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รายงานการประชุมใหญ่สามญั

นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ประจาํปี 2563 

วนัเสารท่ี์ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท์ วานา นาวา หวัหิน, ห้องประชุมปลาวาฬ 

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  

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

การประชุมใหญ่สามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจาํปี 2563 อตัราสว่นกรรมสทิธิท์ ัง้หมดจาํนวน 

11,163อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์รวม 117 หลงั โดยสมาชกิผูม้าประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะมาประชุมแทน รวมทัง้หมด 40 หลงั 

มอีตัราสว่นกรรมสทิธิ ์จาํนวน 4,173 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 37.38 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองค์

ประชุมทีไ่ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ตามขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ซึง่ออกโดย

อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัจิดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 บญัญตัไิวซ้ึง่สามารถดาํเนินการประชมุไดทุ้กวาระ 

เร่ิมประชมุ เวลา 9.15 น. 

คุณอรยิา  สนุทรวภิาต  ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  ผูแ้ทนบรษิทั ควอลติี ้พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ทาํหน้าทีเ่ป็น

ผูด้าํเนินการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัสมาชกิทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้น้ี พรอ้มแจง้วาระการประชุม ดงัน้ี  

วาระที ่ 1     ประธานแจง้เพื่อทราบ 

วาระที ่ 2     พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2562   

       และรบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจาํปี 2561 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2562  

วาระที ่ 3     รายงานผลการดาํเนินงานของนิตบิุคคลฯ (16 เมษายน 2562 - 30 มถุินายน 2563) 

วาระที ่ 4     พจิารณารบัรองงบดุล ประจาํปี 2562 (สาํหรบัรอบปีบญัช ี1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562) 

วาระที ่ 5     พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 

วาระที ่ 6     พจิารณาเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั  กรนี

วาระที ่  7      พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯทดแทนคนเดมิทีล่าออก 

วาระที ่ 8     พจิารณาอนุมตั ิ

       8.1. กาํจดัแมลงโดยรอบหมู่บา้นปีละ 2 ครัง้ 

       8.2. พจิารณาปรบัปรุงพืน้ทีส่เีขยีวหรอืสวนบรเิวณรอบบ่อน้ําหน้าหมู่บา้น 

     8.3. ซ่อมแซมดาดฟ้าคลบัเฮา้สข์องหมู่บา้น 

       8.4. ตดิตัง้รางน้ําฝนบรเิวณใตห้ลงัคาของคลบัเฮา้สห์มูบ่า้น 

           8.5. ปรบัปรุงทาสคีลบัเฮา้ส ์  

               8.6. เปลีย่นและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําทีช่าํรุด 

8.7. ซ่อมแซมแนวกาํแพงของหมู่บา้น   

 8.8. ถมดนิบรเิวณแนวกาํแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้น 

วาระที ่ 9     พจิารณาอนุมตังิบประมาณและแผนงาน ประจาํปี 2563 

วาระที ่ 10     พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
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วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ   

 คุณอรยิา  สนุทรวภิาต  ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ใหส้มาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทราบถงึ ระเบยีบขอ้บงัคบัของนิติ

บุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี หมวดที ่7 ขอ้ที ่35 ซึง่ระบุไวว้่า “การประชุมแต่ละครัง้ใหป้ระธานกรรมการทําหน้าทีเ่ป็น

ประธานในทีป่ระชุมใหญ่ฯ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการ

คน หน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม”  ในการน้ีผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามไปยงัคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ถึงการพจิารณา

แต่งตัง้ประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการผู้เขา้ร่วมประชุมมคีวามเหน็ให้คุณโรเบริต์ วลีคีเก้ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชุม แทนคุณสุภาวด ีปุผาลา ซึ่งไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมในครัง้น้ีไดเ้น่ืองจากติดภารกจิในต่างประเทศและไม่สามารถ

เดนิทางกลบัมาได ้เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19   

ในการน้ีคุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึการลาออกของสมาชกิคณะกรรมการหลายท่าน นับตัง้แต่การ

ประชุมวสิามญัทัว่ไปเมือ่วนัที ่15 มถุินายน 2019 จากสมาชกิคณะกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่านเริม่แรกและไดล้าออกจํานวน 3 ท่าน

โดยกรรมการท่านสดุทา้ยทีล่าออก ไดย้ื่นลาออกเมื่อช่วงเดอืนพฤษภาคม 2020 ซึง่ทําใหปั้จจุบนัคงเหลอืคณะกรรมการทัง้สิน้ 4 

ท่านเท่านัน้ ทัง้น้ีดว้ยขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลฯ ไดร้ะบุว่า คณะกรรมการต้องประกอบดว้ยสมาชกิไม่น้อยกว่า 5 คน ทําใหต้้องมี

การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการจากการประชุมครัง้น้ี ทัง้น้ี สว่นของประธานกรรมการนัน้ทีต่อ้งเดนิทางกลบัไปสวเีดนอย่างเร่งด่วน 

แต่ประธานกรรมการกไ็ดม้กีารเขา้ร่วมประชุมอย่างต่อเน่ืองผ่านทางสือ่อเีลก็ทรอนิกส ์

นอกจากน้ีคุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ ยงัอธบิายถงึความสาํเรจ็ของคณะกรรมการในช่วงปีทีแ่ลว้: 

1) การดาํเนินการจดัเกบ็ค่าสว่นกลางสว่นกลางโดยการนําเสนอแนวทางและเครื่องมอืใหม่ทีส่่งผลใหนิ้ตบิุคคลมสีถานะ

ทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 

2) การแนะนําวธิกีารแกปั้ญหาทางเทคนิคทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อซ่อมแซมกําแพงดา้นทศิตะวนัตกในราคาทีส่มเหตุสมผลเมื่อ

