตัใิหถ้มดนิบรเิวณแนวกาํแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้น ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

อนุมตั ิ     699.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         

ไม่อนุมตั ิ        3,497.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์                      

งดออกเสยีง                 864.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 

วาระที  4  พิจารณาอนุมติังบประมาณและแผนงาน ประจาํปี 2563  

             ผู้ดําเนินการประชุม คุณอริยา สุนทรวิภาต ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงงบประมาณและแผนการดําเนินงาน ของนิติบุคคล

หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจาํปี 2563 ตามรายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที ่14-15     

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตไิมร่บัรองงบประมาณและแผนงาน ประจาํปี 2563  ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี  
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รบัรอง  1,503.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 

ไม่รบัรอง  3,249.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 

งดออกเสยีง                308.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 

วาระท่ี 5  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

สมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชมุไดเ้สนอใหม้กีารพจิารณา วาระเพิม่เตมิในทีป่ระชมุใหญ่สามญั ประจาํปีครัง้ถดัไป ดงัน้ี 

1. พจิารณาเลอืกบรษิทับรหิารจดัการ

2. พจิารณาอนุมตัดิาํเนินการลดความเรว็รถภายในหมู่บา้น โดยทัง้น้ีในทีป่ระชมุใหญ่สามญัสมาชกิเจา้ของบา้น ประจาํปี 2562

ทีป่ระชมุใหญ่ไดม้มีตไิม่อนุมตัดิาํเนินการตดิตัง้อุปกรณ์ชะลอความเรว็ดงักล่าว

เมื่อสมาชกิในทีป่ระชุมไมม่เีรื่องใดๆเพิม่เตมิ คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ กล่าวขอบคุณผูม้าเขา้ร่วมประชุมทุกท่านและปิด

ประชุมเวลา 12.00 น. 

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

               ( คุณโรเบริต์ วเีลค็เก ้) 

       กรรมการนิตบิุคคล 

   หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี

ลงชื่อ.................................................ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

     (นางสาวพมิพป์วณ์ี  โชตสิภุาโภคนิ) ) 

   ผูจ้ดัการหมู่บา้น 

บรษิทั  ควอลติี ้ พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จาํกดั

ลงชื่อ………......................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นางสาวอรยิา สนุทรวภิาต) 

       ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  

      บรษิทั  ควอลติี ้ พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จาํกดั
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วาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานของนิติบคุคลฯ    
3.1. ด้านส านักงาน   

     3.1.1. ด าเนินการประชาสมัพนัธแ์ละแจง้ขา่วสารต่างๆ ไมว่า่จะเป็นรายงานสถานะทางการเงนิของนิตบิุคคลฯหรอื        
งบกระแสเงนิสด, กฎระเบยีบการพกัอาศยัต่างๆ, รวมถงึการประชาสมัพนัธด์า้นการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ของนิตบิุคคล      
ฯ โดยท าการประชาสมัพนัธผ์่านทางสือ่ออนไลน์ อาทเิช่น Emerald Green Website และบอรด์ประชาสมัพนัธ์ดา้นหน้า     
ส านกังานิตบิุคคลฯ      
   3.1.2. ท าการรวบรวมเอกสารตัง้เบกิค่าใช้จ่ายคู่สญัญาและช าระค่าสาธารณูปโภคประจ าเดอืนของนิติบุคคลฯ         
เพือ่ใหนิ้ตบิุคคลฯและสมาชกิทุกทา่นสามารถใชบ้รกิารสาธารณูปโภคและบรกิารต่างๆจากคูส่ญัญาไดเ้ป็นปกต ิ         
         3.1.3. รบัช าระคา่สว่นกลาง และคา่ท าบตัรคยีก์ารด์       
       3.1.4. ประสานงานบรษิทัประกนัภยัเพื่อขอชดเชยค่าสนิไหมจากบรษิทัประกนัภยั จากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบั      
ทรพัยส์ว่นกลางและพืน้ทีส่ว่นกลางภายในหมู่บา้น อาทเิช่น การขอเคลมค่าสนิไหมอนัเกดิจากความเสยีหายของอุปกรณ์    
แขนกัน้อตัโนมตั ิ     
           3.1.5. จดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชุมกรรมการ และรายงานการประชุมกรรมการ    
           3.1.6. จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชกิเจา้ของบา้นประจ าปี ตามทีก่ฏหมายก าหนด และประชุมใหญ่วสิามญัฯ      
            3.1.7. ประสานงานหน่วยงานราชการ อาทเิช่น องค์การบรหิารส่วนต าบลในการรอ้งขอให้มกีารด าเนินการ   
ปรบัปรงุถนนดา้นหน้าทางเขา้หมูบ่า้น  
          3.1.8. จดัซือ้หลอดไฟถนนและประสานงานผูร้บัเหมาเปลีย่นหลอดไฟถนนภายในหมูบ่า้นทีช่ ารดุ     
           3.1.9. สรรหาและประสานงานผูร้บัเหมาซ่อมแซมท่อประปาใตด้นิทีร่ ัว่ เน่ืองจากรากไมเ้ขา้ไปกระทบท่อดงักล่าว   
บรเิวณคลบัเฮา้สท์ัง้สิน้ 3 จุด  
       3.1.10. จดัซือ้และตดิตัง้กระจกถนนและป้ายจ ากดัความเรว็ทดแทนของเดมิทีช่ ารดุและสซีดีจาง      
          3.1.11. จดัซือ้เกา้อี้ส านักงานทดแทนของเดมิทีช่ ารุด เบอืงตน้สมาชกิไดบ้รจิาคให ้1 ตวัแต่กใ็ชง้านไดร้ะยะหน่ึง      
เท่านัน้ จงึจ าเป็นตอ้งจดัซือ้ใหมเ่พือ่ความปลอดภยัของพนกังานในการปฏบิตังิาน     
          3.1.12. ด าเนินการประสานงานบรษิทั TOP CCTV ตรวจสอบระบบไมก้ัน้ เน่ือจากเครื่องทาบบตัรใชง้านไมไ่ด ้ซึง่ 
จากการตรวจสอบพบวา่ตวัอ่านคา่บตัร (Reader) และตวัถ่ายโอน (Supply) ช ารดุตามอายกุารใชง้าน  
          3.1.13. สรรหาและจดัซือ้ชุดมอเตอรแ์ละเกยีรร์ะบบปัม๊ตอีากาศเพือ่ทดแทนของเก่าทีช่ ารดุตามอายุการใชง้าน ทัง้น้ี
กเ็พือ่เป็นการปรบัสภาพน ้าไมใ่หเ้กดิการเน่าเสยี    
          3.1.14. ท าการปรบัปรุงเปลีย่นป้ายแลกบตัรผ่านเขา้-ออกใหม่เพื่อเน้นย ้าบุคคลภายนอกในการจ ากดัความเรว็รถ    
เมือ่เขา้มาภายในหมูบ่า้น  
          3.1.15. ประสานงานบรษิทัและผูร้บัเหมาผูใ้หบ้รกิารดา้นการดูแลและตดิตัง้ระบบ CCTV เขา้ตรวจสอบระบบ 
CCTV ของหมูบ่า้นฯเน่ืองจากหน้าจอควบคุมไมแ่สดงภาพ  
         
