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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

ประธานในทีป่ระชุม โดยคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมมคีวามเหน็ใหคุ้ณโรเบริต ์วลีคีเก ้ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม แทนคุณ
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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 ์         

ไม่อนุมตั ิ        2,832.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์           

งดออกเสยีง                 248.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์



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 

 

 

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  

 2.1. ขดัสเีดมิทีร่่อนออกและทาํการโป๊ว ซ่อมฉาบดว้ยปนู พรอ้มลงน้ํายากนัซมึ 

 2.2. ทาน้ํายารองพืน้ปนูเก่า ดว้ยผลติภณัฑ ์TOA จาํนวน 1 รอบ 
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 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

ตรวจสอบไดร้ะบุถงึกาํแพงฝัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บา้นในบางพืน้ทีซ่ึง่อยู่ในระดบัวกิฤตและควรไดร้บัการแกไ้ขเป็นการด่วน  ในการน้ี 

นิติบุคคลฯ จงึขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิดําเนินการแก้ไขและซ่อมแซมกําแพงล้อมรอบหมู่บ้าน โดยการดําเนินการตาม

ขัน้ตอนต่างๆดงัน้ี 
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 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  

รบัรอง   1,503.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์                      

ไม่รบัรอง         3,249.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์                       

งดออกเสยีง                 308.00  อตัราสว่นกรรมสทิธิ ์ 
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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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Minute of 2020 Extraordinary General Meeting   

Emerald Green Housing Estate Juristic Person   

Saturday 03 October 2020 Time 09.00 – 12.00 hours  

Venue: Kho Tao Ballroom, Grand and Plaza Hua-Hin Hotel   

Prachuab Khirikhan Province 

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

 Attended Members to this 2020 Extraordinary General Meeting comprise members and Proxies from 47 housing   

units out from the total 117 units of the entire Village. The quorum accounting for 5,060 ownership ratios (45.33% 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 09.15hours   

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   Election of new Directors to replace the resigned director                  

 Agedda 3   Considering and Approval                    

             3.1. Pest Control       

             3.2. Garden and landscape      

              3.3. Roof repair          

              3.4. Rain gutter       

              3.5. Clubhouse painting        

              3.6. Replace of Drainage lids        

              3.7. Perimeter wall repair        

                            3.8. Fill up the soil along the west wall       

 Agenda 4   Approval of the annual budget for year 2020                              

 Agenda 5   Other Business (If any)   

 

Agenda 1 Chairperson 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. 
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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 Extraordinary General Meeting. The Chairperson welcomed and 

greeted all participants. Khun Ariya Suntonvipart was assigned to moderate of this Extraordinary General Meeting.  

 

Agenda 2 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 Juristic Person. Chapter 4 Directors and 

Board of Directors Meeting, 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 members which were elected by the general meeting of 

the members.  
However as on the annual general meeting on 15 August 2020, no members nominated as a juristic person’s 

director. Therefore to enable the operation of the Juristic person in accordance with the By-law of the Juristic person the 

meeting are requested to consider appointing a new director to replace the resigned directors which on the meeting there 

were 2 members nominated as a directors of the Emerald green housing estate juristic person as follows: 

1. Khun Ponpimol Rurob        

2. Khun Pisit Sirimongkol   

Resolution: The meeting resolved appointed 2 new directors to replace the resigned directors with following voting results  

1.  Khun Ponpimol Rurob              2,198.00   Ownership ratio   

2.  Khun Pisit Sirimongkol             1,951.00   Ownership ratio 

   

Agenda 3 Considering and Approval               

3.1. Pest Control   

Moderator, Miss Ariya informed the meeting to consider of the pest control service around the common area such 

drainage along the road, sports club area, shower room, rest room, juristic person office, estate pond and security hut in 

front of the village. The service provided twice a year, the cost of pest control services is around 7,500 baht 

Resolution: The meeting resolved disapproval to the pest control service on the common area twice a year with following 

voting results:   

Approve       1,980.00 Ownership ratio    

Disapprove          2,832.00 Ownership ratio         

Abstention                  248.00 Ownership ratio  

 

3.2. Garden and landscape      

 Mr. Robert Vereecke chairperson proposed to improve the landscape and green area of the village by divided 

into 2 phases. The first phase will be proceed during 2020-2021 and second phase will proceed during 2021-2022. The 



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 

 

 

total cost for phase 1 is approximately 96,000 bah. Its purpose is to create some harmony and more attractive in the 

landscape and green area of garden around the pond in front of the village as well as along the northern and eastern 

perimeter walls.     