เทยีบกบัการซ่อมแซมกาํแพงในครัง้ก่อนทีม่ค่ีาใชจ้่ายทีส่งูกว่า ปัญหาน้ีอยู่ในวาระการประชุมตัง้แต่ไม่กีปี่ของคณะกรรมการชุด

ก่อน ๆ แต่ไม่เคยมกีารเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นไปได ้

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเสนอให้ QPM สรรหาและว่าจ้างผู้จดัการที่มีคุณสมบัติและมี

ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการนิตบิุคคลฯ 

มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมรบัทราบการแต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุม โดยคุณโรเบริต์ วลีคีเก ้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานในที่

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 อย่างไรกด็สีมาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชมุทา่นหน่ึงไดส้อบถามถงึการดาํเนินการจดัประชุมใหญ่ในครัง้

น้ีว่าเป็น    การดาํเนินการทีถู่กตอ้งตามกฎหมายหรอืไม่ ในการน้ี คุณอรยิา สนุทรวภิาต ผูด้ําเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุม

ว่าการดําเนินการจดัประชุมใหญ่ครัง้น้ีชอบดว้ยกฎหมาย โดยมกีารนําส่งหนังสอืเชญิประชุม เอกสารประกอบการประชุมและ

เอกสารอื่นๆ     ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด และมสีาระสาํคญัครบถว้นไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมาของนิตบิุคคล

ฯ รายงานกจิกรรมที่    ผ่านมา บญัชรีบั-จ่ายและบญัชงีบดุลของนิตบิุคคลฯ ในปีทีผ่่านมา นอกจากน้ี สมาชกิผู้มาประชุมดว้ย

ตนเองและมอบฉนัทะมาเขา้ แทนกม็ากกว่า 1 ใน 3 คะแนนเสยีงของสมาชกิทัง้หมด ซึง่ถอืว่าครบองคป์ระชุม   

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 6 เมษายน 2562 และรบัรองรายงาน

การ   ประชุมใหญ่วิสามญัประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2562       

     ผูด้ําเนินการประชุมได้แจง้ต่อที่ประชุมถงึรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจําปี 2562 เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2562 

และ  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจําปี 2562 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2562 เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองความ

ถูกตอ้งของรายงานการประชุมใหญ่ ประจาํปี 2562 และรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจาํปี 2562    
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มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ประจําปี 2562 เมื่อ

วนัที ่06 เมษายน 2562 และรบัรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัประจําปี 2562 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2562  ดว้ยคะแนน

เสยีง ดงัน้ี 

รบัรอง      3,340.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์    

ไม่รบัรอง           833.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

งดออกเสยีง                 0.00 อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์      

 

วาระท่ี  3 รายงานผลการดาํเนินงานของนิติบุคคลฯ 

ผูด้ําเนินการประชุม คุณอรยิา สุนทรวภิาต ได้รายงานผลการปฏบิตัิงานของคู่สญัญาและผลการดําเนินงานของฝ่าย

บรหิารจดัการนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 18-20 เพื่อให้ที่

ประชุมไดร้บัทราบถงึการปฏบิตังิานทีผ่่านมา  

นอกจากน้ี คุณโรเบริต ์วลีคีเก ้ประธานในทีป่ระชุมยงัไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิถงึการดําเนินการตดิตามการชําระค่า

สว่นกลาง และการดาํเนินการทางกฎหมายต่อเจา้ของบา้นทีค่า้งชาํระค่าสว่นกลางมากกว่า 4 ปีจาํนวน 2 หลงั ซึง่ขณะน้ีไดม้กีาร

ดาํเนินการเสรจ็สิน้แลว้ในศาลชัน้ต้น 1 หลงัซึง่ศาลไดพ้จิารณาใหจ้ําเลยชําระเงนิแก่โจทย ์และอกี 1 หลงัศาลไดน้ัดไกล่เกลี่ย 

สบืพยานในวนัที ่7 กนัยายน 2563   

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี โดยหน่ึงในผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิม่เติมถึงค่า

น้ําประปาในปี 2563 ทีเ่พิม่มากขึน้จากปี 2562 และค่าใชจ้่ายอื่นๆ อาทเิช่น ค่าเครื่องตรวจวดัอุณหภูมร่ิางกาย ค่าใชจ้่ายในการ

จดักจิกรรมปีใหม่ และค่าเครื่องพมิพเ์อกสาร ในการน้ีประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไดร้วมอยู่ใน

รายการค่าใชจ้่ายของนิตบิุคคลฯแลว้ โดยจะอยู่ในหมวดของ “ค่าใชจ้่ายอื่นๆ” ของงบประมาณ ซึง่จะรวมค่างานบุญปีใหม่ ค่า

เครื่องวดัอุณหภูมิร่างกาย และค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกฎในรายงานการประชุม

กรรมการแต่กไ็ดม้กีารพจิารณาอนุมตัก่ิอนการดาํเนินการจดัซือ้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

  ในการน้ีคุณอรยิา สุนทรวภิาต ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่าน้ีไดม้กีารขออนุมตัคิณะกรรมการก่อนการ

ดาํเนินการแลว้โดยจะเป็นการขออนุมตัผิ่านทางจดหมายอเีลก็ทรอนิกสแ์ละมคีณะกรรมการอนุมตัมิากกว่ากึง่หน่ึง โดยสาเหตุที่

ตอ้งทาํการขออนุมตัทิางอเีมลเ์น่ืองจากว่าการประชมุกรรมการจะมเีพยีงเดอืนละ 1 ครัง้เท่านัน้ ซึง่การดาํเนินการกอ็าจไม่ทนัการ 

  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบดลุ ประจาํปี 2562  (สาํหรบัรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562) 