3.2. งานด้านกฎหมายและนิติกรรม       
    3.2.1. ด าเนินการยืน่จดแจง้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ ต่อส านกังานทีด่นิ อ.หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ตามมตทิี ่
ประชุมใหญ่วสิามญัสมาชกิเจา้ของบา้น ประจ าปี 2563     
       3.2.2. ด าเนินการประสานงานทนายความน าส่งขอ้มูลลูกหน้ีค้างช าระเพื่อด าเนินการออกจดหมายแจ้งเตือนเรยีก    
เกบ็คา่สว่นกลาง ทัง้สิน้ 7 หลงัไดแ้ก่ 357/1, 357/3, 357/71, 357/45, 357/46, 357/48, 357/94 
       3.2.3. ด าเนินการทางกฏหมายต่อศาลชัน้ตน้ กรณีสมาชกิทีค่า้งช าระค่าสว่นกลางทัง้สิน้ 4 หลงัคอื 357/45, 357/46, 
357/48, 357/94 
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       3.2.4. ด าเนินการยืน่ฟ้องบงัคบัคดสีมาชกิทีไ่มช่ าระคา่สว่นกลางตามค าพพิากษาของศาลชัน้ตน้ จ านวน 2 หลงัไดแ้ก่   
357/45, 357/46  
       3.2.5. ด าเนินการแจ้งบุรมิสทิธิต์่อส านักงานที่ดนิ กรนีสมาชกิเจ้าของบ้านค้างช าระค่าส่วนกลางให้แก่นิติบุคคลฯ   
มากกวา่ 6 เดอืน ประกอบไปดว้ยสมาชกิเจา้ของบา้น 4 หลงั ประกอบไปดว้ย 357/45, 357/46, 357/3, 357/71 
  
3.3. ด้านบริหารจดัการงบประมาณและการเงิน        
 3.3.1. ตดิตามจดัเกบ็คา่สว่นกลาง ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ซึง่ ก าหนดใหม้กีารจดัเกบ็   
คา่สว่นกลางทุก 6 เดอืน โดยใหช้ าระลว่งหน้าภายในเดอืนมกราคมและกรกฏาคมของทุกปี ทัง้น้ี สถานการจดัเกบ็คา่
สว่นกลางตัง้แต่ปี 2559 – 2563 เป็นดงัน้ี      

ปี มลูค่าแจ้งหน้ี ช าระแล้ว  คิดเป็น %  ค้างช าระ    คิดเป็น %    

  2559 2,679,120.00 2,580,953.34 96.34 98,166.66 3.66 
 2560 2,679,120.00 2,618,021.09 97.72 61.098.91 2.28 
 2561 2,679,120.00 2,622,720.00 97.89 56,400.00 2.11 
 2562 2,679,120.00 2,622,720.00 97.89 56,400.00 2.11 
2563 2,679,120.00 2,622,720.00 97.89 56,400.00 2.11 
2564 1,339,560.00 1,110,960.00 82.93 228,600.00 17.07 

    
3.4. งานบริการงานช่างและวิศวกรรม  
      3.4.1. ด าเนินการตรวจเชค็ระบบบ่อบ าบดั กลอ้งวงจรปิด ถงัดบัเพลงิ และระบบต่างๆภายในหมูบ่า้นจดัสรรฯ ใหอ้ยูใ่น
สภาพพรอ้มใชง้านเพือ่ความปลอดภยัของสมาชกิเจา้ของบา้นและผูอ้ยูอ่าศยัทุกทา่น    
      3.4.2. ซ่อมแซมและตดิกระเบือ้งสระวา่ยน ้าทีช่ ารดุ  
      3.4.3. บ ารงุรกัษาและท าความสะอาดอุปกรณ์ออกก าลงักาย 
      3.4.4. เปลีย่นหลอดไฟถนนและไฟสอ่งสวา่งโดยรอบคลบัเฮา้ส ์
      3.4.5. เปลี่ยนหน้าจอมนิิเตอร์ระบบ CCTV ทดแทนของเดมิที่ช ารุดใชง้านไม่ได้เพื่อรกัษามาตรฐานดา้นความ   
ปลอดภยัภายในหมูบ่า้น     
      3.4.6. ซ่อมแซมแก้ไขพืน้ทางขึน้บรเิวณดา้นหน้าคลบัเฮา้สท์ีแ่ตกหกั เพื่อป้องกนัอนัตรายเมื่อท่านสมาชกิเดนิผ่าน   
บรเิวณดงักล่าว 
      3.4.7. เปลีย่นอุปกรณ์เครื่องอ่านค่าบตัรผ่านเขา้-ออก (Reader) และตวัถ่ายโอน (Supply) ทีช่ ารุดเพื่อใหส้มาชกิและผู้
อยูอ่าศยัสามารถผา่นเขา้—ออกหมูบ่า้นไดอ้ยา่งปกต ิ
      3.4.8. เปลีย่นไมก้ัน้ฝัง่ขาเขา้โครงการทีช่ ารดุเน่ืองจาก รถแท๊กซถีอยหลงัขบัมาชน   
 
3.5. ด้านการบริหารคู่สญัญา 
3.5.1. คูส่ญัญารกัษาความปลอดภยั 
บรษิทัรกัษาความปลอดภยั  เขาเต่าโปร  จ ากดั  เป็นผูใ้หบ้รกิารดแูลรกัษาความปลอดภยั  โดยมพีนกังาน 2 นาย 

- ผลดักลางวนั  ปฏบิตัหิน้าที ่ ระหวา่ง  07.00 น. – 19.00 น. จ านวน 1 นาย 
- ผลดักลางคนื  ปฏบิตัหิน้าที ่ ระหวา่ง  19.00 น. – 07.00 น. จ านวน 1 นาย 

ระยะเวลาของสญัญา 19 ตุลาคม 2563 – 18 ตุลาคม 2564  
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งานท่ีมอบหมาย : ใหบ้รกิารดแูลรกัษาความปลอดภยัต่อทรพัยส์นิและชวีติของสมาชกิและผูอ้ยูอ่าศยั รวมถงึคอยสอดสอ่ง
ดแูลไมใ่หบุ้คคลภายนอกเขา้มาใชบ้รกิารพืน้ทีส่ว่นกลาง ตรวจตราความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยโดยรอบโครงการ 

3.5.2. คูส่ญัญาท าความสะอาด  
พนกังานแมบ่า้น 1 อตัรา นางอรวยิา  ปานรอด/ ปฏบิตังิาน วนัจนัทร,์ พธุ และศุกร ์ เวลา 8.00 น. – 12.00 
ระยะเวลาของสญัญา 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564   
งานท่ีมอบหมาย:  ดแูลความสะอาดพืน้ทีส่ว่นกลางทัง้หมด อาทเิชน่ กวาดพืน้ ถพูืน้ บรเิวณหอ้งฟิตเนส ส านกังานนิติ
บุคคล และบรเิวณโดยรอบคลบัเฮา้ส ์ลา้งหอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้า เชด็กระจกโดยรอบและอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 

3.5.3 คูส่ญัญาดแูลรกัษาสวน  

      3.5.3.1. พนกังานสวน 1 อตัรา นายกมิชุน้  หลวิวเิศษ    
ปฏบิตังิาน วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. วนัเสาร ์8.00 น. – 12.00 น.   
ระยะเวลาของสญัญา 1 มกราคม 2564- 31 ธนัวาคม 2564 
งานท่ีมอบหมาย: ดแูลสวนบรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางอาทเิช่นรดน ้าตน้ไม ้พรวนดนิและใสปุ่๋ ย ฉีดยาตน้ไม ้ก าจดัวชัพชืต่างๆ 
รวมถงึด าเนินรกัษาความสะอาดกวาดถนนตามซอบต่างๆ ภายในหมูบ่า้นจดัสรรฯ  

     3.5.3.2. ผูร้บัเหมา นายสทิธชิยั สรอ้ยสวุรรณ  
ปฏบิตังิานเดอืนละ 1 วนั   พนกังานเขา้ปฏบิตังิานประมาณ 5-10 คน เวลา 8.00 น. – 17.00 น.  
ระยะเวลาของสญัญา 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564 
งานท่ีมอบหมาย: ด าเนินการตดัแต่งต้นไม ้ตดัแต่งหญ้า และปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณสวนส่วนกลางภายในหมู่บา้นฯ 
รวมถงึตดัหญา้ก าจดัวชัพชื บรเิวณดา้นหน้าหมูบ่า้นรว่มดว้ย   
 

3.5.4. คูส่ญัญาดแูลสระวา่ยน ้า   

ผูร้บัเหมา: นายสรุศกัดิ ์จนัทบรูณ์ 
ปฏบิตังิาน 2 วนัต่อสปัดาห ์(วนัจนัทร ์และวนัพฤหสับด ีเวลา 9.30 น. – 10.30 น.) 
ระยะเวลาของสญัญา 1 มกราคม 2564- 31 ธนัวาคม 2564 
งานท่ีมอบหมาย: ดูแลรกัษาสภาพโดยรวมสระว่ายน ้า ตบัใบไมแ้ละสิง่สกปรกต่างๆบนผวิน ้า ขดัลา้งสระ และปรบัสภาพ
น ้าทัง้คา่ PH และ CL ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม  