คุณมลฤด ีเชือ้ชูชาต ิผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีบรษิทั ควอลติี้  พรอพเพอรต์ี้  แมเนจเมน้ท ์ จํากดั  ไดร้ายงานงบดุล

ของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯ ประจาํปี 2562 โดยภาษาไทย และผูด้าํเนินการประชุมคุณอรยิา สนุทรวภิาต ไดร้ายงานงบดุลของ

นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯ ประจําปี 2562 โดยภาษาองักฤษ รอบปีบญัช ี1 มกราคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่จดัทําและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5251 นายโดม  ดุษฎีคงมงคล บรษิัท เอก็ซ์เซล ออดทิ จํากดั โดยผู้สอบ

บญัชเีหน็ว่างบดงักล่าวถูกต้องตามสาระสําคญัและหลกัการบญัชทีีร่บัรอง ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงนิทีแ่สดงถึง 

สนิทรพัย ์หน้ีสนิ และส่วนของสมาชกิ รวมถงึงบแสดงรายรบั-รายจ่าย สาํหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยสรุปได้

ดงัน้ี 

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 

รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน             415,815.38           751,326.34 

รวมสว่นของเจา้ของ        3,098,999.82         2,671,050.10 

รวมหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ       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 (ตํ่า) กว่ารายจ่าย         453,897.14           129,041.08 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตไิม่รบัรองงบดุล ประจําปี 2562 สาํหรบัรอบปีบญัช ี1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ย

คะแนนเสยีง ดงัน้ี 

 รบัรอง       1,823.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์         

ไม่รบัรอง         2,180.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์           

งดออกเสยีง                 170.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 

 ดว้ยขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี ขอ้ที ่21 ระบุว่า คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรรต้องจดัใหม้กีาร

ตรวจสอบบญัชรีบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ  และรายรบั  รายจ่ายประจําปี  โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต  และต้องจดัทํา 

งบประมาณการรายรบัค่าสว่นกลาง  และค่าใชจ้่ายของปีถดัไปภายใน 90 วนั นบัจากวนัสิน้งวดทางบญัช ี โดยกําหนดรอบบญัชี

ใหเ้ป็น 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม ของทุกปี และใหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิประจําปี  ในการน้ีคุณอรยิา สุนทร

วภิาต ผูแ้ทนฝ่ายจดัการไดนํ้าเสนอทีป่ระชุมใหญ่ฯ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตปี 2563 โดยมขีอ้มูลผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตจาํนวน  3 ราย ดงัน้ี 

     1. บรษิทั  เอก็ซเ์ซล ออดทิ   จาํกดั   เสนอราคาค่าบรกิารที ่  12,000 บาท 

     2. บรษิทั เจ ไอ ท ีการบญัช ี จาํกดั  เสนอราคาค่าบรกิารที ่  12,000 บาท 

     3. บรษิทั ศศ ิแอคเคาทต์ิง้    จาํกดั  เสนอราคาค่าบรกิารที ่  13,000 บาท 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมเหน็ชอบพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัเอก็ซเ์ซล ออดทิ จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชขีองนิตบิุคคลฯ ในรอบ

ปีบญัช ี2562 ดว้ยอตัราค่าบรกิาร 12,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

1. บรษิทั  เอก็ซเ์ซล ออดทิ  จาํกดั     คะแนนเสยีง       2,507.00     อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์     

2. บรษิทั  เจไอท ีการบญัช ีจาํกดั      คะแนนเสยีง       1,384.00     อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์     

3. บรษิทั   ศศ ิแอคเคาทต์ิง้  จาํกดั    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 หากสมาชกิไม่ชาํระเงนิตามกาํหนดเวลา และคา้งชาํระนาน

กว่า 30 วนั จะถอืว่าสมาชกิชาํระ เงนิล่าชา้  

(1) หลงั 30 วนั จะสง่จดหมายแจง้เตอืนโดยการสง่ อเีมล ์ 

(2) หลงจัากนัน้อกี 30 วนั หากยงัไม่มกีารชาํระเงนิ จะสง่จดหมาย

ทวงหน้ี โดยสง่ทางอเีมลแ์ละสง่เป็นจดหมายลงทะเบยีน  

(3) หลงัจากนัน้ 3 เดอืนหากยงัไม่มกีารชําระเงนิ   จะสง่จดหมาย

ทวงหน้ีฉบับที่สอง โดยส่งทางอีเมล์และส่ง เ ป็นจดหมาย

ลงทะเบียน บัตรกุญแจอิเล็กทรอนิคส์ทัง้หมดที่ลงทะเบียนใช้

สาํหรบับา้นแปลงทีช่าํระเงนิล่าชา้น้ีจะถูกยกเลกิการใชง้าน  

(4)จดหมายลงทะเบียนที่ส่งให้และมีผู้เซนต์รบัจะถือว่าได้มีการ

จดัส่งและท่านได้รับจดหมายทวงหน้ีทัง้สองฉบบันัน้แล้ว หาก

สมาชกิชําระเงนิค่าบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและ

บรกิารสาธารณะเป็นรายเดอืนตามขอ้ 26 ล่าชา้กว่าเวลาทีก่าํหนด 

สมาชิกจะต้องเสยีค่าปรบัต่อปีตามที่กฎหมายกําหนดขัน้สูงสุด

ของจํานวนเงนิที่ค้างชําระทัง้สิน้โดยจะมกีารประกาศให้สมาชิก

รบัทราบในการประชุมใหญ่ประจําปีและค่าดําเนินการทวงถามใน

ครัง้แรก ชําระ 500 บาท , ครัง้ที ่2 ชําระ 1,000 บาท , ครัง้ที ่3 

ชําระ 2,000 บาท หากเกินกว่านั ้นให้เป็นไปตามมติที่

คณะกรรมการกาํหนด 

  