3.5.5. คูส่ญัญาประกนัภยั  โดยบรษิทั แอกซ่า ประกนัภยั จ ากดั  

ระยะเวลาของสญัญา 01 พฤษภาคม 2563 - 01 พฤษภาคม 2564 
 

3.5.6. คูส่ญัญาก าจดัแมลง โดยบรษิทั ท ีแอนด ์เอ เพลสคอนโทรล จ ากดั   

ระยะเวลาของสญัญา 05 สงิหาคม 2563 - 04 สงิหาคม 2564 
การใหบ้รกิาร:  เขา้ใหบ้รกิารเดอืนละ 1 ครัง้ 
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วาระท่ี 4   พิจารณารบัรองงบดลุ ประจ าปี 2563  
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วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564
ในการประชุมครัง้น้ีมกีารน าเสนอไดม้กีารน าเสนอผูต้รวจสอบบญัชจีาก 3 บรษิทั  เพือ่ด าเนินการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชปีระจ าปี 2564 โดยมรีายละเอยีดตามตารางดา้นลา่ง 

1. บรษิทั เอก็ซเ์ซล ออดทิ จ ากดั   เสนอราคาคา่บรกิารที ่  12,000 บาท 
2. บรษิทั พ ีเอน็ ออดทิ จ ากดั  เสนอราคาคา่บรกิารที ่  11,000 บาท 
3. บรษิทั ศศ ิแอคเคาทต์ิง้ จ ากดั  เสนอราคาคา่บรกิารที ่  12,000 บาท 
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วาระท่ี 6 พิจารณาเปล่ียนแปลงข้อบงัคบั  
6.1. พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบั หมวดท่ี 4 ข้อ 8 เร่ือง กรรมการและการประชมุของคณะกรรมการ 

  ข้อความเดิม    ข้อความท่ีประสงคจ์ะแก้ไข  

หมวดท่ี 4  
กรรมการและการประชมุของคณะกรรมการ 

ขอ้ 8 คณะกรรมการมจี านวน 5-7 คน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกีไมน้่อยกวา่ 4 คน 
ซึง่รวมทัง้หมดไมเ่กนิ 7 คน โดยเป็นการไดร้บัการเลอืกตัง้
จากมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ  
 
        วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ จะเริม่ต้น
ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมใหญ่ ของสมาชกิ  
       โดยคณะกรรมการจะเป็นผูเ้ลอืกประธานกรรมการนิติ
บุคคลและแจง้ผลการเลอืกตัง้ใหน้ายทะเบยีนรบัทราบ 
 

หมวดท่ี 4  
กรรมการและการประชมุของคณะกรรมการ 

ขอ้ 8 คณะกรรมการมจี านวน 3-7 คน ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอกีไม่น้อยกวา่ 2 คน ซึ่งรวม
ทัง้หมดไม่เกนิ 7 คน โดยเป็นการไดร้บัการเลอืกตัง้จากมติ
ของทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ 
 
       วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ จะเริ่มต้น
ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมใหญ่ ของสมาชกิ  
       โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้เลอืกประธานกรรมการนิติ
บุคคลและแจง้ผลการเลอืกตัง้ใหน้ายทะเบยีนรบัทราบ 
 

 

6.2. พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัหมวดท่ี  5 ข้อ 15 เร่ืองการด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน 

  ข้อความเดิม   ข้อความท่ีประสงคจ์ะแก้ไข 

หมวดท่ี 5 
การด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน 

ขอ้ 15 การลงลายมอืชื่อเพือ่ใหม้ผีลผกูพนันิตบิุคคล หมูบ่า้น
จดัสรร ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี  
(1) กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ให้ลงลายมือชื่อประธาน
กรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการที่ได้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการหรือตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอยา่งหน่ึงอยา่งใดกไ็ด ้ 
(2) กรณีท านิตกิรรมสญัญาต่างๆ ใหม้กีารอนุมตัโิดยมตคิณะ
กรรมการฯ หรอืมตปิระชุมใหญ่สมาชกิ และลงลายมอืชื่อโดย
ประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอยา่งน้อยอกีหนึ่งท่าน  
(3) กรณีเอกสารทีเ่กีย่วกบับญัชแีละการเงนิ ใหล้งลายมอืชื่อ
ของกรรมการอยา่งน้อย 2 ท่านทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหดู้แลการ
บญัชแีละการเงนิ โดยคณะกรรมการฯ  
(4) การสัง่จา่ยโดยเชค็ยอดเงนิไมเ่กนิ 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถว้น) จะตอ้งเซนต์ลงนามโดย กรรมการ 2 (สอง) ท่าน 
การสัง่จ่ายโดยเชค็ยอดเงนิไมเ่กนิ 50,000 บาท (หา้หมื่นบาท
ถว้น) จะตอ้งเซนตล์งนามโดยกรรมการ 3 (สาม) ท่าน การสัง่
จ่ายเชค็ยอดเงนิเกนิ 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) จะตอ้ง
เซนตลง์นามโดยกรรมการ 4 (สี)่ ทา่น 

หมวดท่ี 5 
การด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน 

ขอ้ 15 การลงลายมอืชื่อเพื่อใหม้ผีลผกูพนันิตบิุคคล หมูบ่า้น
จดัสรร ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี  
(1) กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ให้ลงลายมอืชื่อประธาน
กรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการที่ได้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการหรือตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอยา่งหน่ึงอยา่งใดกไ็ด ้ 
(2) กรณีท านิตกิรรมสญัญาต่างๆ ใหม้กีารอนุมตัโิดยมตคิณะ
กรรมการฯ หรอืมตปิระชุมใหญ่สมาชกิ และลงลายมอืชื่อโดย
ประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอยา่งน้อยอกีหนึ่งท่าน  
(3) กรณีเอกสารทีเ่กี่ยวกบับญัชแีละการเงนิ ใหล้งลายมอืชื่อ
ของกรรมการอยา่งน้อย 2 ทา่น  
 