หมวดท่ี 6 

สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

ขอ้ 28 หากสมาชกิไม่ชาํระเงนิตามกาํหนดเวลา และคา้งชาํระนาน

กว่า 30 วนั จะถอืว่าสมาชกิชาํระ เงนิล่าชา้  

(1) หลงั 30 วนั จะสง่จดหมายแจง้เตอืนโดยการสง่ อเีมล ์ 

(2) หลงจัากนัน้อกี 30 วนั หากยงัไม่มกีารชาํระเงนิ จะสง่จดหมาย

ทวงหน้ี โดยสง่ทางอเีมลแ์ละสง่เป็นจดหมายลงทะเบยีน  

(3) หลงัจากนัน้ 3 เดอืนหากยงัไม่มกีารชําระเงนิ   จะสง่จดหมาย

ทวงหน้ีฉบับที่สอง โดยส่งทางอีเมล์และส่ง เ ป็นจดหมาย

ลงทะเบียน บัตรกุญแจอิเล็กทรอนิคส์ทัง้หมดที่ลงทะเบียนใช้

สาํหรบับา้นแปลงทีช่าํระเงนิล่าชา้น้ีจะถูกยกเลกิการใชง้าน  

(4)จดหมายลงทะเบียนที่ส่งให้และมีผู้เซนต์รบัจะถือว่าได้มีการ

จดัส่งและท่านได้รับจดหมายทวงหน้ีทัง้สองฉบบันัน้แล้ว หาก

สมาชกิชําระเงนิค่าบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและ

บรกิารสาธารณะเป็นรายเดอืนตามขอ้ 26 ล่าชา้กว่าเวลาทีก่าํหนด 

สมาชิกจะต้องเสยีค่าปรบัต่อปีตามที่กฎหมายกําหนดขัน้สูงสุด

ของจํานวนเงนิที่ค้างชําระทัง้สิน้โดยจะมกีารประกาศให้สมาชิก

รบัทราบในการประชุมใหญ่ประจําปีและค่าดําเนินการทวงถามใน

ครัง้แรก ชําระ 500 บาท , ครัง้ที ่2 ชําระ 1,000 บาท , ครัง้ที ่3 

ชําระ 2,000 บาท หากเกินกว่านั ้นให้เป็นไปตามมติที่

คณะกรรมการกาํหนด  

        กรณีสมาชิกมาชาํระล่าช้า ให้นิติบุคคลฯ ตดัเงินเพิม่ที ่

ค้างชําระก่อนทัง้หมด แล้วจึงตดัเงินต้น กรณีการชาํระเงิน

ตามหมวดที ่6 เกิดค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ให้สมาชิกเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมนัน้  

 

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี โดยคะแนนเสยีงของ 

ดงัน้ี 

          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 

ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี  

     (1) กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ใหล้งลายมอืชื่อประธานกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจาก

ประธานกรรมการหรอืตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างหน่ึง

อย่างใดกไ็ด ้ 

     (2) กรณีทํานิติกรรมสญัญาต่างๆ ใหม้กีารอนุมตัิโดยมติคณะ

กรรมการฯ หรือมติประชุมใหญ่สมาชิก และลงลายมือชื่อโดย

ประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอย่างน้อยอกีหน่ึงท่าน  

     (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 ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี  

    (1) กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ให้ลงลายมือชื่อประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการหรือตามมติที่ป ระชุ ม

คณะกรรมการอย่างหน่ึงอย่างใดกไ็ด ้ 

    (2) กรณีทํานิตกิรรมสญัญาต่างๆ ใหม้กีารอนุมตัิโดยมตคิณะ

กรรมการฯ หรือมติประชุมใหญ่สมาชิก และลงลายมือชื่อโดย

ประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอย่างน้อยอกีหน่ึงท่าน  

    (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) การใช้จ่ายเกินงบประมาณประจาํปี จะต้องผ่านการ

พิจารณาก่อน แต่ต้องไม่เกิน 10% ของจาํนวนงบประมาณ

ทัง้หมด 

     (6) ควรมีการทบทวนงบประมาณในเดือนท่ี 6 และ 9 ของ

ปีงบประมาณ ในกรณีท่ีใช้จ่ายเกินงบประมาณ ควรจดัให้มี

แผนการประหยดัค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณท่ี

กําหนด โดยการพิจารณาและระบุในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ 

     (7) เงินกองทุนสามารถใช้ได้เมื่อมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนท่ี

จะต้องได้รบัการปรบัปรงุซ่อมแซมเท่านัน้ และจะต้องไม่เกิน 

200,000 บาทต่อครัง้ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีคะแนนเสยีงของ ดงัน้ี 

               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 ์(รวมถึงห้องอาบน้ําและห้องน้ํา 

1. จะตอ้งช่วยกนัใหอ้ยู่ในความสะอาดโดยเสมอ  

2. จะตอ้งช่วยกนัประหยดัการใชน้ํ้า  

 

  

 

      ข้อ 15 คลบัเฮาส ์(รวมถึงห้องอาบน้ําและห้องน้ํา) 