(4) เชค็สัง่จ่ายกระท าไดโ้ดย กรรมการ 2 (สอง) ท่านลงนาม
ในเชค็ร่วมกนั การสัง่จ่ายเชค็ยอดเงนิ 100,000 บาทขึน้ไป 
(หน่ึงแสนบาทถว้นขึน้ไป) กรรมการ 3 (สาม) ท่านตอ้งลงนาม
ในเชค็รว่มกนั 
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6.3. พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบั หมวดท่ี 6 ข้อ 28 เร่ือง สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก  

  ข้อความในข้อบงัคบัเดิม ข้อความท่ีประสงคจ์ะแก้ไข 
หมวดท่ี 6 

สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
ข้อ 28 หากสมาชกิไม่ช าระเงนิตามก าหนดเวลา และค้างช าระ
นานกวา่ 30 วนั จะถอืวา่สมาชกิช าระ เงนิล่าชา้  
(1) หลงั 30 วนั จะสง่จดหมายแจง้เตอืนโดยการสง่ อเีมล ์ 
(2) หลงจัากนัน้อกี 30 วนั หากยงัไม่มกีารช าระเงนิ จะส่ง
จดหมายทวงหน้ี  โดยส่งทางอีเมล์และส่ง เ ป็นจดหมาย
ลงทะเบยีน  
(3) หลงัจากนัน้ 3 เดอืนหากยงัไม่มกีารช าระเงนิ   จะส่ง
จดหมายทวงหน้ีฉบับที่สอง โดยส่งทางอีเมล์และส่งเป็น
จดหมายลงทะเบียน บัตรกุญแจอิเล็กทรอนิคส์ทัง้หมดที่
ลงทะเบยีนใช้ส าหรบับ้านแปลงที่ช าระเงนิล่าช้าน้ีจะถูกยกเลกิ
การใชง้าน  
(4)จดหมายลงทะเบยีนที่ส่งให้และมผีูเ้ซนต์รบัจะถอืว่าได้มกีาร
จดัส่งและท่านได้รบัจดหมายทวงหน้ีทัง้สองฉบบันัน้แล้ว หาก
สมาชกิช าระเงนิคา่บ ารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะเป็นรายเดอืนตามขอ้ 26 ล่าชา้กว่าเวลาที่
ก าหนด สมาชกิจะต้องเสยีค่าปรบัต่อปีตามที่กฎหมายก าหนด
ขัน้สูงสุดของจ านวนเงนิที่ค้างช าระทัง้สิน้โดยจะมกีารประกาศ
ใหส้มาชกิรบัทราบในการประชุมใหญ่ประจ าปีและค่าด าเนินการ
ทวงถามในครัง้แรก ช าระ 500 บาท , ครัง้ที ่2 ช าระ 1,000 
บาท , ครัง้ที ่3 ช าระ 2,000 บาท หากเกนิกวา่นัน้ใหเ้ป็นไปตาม
มตทิีค่ณะกรรมการก าหนด 
  

หมวดท่ี 6 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

ข้อ 28 หากสมาชกิไมช่ าระเงนิตามก าหนดเวลา และคา้งช าระ
นานกวา่ 30 วนั จะถอืวา่สมาชกิช าระ เงนิล่าชา้  
(1) หลงั 30 วนั จะสง่จดหมายแจง้เตอืนโดยการสง่ อเีมล ์ 
(2) หลงจัากนัน้อกี 30 วนั หากยงัไม่มกีารช าระเงนิ จะส่ง
จดหมายทวงหน้ี  โดยส่งทางอีเมล์และส่ง เ ป็นจดหมาย
ลงทะเบยีน  
(3) หลงัจากนัน้ 3 เดอืนหากยงัไม่มกีารช าระเงนิ   จะส่ง
จดหมายทวงหน้ีฉบับที่สอง โดยส่งทางอีเมล์และส่งเป็น
จดหมายลงทะเบียน บัตรกุญแจอิเล็กทรอนิคส์ทัง้หมดที่
ลงทะเบยีนใช้ส าหรบับ้านแปลงที่ช าระเงนิล่าช้าน้ีจะถูกยกเลกิ
การใชง้าน  
(4)จดหมายลงทะเบยีนที่ส่งให้และมผีูเ้ซนต์รบัจะถอืว่าได้มกีาร
จดัส่งและท่านได้รบัจดหมายทวงหน้ีทัง้สองฉบบันัน้แล้ว หาก
สมาชกิช าระเงนิคา่บ ารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและ
บรกิารสาธารณะเป็นรายเดอืนตามขอ้ 26 ล่าชา้กว่าเวลาที่
ก าหนด สมาชกิจะต้องเสยีค่าปรบัต่อปีตามที่กฎหมายก าหนด
ขัน้สูงสุดของจ านวนเงนิที่ค้างช าระทัง้สิน้โดยจะมกีารประกาศ
ใหส้มาชกิรบัทราบในการประชุมใหญ่ประจ าปีและค่าด าเนินการ
ทวงถามในครัง้แรก ช าระ 500 บาท , ครัง้ที ่2 ช าระ 1,000 
บาท , ครัง้ที ่3 ช าระ 2,000 บาท หากเกนิกวา่นัน้ใหเ้ป็นไปตาม
มตทิีค่ณะกรรมการก าหนด  
        กรณีสมาชกิมาช าระลา่ชา้ ใหนิ้ตบิุคคลฯ ตดัเงนิเพิม่ทีค่า้ง
ช าระ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ก่อน แลว้จงึตดัเงนิต้น กรณีการช าระ
เงนิตามหมวดที ่6 เกดิค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ใหส้มาชกิเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ฤชาธรรมเนียมนัน้  
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติั  
7.1 พิจารณาอนุมติัปรบัปรงุซ่อมแซมยาแนวสระว่ายน ้า  

      ดว้ยสระวา่ยน ้าสว่นกลางมอีายปุระมาณ 7 ปีแลว้ และสามารถสงัเกตไดว้า่กระเบือ้งสระวา่ยน ้าเกดิการหลุดล่อนหลาย 
จุดและยาแนวสระเริม่เสื่อมสภาพ ดงันัน้เพื่อเป็นการบ ารุงรกัษาสระว่ายน ้าใหม้สีภาพที่สมบูรณ์และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายหรอืการเสือ่มสภาพมากขึน้      
      ในการน้ี ฝ่ายบรหิารจดัการจงึได ้สรรหาและประสานงานไปยงับรษิทัและผูร้บัเหมาในการส ารวจและเสนอราคาเพื่ อ
การปรบัปรุงและซ่อมแซมสระวา่ยน ้า สว่นกลางภายในหมูบ่า้นฯ  โดยประมาณการค่าใชจ้่ายในการด าเนินการซ่อมแซมยา
แนวสระวา่ยน ้าอยูท่ีป่ระมาณ 115,000 บาท ราคาดงักล่าวรวมค่าแรงและค่าวสัดุในการด าเนินการแลว้ รวมถงึค่าน ้าประปา
ทีต่อ้งใชใ้นการเตมิน ้ากลบัสูส่ระวา่ยน ้า ซึง่อยูท่ีป่ระมาณ 10,000 บาท ทัง้น้ีผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการยาแนว คอืผลติภณัฑต์รา
จระเข ้โดยก่อนการยาแนวทางผูร้บัเหมาจะด าเนินการปะซ่อมกระเบือ้งทีห่ลุดรอ่นรว่มดว้ย 
 

  

  
  

บรษิทัและผูร้บัเหมาทีเ่ขา้เสนอราคา มดีงัน้ี 

1. บรษิทั เซา้ทส์ยาม พุล เซอรว์สิ จ ากดั            เสนอราคาที ่   88,703.00    บาท  (รบัประกนัผลงาน 1 ปี)    
2. บรษิทั ววีา่ เคมคีอล แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั      เสนอราคาที ่  100,045.00    บาท  (รบัประกนัผลงาน 2 ปี)   
3. บรษิทั เอส เอส พ ีเมนเทนแนนซ ์ จ ากดั        เสนอราคาที ่  111,815.00    บาท  (รบัประกนัผลงาน 1 ปี)   
4. บรษิทั โฮม ดอีกเตอร ์ จ ากดั                       เสนอราคาที ่ 109,500.00    บาท  (รบัประกนัผลงาน 1 ปี)  
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7.2. พิจารณารือ้ถอนแท่นน ้าพ ุและก่อสร้างบนัไดสระว่ายน ้า 

      เพื่อเป็นการเพิม่ความปลอดภยัในการใชส้ระว่ายน ้าของสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยั นิตบิุคคลจงึขอน าเสนอต่อทีป่ระชุมใน
การพจิารณาปรบัปรงุสระวา่ยน ้าสว่นกลางของหมูบ่า้น ดงัน้ี  

1. ด าเนินการก่อสรา้งบนัไดสระแบบก่อปูนปูกระเบือ้งเพิม่เตมิเพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการขึน้และลง  
สระน ้าโดยเฉพาะเดก็ๆและผูส้งูอายุ 

2. รือ้ถอนแทน่น ้าพุซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณกลางสระน ้า ซึง่มไีวเ้พือ่การตกแต่งไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ใดๆ  
ในการน้ี นิตบิุคคลฯ จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมในการพจิารณาอนุมตังิบประมาณในการด าเนินการทัง้สิน้ 90,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยขา้งตน้รวมคา่ด าเนินการรือ้ถอนแทน่น ้าพแุละราวจบับนัไดแลว้ 

              Pool Fountain                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่างภาพประกอบมอืจับสระว่ยน า้และขั้นบันได 

 
หมายเหตุ: ขัน้บนัไดปนูมคีวามกวา้งประมาณ 3.5 เมตร และความสงูประมาณ 1.5 เมตร รวมขัน้บนัไดประมาณ 4-5 ขัน้ 
 
บรษิทัและผูร้บัเหมาทีเ่ขา้เสนอราคา มดีงัน้ี  
     1. บรษิทั เซา้ทส์ยาม พุล เซอรว์สิ จ ากดั            เสนอราคาที ่    63,000.00    บาท   (รบัประกนัผลงาน 1 ปี)     
     2. บรษิทั ววีา่ เคมคีอลแอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั       เสนอราคาที ่    78,110.00    บาท   (รบัประกนัผลงาน 2 ปี)    
     3. บรษิทั เอส เอส พ ีเมนเทนแนนซ ์จ ากดั        เสนอราคาที ่  117,000.00     บาท   (รบัประกนัผลงาน 1 ปี)    
     4. บรษิทั โฮม ดอีกเตอร ์จ ากดั                        เสนอราคาที ่    88,500.00    บาท   (รบัประกนัผลงาน 1 ปี)  
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติังบประมาณและแผนงาน ประจ าปี 2564 

 

Per / month Per / year
Month Year

รายรบั /REVENUES (พื้นท่ีจดัเกบ็ค่าส่วนกลาง 11,163 ตารางวา)
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง / Common expenses fee 223,260.00฿ 2,679,120.00฿  223,260.00฿    2,679,120.00฿    100.00฿ 

รวม /TOTAL 223,260.00฿ 2,679,120.00฿  223,260.00฿    2,679,120.00฿    100.00฿ 

รายจ่าย /EXPENSE

1.1 ค่าบรหิารการจดัการ /MANAGEMENT FEES 53,500.00฿   642,000.00฿     53,500.00฿      642,000.00฿      26.47฿   