1. จะตอ้งช่วยกนัใหอ้ยู่ในความสะอาดโดยเสมอ 

2. จะตอ้งช่วยกนัประหยดัการใชน้ํ้า 

3. เง่ือนไขการใช้พื้นท่ีส่วนกลางหรือสนามหญ้าด้านหน้า

คลบัเฮ้าส ์มีข้อกาํหนดดงัน้ี 

      3.1. สามารถจดังานเลี้ยงสงัสรรค ์บริเวณพื้นท่ี ส่วนกลาง

ได้สูงสุดไม่เกิน 4 ครัง้ต่อปี 

      3.2. แจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  2 

เดือนก่อนเร่ิมจดังาน  

      3.3. สามารถจดังานเลี้ยงสงัสรรค์ได้ตามช่วงเวลาเปิด

ให้บริการสระว่ายน้ําหรอืตัง้แต่เวลา 6.00 น. ถึง 21.00 น. จาํกดั

ระยะเวลาการใช้สถานท่ีสูงสุดไม่เกิน 3 ชัว่โมง 

     3.4. จาํกดัจาํนวนผูเ้ข้ารว่มงาน ไม่เกิน 25 คนต่อครัง้ 

     3.5. ไม่อนุญาตให้มีการด่ืมแอลกอฮอลแ์ละของมึนเมา 

     3.6. ผู้จดังานต้องลงนามในข้อตกลงและชําระค่ามดัจํา

ความเสียหายในทรพัยสิ์นส่วนกลาง 5,000 บาท 

      3.7. ห้ามมิให้มีการประกอบอาหาร รวมไปถึงการป้ิงย่าง 

บริเวณสนามหญ้า 

      3.8. ผู้จดังานเป็นผู้รบัผิดชอบทําความสะอาดพื้นท่ีหลงั

ส้ินสุดการจดังาน 

    3.9. จํากัดจํานวน บุคคลภายนอกซ่ึงไม่ใช่สมาชิก เข้า

รว่มงานได้ไม่เกิน 10 ท่าน  

 

ประธานกรรมการคุณโรเบริต์ วเีรคเก ้ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมถึงกฎระเบยีบพกัอาศยัซึง่ไดม้กีารกําหนดขึน้เพื่อควบคุมดูแลทรพัย ์

ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพื่อเป็นการรกัษาความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งการจดังานเลี้ยงสงัสรรคส์่วน

บุคคลบรเิวณสนามหญ้าและรอบสระว่ายน้ําอาจส่งผลให้ทรพัย์ส่วนกลางบริเวณดงักล่าวเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว  

นอกจากน้ีคุณโรเบิร์ต วีเรคเก้ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดงักล่าว ว่าการจดังานเลี้ยงสงัสรรค์คงจะเป็นไปได้ยากที่จะไม่มี

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่จะเป็นงานเลีย้งสงัสรรคส์าํหรบัเดก็ๆ ทัง้น้ีด้วยบ้านของคุณโรเบริต์ วเีรคเก้ นัน้อยู่บรเิวณฝัง่ตรง

ขา้มสระว่ายน้ํา ซึง่ไดเ้คยพบเจอเหตุการณ์ทีซ่ึง่กลุ่มวยัรุ่นไดม้าจดังานเลีย้งสงัสรรคบ์รเิวณสระว่ายน้ําในยามวกิาลถงึ 2 ครัง้โดย

ผู้จดังานและผู้ร่วมงานมกีารเปิดเพลง ส่งเสยีงดงั และมอีาการมึนเมา ด้วยเหตุผลดงักล่าวการอนุญาตให้มกีารจดังานเลี้ยง

สงัสรรคบ์รเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางผูจ้ดังานจงึตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั  
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตัเิปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

อนุมตั ิ                1,118.00        อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   

   ไม่อนุมตั ิ             2,466.00        อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์   

   งดออกสยีง             589.00         อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

 

นอกจากน้ีผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามและขอให้สมาชกิผู้เขา้ร่วมประชุมพจิารณาเพิม่เตมิถงึการจดังานเลีย้งสงัสรรคส์่วน

บุคคลบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลาง หรอืบรเิวณโดยรอบคลบัเฮา้ส ์เน่ืองจากสมาชกิบางท่านมคีวามประสงค์จดักจิกรรมและงานเลีย้ง

สงัสรรคบ์รเิวณดงักล่าว อย่างไรกด็ ีสมาชกิบางท่านกไ็ม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องดงักล่าวและรอ้งเรยีนมายงันิตบิุคคลฯ ในช่วงทีผ่่านมา  

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหส้มาชกิสามารถจดักจิกรรมงานเลีย้งสงัสรรคบ์รเิวณคลบัเฮา้สไ์ด ้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

อนุมตั ิ                2,530.00        อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

   ไม่อนุมตั ิ             1,216.00        อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

   งดออกสยีง             589.00         อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์  

 

วาระท่ี  7  พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  

           เน่ืองจากคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  3 ท่านคอื ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการนิตบิุคคลฯ 

ทาํให ้ ณ ขณะน้ีกรรมการนิตบิคุคลหมู่บา้นจดัสรรฯ เหลอืสมาชกิเพยีง 4 ท่านเท่านัน้ ซึง่น้อยกว่าจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั 

โดย  ขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี หมวดที ่4 กรรมการและการประชมุของคณะกรรมการ ขอ้ที ่8 ระบุ

ว่า     คณะกรรมการมจีาํนวน 5-7 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกีไม่น้อยกว่า 4 คน ซึง่รวมทัง้หมด

ไม่เกนิ 7  คน โดยเป็นการไดร้บัการเลอืกตัง้จากมตขิองทีป่ระชมุใหญ่ของสมาชกิ  

ในการน้ี คณะกรรมการนิตบิุคคลฯและฝ่ายบรหิารจดัการ จงึไดเ้ชญิชวนใหส้มาชกิผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้เสนอชื่อในการ

เป็น  คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีไ่ดร้ะบุไว ้  

มติท่ีประชุม: ไม่มสีมาชกิท่านใดเสนอชือ่เขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการนิตบิุคคลในครัง้น้ี  

 

เมื่อสมาชกิในทีป่ระชุมไม่มเีรื่องใดๆเพิม่เตมิ คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ กล่าวขอบคุณผูม้าเขา้ร่วมประชุมทุกท่านและ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

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

                                                                        ( คุณโรเบริต์ วเีลค็เก ้) 

                                กรรมการนิตบิุคคล 

   หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

 

 