1.2 ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยั /SECURITY EXPENSES 36,783.75฿   441,404.96฿     36,380.00฿      436,560.00฿      18.00฿   

1.3 ค่าจา้งพนักงานสวน /  SALARY OF GARDENER   10,230.78฿   122,769.36฿     10,309.28฿      123,711.36฿      5.10฿     

1.4 ค่าจา้งแมบ่า้น  /  SALARY OF HOUSEKEEPING 5,115.39฿     61,384.68฿       5,154.64฿        61,855.68฿        2.55฿     

1.5 ค่าจา้งบรษิทัดแูลสระว่ายน ้า / SWIMMIMG POOL     6,000.00฿     72,000.00฿       6,000.00฿        72,000.00฿        2.97฿     

1.6 ค่าประกนัภยัส่วนกลาง/BUILDING INSURANCE AND SWIMINGPOOL INSURANCE 1,211.88฿     14,542.60฿       1,291.67฿        15,500.00฿        0.64฿     

1.7 ค่าตรวจสอบบญัช ี/AUDITOR FEE 1,000.00฿     12,000.00฿       1,000.00฿        12,000.00฿        0.49฿     

1.8 ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยั (พเิศษ) SECURITY EXPENSE 1,500.00฿     18,000.00฿       1,500.00฿        18,000.00฿        0.74฿     

1.9 ค่าบตัรคยี์การ์ด /KEY CARD 111.46฿       1,337.50฿        100.00฿          1,200.00฿          0.05฿     

1.10 ค่าบรกิารก าจดัปลวกแมลง /PEST CONTROL   490.41฿       5,884.96฿        490.42฿          5,885.00฿          0.24฿     
รวม /TOTAL 115,341.80฿ 1,391,324.06฿  115,726.00฿     1,388,712.04฿    57.26฿   

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค /UTILITIET
2.1 ค่าน ้าประปา / WATER SUPPLY 4,399.78฿     52,797.35฿       2,500.00฿        30,000.00฿        1.24฿     

2.2 ค่าไฟฟ้านิตฯิ และ ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง/ELECTRIC ROAD LIGHTS/ELECTRIC CLUBHOUSE + SWIMMING POOL 10,452.95฿   125,435.45฿     10,000.00฿      120,000.00฿      4.95฿     

2.3 ค่าจดัเกบ็ขยะมลูฝอย / GARBAGE COLLECTION 4,600.00฿     55,200.00฿       4,600.00฿        55,200.00฿        2.28฿     

2.4 ค่าโทรศพัท,์อนิเตอร์เน็ต /TELEPHONE,INTERNET 880.69฿       10,568.30฿       1,000.00฿        12,000.00฿        0.49฿     
รวม /TOTAL 20,333.43฿   244,001.10฿      18,100.00฿       217,200.00฿        8.96฿     

3. หมวดด าเนินการ /OPERATING EXPENSES
3.1 ค่าเครือ่งเขยีนและอุปกรณ์ส านักงาน /STATIONERY & OFFICE MATERIAL 851.58฿       10,219.00฿       1,000.00฿        12,000.00฿        0.49฿     

3.2 ค่าไปรษณยี์ /POSTAL& STAMPS 950.42฿       11,405.00฿       1,000.00฿        12,000.00฿        0.49฿     

3.3 ค่าพมิพแ์บบฟอร์มใบแจง้หนี้,ใบเสรจ็รบัเงนิ/ สตกิเกอร์ /PRINTING FORM 121.08฿       1,453.00฿        120.00฿          1,440.00฿          0.06฿     

3.4 ค่าถ่ายเอกสาร / Copy 69.25฿         831.00฿           70.00฿            840.00฿             0.03฿     

3.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/ BANK FEES 789.17฿       9,470.00฿        800.00฿          9,600.00฿          0.40฿     

3.6 ค่าพาหนะ /TRANSPORT TRAVELLING 525.05฿       6,300.60฿        600.00฿          7,200.00฿          0.30฿     

3.7 ค่าธรรมเนียมและอากร / FEES & DUTIES 52.08฿         625.00฿           50.00฿            600.00฿             0.02฿     

3.9 เบด็เตลด็ /MISCELLANEOUS 845.39฿       10,144.66฿       833.33฿          10,000.00฿        0.41฿     
รวม /TOTAL 4,204.02฿      50,448.26฿        4,473.33฿         53,680.00฿          2.21฿     

% ACCRUAL 2020
January   - December

Budget 2021

จดัเก็บอตัรา 20 บ./ตารางวา.รายการ / DETAILS

1.  หมวดบริหารและจดัการ  /BUILDING SERVICE CONTRACTS

Emerald Green Housing Estate Juristic Person
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วาระท่ี 9  เลือกตัง้คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

สบืเน่ืองจากคณะกรรมการชุดปัจจุบนัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ในทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิเจา้ของรว่มประจ าปี 2562 ไดด้ ารง
ต าแหน่งมาจนครบวาระ 2 ปีแลว้ ดงันัน้นิตบิุคคลฯ จงึน าเสนอใหม้กีารคดัเลอืกกรรมการท่านใหมเ่พื่อทดแทนกรรมการชุด
เดมิทีค่รบวาระ ซึง่ในการน้ีคณะกรรมการนิตบิุคคลฯขอเชญิชวนใหส้มาชกิเสนอชื่อเพือ่เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ
นิตบิุคคลฯ โดยนิตบิุคคลฯจะท าการเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่เพือ่การพจิารณาตัง้และอนุมตัติ่อไป 
 
หมวดที ่4  กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ   
ขอ้ที ่7 นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรฯมคีณะกรรมการเป็นผูค้วบคุม  ดแูล  ใหแ้นวทาง  และนโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ
ของนิตบิุคคลฯ  ภายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลฯ  โดยมเีหน็ชอบจากมตคิณะกรรมการหรอืมตขิองทีป่ระชุมใหญ่
ของสมาชกิ  คณะกรรมการหมูบ่า้นจดัสรรเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรในกจิการอนัเกีว่กบับุคคลภายนอก 
 
ขอ้ที ่8  คณะกรรมการมจี านวน 5-7 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกีไมน้่อยกวา่ 4 คน ซึง่รวม
ทัง้หมดไม่เกนิ 7 คน โดยเป็นการไดร้บัการเลอืกตัง้จากมตขิองที่ประชุมใหญ่ของสมาชกิ วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการจะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ  โดยคณะกรรมการจะเป็นผูเ้ลอืกประธาน
กรรมการนิตบิุคคล และแจง้ผลการเลอืกตัง้ใหน้ายทะเบยีนรบัทราบ 
 
ขอ้ที ่9 บุคคลดงัต่อไปนี้  มสีทิธไิดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรอืประธานกรรมการ 

(1) สมาชกิ หรอื คู่สมรสของสมาชกิ หรอืบดิามารดาของสมาชกิ หรอืบุคคลทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นของสมาชกิที่
หมูบ่า้นจดัสรรฯ 

(2) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทกัษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถแลว้แต่กรณี 
         (3) ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนอื่นของนิตบิุคคลในกรณีทีนิ่ตบิุคคลเป็นสมาชกิ 
         (4) ผูเ้ชา่ระยะยาวอยา่งน้อย 30 ปี (กรณีผูเ้ช่าไดเ้ขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นสมาชกิจะถูกตดัสทิธิ
ในการไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการฯ หรอืเป็นประธานกรรมการฯ ในที่ดนิแปลงเดยีวกนั โดยผูเ้ช่าต้องยื่นความจ านงการ
สละสทิธเิป็นกรรมการนิตบิุคคลฯ ของผูใ้หเ้ชา่ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน) 
         (5) กรรมการและประธานกรรมการจะตอ้งเป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นจดัสรรอยา่งน้อยปีละ 240 วนั นอกเหนือจากน้ี
จะตอ้งไดร้บัมตเิหน็ชอบจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ 
 
ขอ้ที ่10  กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ เมื่อพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัการ
เลอืกตัง้อกีได ้ตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ก าหนด ถา้ปรากฏวา่การจดทะเบยีนแต่งตัง้คณะกรรมการใหม ่ณ ส านกังานทีด่นิ และ
ทีธ่นาคารทีห่มู่บา้นจดัสรรมบีญัชอียู่ยงัมไิดด้ าเนินการ  กรรมการท่านที่ก าลงัพน้จากหน้าที่จะยงัคงท าหน้าทีอ่ยู่ต่อ ไปซึ่ง
รวมถงึการอนุมตัทิางดา้นการเงนิตามความเหมาะสม  จนกว่าจะมกีารจดทะเบยีนแต่งตัง้กรรมการท่านใหม่ กรรมการที่
ก าลงัพน้จากหน้าที่  จะมอบงานใหก้บัสมาชกิคณะกกรมการท่านอื่นๆ หรอืผูส้บืทอดตามล าดบั  โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่อง
งานทีไ่ดร้บัหน้าทีใ่หเ้ป็นผูด้ าเนินการ  หรอืเรือ่งทีเ่ป็นประเดน็ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ทีผ่า่นๆ มา 
 
ขอ้ที ่11  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ตามขอ้10  กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งเมอืกรณีหน่ึงหรอืหลายกรณี  
ดงัต่อไปนี้ 
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(1) ขาดจากการเป็นสมาชกิ  หรอืขาดจากการเป็นผูเ้ชา่ระยะยาว  กรรมการหรอืประธานกรรมการทีอ่าศยัฐานะเป็น   
บดิามารดาของสมาชกิ  หรอืบุคคลทีม่ชีื่อในทะเบยีนบา้นของสมาชกิฯ  จะตอ้งพน้จากการด ารงต าแห่งฯ  ดว้ย  เมื่อสมาชกิ
หมดสภาพการเป็นสมาชกิ 

(2) ความตาย 
(3) หนีงสอืลาออกเรยีนถงึประธานคณะกรรมการหรอืผูท้ าการแทน 
(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) กลายเป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนคนไรค้วามสามารถซึ่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
(6) ทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอน  หรอืสมาชกิมากกวา่กึง่หน่ึงลงชื่อใหถ้อดถอน 
(7) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ ไดก้ระท าโดยประมาทหรอื

ความผดิลหุโทษ 
(8) คา้งช าระคา่ใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะตดิต่อกนัตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป 
(9) เมือ่ปฏบิตังิานครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(10) ขาดการประชุมคณะกรรมการตดิต่อกนั 3 ครัง้  หรอืขาดการประชุมรวมทัง้สิน้  6  ครัง้  ขึน้ไป 
 

ขอ้ที ่12  ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากต าแหน่ง ก่อนวาระ  ตามขอ้ 10 และจ านวนกรรมการทีเ่หลอืไมถ่งึกึง่หน่ึงของจ านวน
กรรมการทีท่ีป่ระชุมใหญ่ไดก้ าหนดไว ้ ใหป้ระธานเรยีกประชุมใหญ่เพื่อเลอืกตัง้กรรมการทดแทน  และใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตัง้
ด ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่ตนแทน 
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วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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