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

                                      (นางสาวพมิพป์วณ์ี โชตสิภุาโภคนิ) 

                        ผูจ้ดัการหมู่บา้น 

บรษิทั  ควอลติี ้ พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
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                           ลงชื่อ……….................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                                (นางสาวอรยิา สนุทรวภิาต)   

                                                         ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 

                                         บรษิทั  ควอลติี ้ พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
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Minutes of 2020 Annual General Meeting 

Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

Saturday 15 August 2020 Time 09.00 – 12.00 hours 

Venue: Half-Pla Waan Ballroom, Holiday Inn Resort Vana Nava Hua-Hin, 

Prachuab Khirikhan Province 

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

Attended Members to this 2020 Annual General Meeting comprise Co-owners and Proxies from 40 housing units 

out from the total 117 units of the entire Village.  The quorum accounting for 4,173 ownership ratios (37.38% of the 

totaling voting right) the quorum is therefore legally valid as it exceeds one-thirds (33.33%) of total ownership ratio under 

the provisions of Village Regulation.  All agenda could be discussed and resolved. 

The Meeting commenced at 09.00 hours 

Khun Ariya Suntonvipart, Operation Manager from Quality Property Management (QPM) was assigned to 

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

Session as follows: 

Agenda 1     Chairperson Informed 

Agenda 2      Approval of the minutes of the Annual General Meeting dated 6 April 2019 and 

     Extraordinary General Meeting dated 15 June 2019 

Agenda  3     Annual Performance Report (16 April 2019 – 30 June 2020) 

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 director  

Agedda  8     Considering and Approval 

     8.1. Pest Control    

     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. Perimeter 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) 
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Agenda 1 Matters to be informed 

Moderator Khun Ariya Suntonvipart clarified to attended members that under the procedure of Emerald Green 

Village Section 7 Clause 35 “The Committee Chairperson will chair in the general meeting of the Village.  In the absence 

of the Chairperson, one of the present Committee shall be appointed to act on his behalf.”   Since Chairperson Mrs. 

Supavadee Puphala is not present in this Session due to her overseas engagement and the covid-19 situation, the 

Committee appointed Mr.Robert Vereecke to chair this meeting session. 

In this regard, Mr. Robert Vereecke informed the members about the resignation of a number of board members since the 

Extraordinary Genaral Meeting of the 15th of June 2019. From the initial 7 board members, 3 resigned  meaning that, 

since the last resignation end of May 2020, the board is left with 4 members where the board should consist of 5 

members . The chairperson attended all the meetings but since she had to go urgently back to Sweden she attended the 

board meetings by videoconference. 

Furthermore Mr Robert Vereecke explained the achievements of the Board over the last year : 

1) Improvement of the Common Fees Payments by introducing a new approach and tool resulting in a better

financial situation of the Juristic Person.

2) Introduction of a feasible technical solution in order to repair of the western perimeter wall at a very reasonable

cost compared to the high costs of the previous repairs when the wall collapsed.

This issue has been on the agenda since a few years of previous Committees but never a feasible solution has

been proposed.

3) Improve the efficiency of the management by convincing QPM to hire a highly qualified and experienced housing

manager

Resolution:  At the meeting, the appointment of the chairperson of the meeting was acknowledged, Mr. Robert Vereecke 

had been appointed as the chairperson of the 2020 Annual General Meeting. However, a member of the meeting inquired 

about whether this general meeting was legitimate or not. In this regard, Ms. Ariya Suntonvipart, the moderator, informed 

the meeting that the conduct of this general meeting was lawful. The meeting invitation letter, supporting documents and 

other documents were delivered within the specified timeframe including all important information such as the last meeting 

minutes of the juristic person, reports on past activities and receipts and balance sheet accounts of the juristic person in 

the past year. In addition, members who attended the meeting in person and by proxy had more than one-third of the 

votes of all members, which constituted a quorum. 

Agenda 2 Approval of the minutes of the Annual General Meeting dated 6 April 2019 and Extraordinary General 

Meeting dated 15 June 2019  

The minute of 2019 Annual General Meeting dated 6 April 2019, and 2019 Extraordinary General Meeting dated 

15 June 2019 are presented for approval.   
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Resolution:  The members of the meeting approved the minute of 2019 Annual General Meeting dated 6 April 2019 and 

the 2019 Extraordinary General Meeting dated 15 June 2019 with following voting results: 

 Vote for     3,340.00 ownership ratio 

 Vote against     833.00           ownership ratio 

 Abstention            0.00      ownership ratio 

Agenda 3 Annual Performance Report (16 April 2019 – 30 June 2020) 

Ms. Ariya Suntonvipart, Moderator reported the performance of the service contractors and the performance of 

the Emerald Green Housing Estate Juristic Person Management as shown in the supporting documents on pages 18-20 

in order to keep the meeting informed of the past performance.  

Regarding the issue of payment of the common fees, Mr Robert Vereecke, chairperson of the meeting presented a new 

debtor’s consistent follow-up system of the board. Legal actions have been taken against 2  house owners with overdue 

payments of 4 years. The court decided to have the claim settled by the defendant within 2 weeks for one case. For the 

other case the court will decide on the 7th of September after examination of the claim 

Resolution: The members of the meeting acknowledged the annual performance report. One of the members inquired 

about the increase of water bill in 2020 from 2019 and other expenses such temperature measurement cost, New Year’s 

event expense, and printer cost. The chairman therefore reported that this amount was put in the cost item “other 

expenses” of the cash flow statement which also includes amounts such as New Year’s event expenses, temperature 

measurements costs and printer’s costs. These expenses were not reported in the minutes of the board meeting but were 

approved by the Committee prior to the expenses.  
Ms. Ariya informed the meeting that these expenses had been approved by the Board of Directors prior to 

implementation. Approval have been requested via electronic mail and more than half of the board approved. It happens 

sometimes that this procedure is used in case of urgent decisions to be taken as board meetings are only once a month. 

Agenda 4 Approval of the balance sheet for the year 2019 (1 January 2019 - 31 December 2019) 

The balance sheet was presented to the members of the meeting and was certified by auditor Dome 

Dussadeemongkol, License No. 5251.  The auditor commented that this statement, profit and loss account ended 31 

December 2019 of Emerald Green Juristic Village contain complete information in all material aspects of account standard 

principle.  In summary the balance sheet contains followings: 

1. Financial statement ended 31 December 2019

 31 Dec 19           31 Dec 18 

Total current asset  3,267,593.47          3,316,906.35     

Total non-current asset    247,221.73            105,470.09          

Total asset  3,514,815.20          3,422,376.44     
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Total liability   415,815.38 751,236.34        

Total co-owner equity   3,098,999.82          2,671,050.10     

Total liability and co-owner equity  3,514,815.20          3,422,376.44     

2. Profit and loss account ended 31 December 2019

   31 Dec 19           31 Dec 18 

Income total  2,709,533.78           2,705,063.95     

Expense total     2,255,636.64           2,570,022.87     

Income higher (lower) than expense    453,897.14               129,041.08        

.Resolution:  The meeting resolved disapproval to the 2019 Balance Sheet period 1 January – 31 December 2019 with 

following voting results: 

 Vote for  1,823.00     ownership ratio 

 Vote against        2,180.00       ownership ratio 

 Abstention       170.00      ownership ratio 

Agenda  5 Appointment of auditor and designation of auditor fee for 2020 

The Village Regulation Clause 21 states that official auditor shall be appointed in the annual general meeting to 

certify income, expense statement for the past year, and estimation of next year budget within 90 days after account 

closing of fiscal period each year (fiscal period 1 Jan – 31 Dec) Audited statement shall be submitted to annual general 

meeting for final approval by Village Members.  List of the three auditor firms for appointment are as follows: 

1.   Excel Audit Co. Ltd     Offered price at   12,000   Baht   

2.   JIT Accounting Co. Ltd Offered price at  12,000    Baht 

3.   SASI Accounting Co. Ltd        Offered price at   13,000    Baht 

Resolution:  The meeting resolved Excel Audit Co. to be appointed as the official auditor for 2020 financial year at the 

expense of 12,000 baht with following voting results: 

Vote for Excel Audit  2,507.00 Ownership ratio 

Vote for JIT Accounting   1,384.00 Ownership ratio 

Vote for Sasi Accounting       0.00 Ownership ratio 
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Agenda 6 By-law amendments 

6.1. Consider amendment of By-law Section 6 Article 28 regarding to Duty and Right of Village Members 

Original Regulations Amendment 

Section 6 

Duty and Right of Village Members 

Article 28 Late payment occur if the Member is in arrears 

of payment for more than 30 days of the payment date. 

(1) After 30 days, an email-reminder will be sent.

(2) After another 30 days, a demand note will be sent by

email and registered letter.

(3) After 3 months a second demand note will be sent by

email and registered letter. All electronic key cards,

registered on the default plot, will be deactivated.

(4) Post receipts for the registered letters will prove the

sending of the demand notes. In the event of late payment

specified under Article 26, such Members shall be liable

for default interests at the highest rate permitted by Thai

Laws which will be announced in the General Meeting. In

addition to this default interests, the referred Member shall

also be responsible for pursuance expenses at the rates of

1st pursuance 500 Baht, 2nd pursuance 1,000.- Baht, 3rd

pursuance 2,000.- Baht. The Committee shall prescribe

next pursuance expenses  at its discretion.

Section 6 

Duty and Right of Village Members 

Article 28 Late payment occur if the Member is in arrears of 

payment for more than 30 days of the payment date. 

(1) After 30 days, an email-reminder will be sent.

(2) After another 30 days, a demand note will be sent by email

and registered letter.

(3) After 3 months a second demand note will be sent by email

and registered letter. All electronic key cards, registered on the

default plot, will be deactivated.

(4) Post receipts for the registered letters will prove the sending

of the demand notes. In the event of late payment specified

under Article 26, such Members shall be liable for default

interests at the highest rate permitted by Thai Laws which will

be announced in the General Meeting. In addition to this default

interests, the referred Member shall also be responsible for

pursuance expenses at the rates of 1st pursuance 500 Baht,

2nd pursuance 1,000.- Baht, 3rd pursuance 2,000.- Baht. The

Committee shall prescribe next pursuance expenses at  its

discretion

       In the event that the homeowner comes to pay late the 

juristic person will have to cut off the penalties and other 

outstanding before the current expense. In the case of 

payment under section 6, any court fees shall be incurred 

by the co-owner to be responsible for that fee.  

Resolution:  Attended member resolved disproval to the amended of By-laws Section 6 Article 28 regarding to Duty and 

Right of Village Members with following voting results: 

Vote for  1,198.00      ownership ratio 

Vote against       1,531.00      ownership ratio 

Abstention      1,444.00      ownership ratio 
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6.2. Consider amendment of regulations Section 5 Article 15 regarding to Operation, Accouting, and Finance 

Original Regulations Amendment 

Section 5 

Operation, Accounting, and Finance  

Article 15 The Housing Estate Juristic Person shall legally 

enter into, and/or be bounded by contractual agreements as 

follow:  

(1) General documents shall be approved by a signature

of the Chairperson, vice-Chairperson, or another Director 

appointed by the Chairperson, or by a resolution of the 

Board of Directors.  

(2) Legal actions, or contractual agreements shall be

approved by resolution of the JP Board of Directors, or the 

general meeting of Members, and ratified by signatures of 

the Chairperson and at least another JP director.  

(3) Accounting and financial documents shall be approved

by signatures of at least two directors, who are appointed to 

oversee accounting and finance matters by the Board of 

Directors.  

(4) Cheques for an amount not exceeding THB 20,000.-

(twenty thousand Thai Baht) signatures of 2 (two) Directors 

are required. Cheques for an amount not exceeding THB 

50,000.- (fifty thousand Thai Baht) signatures of 3 (three) 

Directors are required. Cheques for an amount exceeding 

THB 50,000.- (fifty thousand Thai Baht) signatures of 4 (four) 

Directors are required. 

Section 5 

Operation, Accounting, and Finance  

Article 15 The Housing Estate Juristic Person shall legally enter 

into, and/or be bounded by contractual agreements as follow:  

(1) General documents shall be approved by a signature of

the Chairperson, vice-Chairperson, or another Director 

appointed by the Chairperson, or by a resolution of the Board of 

Directors.  

(2) Legal actions, or contractual agreements shall be

approved by resolution of the JP Board of Directors, or the 

general meeting of Members, and ratified by signatures of the 

Chairperson and at least another JP director.  

(3) Accounting and financial documents shall be approved by

signatures of at least two directors, who are appointed to 

oversee accounting and finance matters by the Board of 

Directors.  

(4) Cheques for an amount not exceeding THB 20,000.-

(twenty thousand Thai Baht) signatures of 2 (two) Directors are 

required. Cheques for an amount not exceeding THB 50,000.- 

(fifty thousand Thai Baht) signatures of 3 (three) Directors are 

required. Cheques for an amount exceeding THB 50,000.- (fifty 

thousand Thai Baht) signatures of 4 (four) Directors are 

required. 

(5) Overspending of the total yearly budget must be

justified but cannot exceed 10% of the total budgeted 

amount. 

(6) A budget review should be implemented at the 6th and

9th month of each financial year. In case of overspending the 

budget a cost saving plan should be implement in order to 

meet the budget requirement This plan should be reported in 

the minutes of the board meeting. 
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(7) The sinking fund can only be used for urgent and

unexpected maintenance and repair works and cannot 

exceed 200.000 Bath per repair. 

Resolution:  Attended member resolved disproval to the amended of By-laws Section 5 Article 15 regarding to Operation, 

Accounting and Finance with following voting results: 

Vote for  1,539.00     ownership ratio 

Vote against             1,617.00     ownership ratio 

Abstention      1,017.00     ownership ratio 

6.3. Consider amendment of house rule, Article 15 regarding to Clubhouse 

Original Regulations Amendment 

Article 15 Clubhouse 

(Including Shower and Toilet Facilities) 

a. To be maintained in a clean and tidy state at all times

b. Water usage to be kept to a minimum

Article 15 Clubhouse 

(Including Shower and Toilet Facilities) 

a. To be maintained in a clean and tidy state at all times

b. Water usage to be kept to a minimum

C. Lawn in front of the Clubhouse can be used by members

for any private event under following conditions:

1. Maximum 4 parties per year in total can be held on the

common area. 

2. Committee has to be informed at least 2 months prior

the event. 

3. Party can be held  only during the hours when the pool

is open from 6.00 hours to 21 hours Maximum time: 3 hours 

4. Maximum number of participants cannot exceed 25

persons 

5. Alcohol consumption is strictly forbidden.



นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ตาํบลทบัใต้ อาํเภอหวัหิน 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

8 

6. Organizer of party has to sign an agreement and to pay

a deposit of 5000 bath as a guarantee for possible damages. 

7. No cooking or frying nor BBQ on the lawn is allowed.

8. Organizer has to clean the grounds after the party.

9. Non-members are allowed to participate with a limited

number of 10. 

Mr. Robert Vereecke, chairperson of the meeting informed the members that according to the house rules, the common 

property has to be maintained in good condition and by allowing members to organize parties on the lawn and around the 

swimming pool could result in a rapid deterioration of the common property. Furthermore Mr. Robert Vereecke thinks that 

a party is not conceivable without alcoholic drinks, unless it is for children, and that accidents could occur. Mr. Robert 

Vereecke is living in front of the pool and witnessed two unauthorized night parties with groups of young people drunk 

around the pool making loud music. For these reasons holding parties in the common area can only be allowed under 

strict conditions. 

Resolution:  Attended member resolved disproval to the amended of House rules, Article 15 regarding to Clubhouse with 

following voting results: 

Vote for  1,118.00     ownership ratio 

Vote against             2,466.00     ownership ratio 

Abstention         589.00     ownership ratio 

In addition, the moderator also inquired the meeting to consider about organize of private party on the common area or 

around clubhouse as some members needed and some member do not agree and complain to the juristic person. 

Resolution:  Attended member resolved approval to allow the member organizing of a private party on the common area 

with following voting results: 

Vote for  2,530.00     ownership ratio 

Vote against             1,216.00     ownership ratio 

Abstention         427.00     ownership ratio 

Agenda 7 Appointment of Emerald Green Village Committee  

At this stage 3 members of the Board of directors have resigned, this means that 4 members of the board are left which is 

less than the number specified in the by-laws of the Emerald Green JP. Article 8 stipulates that the board of directors 

should consist of 5 to 7 members, consisting of 1 chairperson and at least 4 directors, totaling not more than 7 member 

which were elected by the general meeting of the members 
Resolution: No member was candidate available to join the board as board member.  
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There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 12.00 hours after the chairperson 

thanked all participated members for their time and contribution. 

Signed...................................................Chair of the meeting 

   (Mr. Robert Vereecke) 

 Chairperson of the Meeting 

 Minutes taken by 

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

 (Miss Pimpawee  Chotisupapokin) 

       Housing Manager 

 Quality Property Management Co., Ltd. 

 Minutes edited by 

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

 ( Ms.Ariya Suntonvipart ) 

   Operation Manager 

 Quality Property Management Co., Ltd. 
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