Resolution: The meeting resolved disapproval to improve the green area or garden around the pond in front of the village 

and along the perimeter wall of the North and East side with following voting results  

Approve       1,980.00 Ownership ratio    

Disapprove          2,832.00 Ownership ratio         

Abstention                  248.00 Ownership ratio  

 

3.3. Roof repair  

Moderator, Khun Ariya Suntonvipart reported the members about the water leakage at the clubhouse due to the 

crack and deterioration of the waterproofing protection which result to the water leakage from the rooftop to the ceiling of 

clubhouse, stain on the ceiling and peeling off paint. Moreoever, if that area has more moisture and waterlogging, the 

ceiling would be more damaged. The juristic person therefore would like to request approval to repair the roof of the 

clubhouse, total area of the rooftop was 73 square meters, cost of operation is approximately 90,000 Baht. The 

moderator, moreover propose to the meeting about the operation procedure for considering as follows:  

Surface preparation 

1. Wash the flat roof with a high-pressure machine. 

2. Apply Microkill fungicides 

3. Leveling and aligning water flow 

4. Repair of cracks with PU sealant 

Installation of Polyurethane Waterproofing System 

5. Install 2 rounds of cement membrane 

6. Install waterproof on all areas of the rooftop 3 times with Polyurethane Waterproofing System 100%. 

Resolution: The meeting resolved disapproval to repair the rooftop of the clubhouse with following voting results  

Approve       2,091.00 Ownership ratio    

Disapprove          2,794.00 Ownership ratio         

Abstention                  175.00 Ownership ratio  

 

3.4. Installation of rain gutter at the clubhouse   

Mr. Robert Vereecke chairperson proposed the solution to solve the problem about the peeling of paint and 

waterlogging on the rooftop of clubhouse by installing of the rain gutter in order to allowing water from the roof directly 

flow down to the sewer faster and reduce the amount of water that will splash into the clubhouse area which can lead to 

damage on the walls of the clubhouse building. The rain gutter is rain gutter is also a protection against ground   
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subsidence. The members therefore are requested to consider and approve the installation of the rain gutter at the 

clubhouse, total cost of operation is approximately 45,000 baht 

Operating procedure 

1. Install aluminum rain gutter around the club house under the roof area total length at 65 meters 

2. Install aluminum rain gutter around the club house under the flat roof total length at 52.5 meters 

3. Install of the water pipe, total length at 27.5 meters 

4. Install of a large spout around the roof of clubhouse, total length at 7.5-meter 

Resolution: The meeting resolved disapproval the installation of the rain gutter at the clubhouse with following voting 

results: 

Approve       1,614.00 Ownership ratio    

Disapprove          3,032.00 Ownership ratio         

Abstention                  414.00 Ownership ratio  

 

3.5. Clubhouse painting 

Mr. Robert Vereecke chairperson report to the member of the meeting about the paint of the interior and exterior 

wall of the fitness room and around the club house is peeling off in many places, including the ceiling where water stains 

are found and cracks on the roof of the building. Consequently the building has to be renovated completely. The members 

therefore are requested to approve the painting of the interior and exterior wall around the clubhouse, total area of paint is 

580 square meters and the estimate cost for this project is in the amount of 70,000 baht.  The moderator, moreover 

propose to the meeting about the operation procedure for considering as follows:  

1. Renovation the interior walls of the clubhouse, totally area 208 square meters 

     1.1 Scrubbing the existng paint that peel off, then applying the cement plaster and waterproofing   

1.2 Apply TOA old concrete primer, Coating 1 time 

1.3 Painted with TOA 4 Season (AG2001), Coating 2 times. 

2. Renovation of the exterior wall of the clubhouse, totally area 240 square meters 

2.1. Scrubbing the existng colour that peel off, then applying the cement plaster and waterproofing   

    2.2. Apply TOA old concrete primer, coating 1 time 

    2.3. Painted with TOA 4 Season (AG6006), Coating 2 times 

3. Renovation of ceiling of clubhouse, totally area 132 square meters 

    3.1. Apply TOA old concrete primer, Coating 1 time  

    3.2. Painted with TOA 4 Season (A7000), Coating 2 timess 
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Resolution: The meeting resolved disapproval of clubhouse painting with following voting results: 

Approve       1,544.00 Ownership ratio    

Disapprove          3,196.00 Ownership ratio         

Abstention                  320.00 Ownership ratio  

 

3.6. Replacement of drainage cover   

Mr. Robert Vereecke chairperson report to the members about the drainage cover issue inside the village, 

regards to the inspection of the management it was found that there were 30 broken drainage cover and the others  

drainage cover were installed in a bumpy way and not at street surface level representing an obstacle and dangerous 

situation for vehicles and pedestrians.   

In order for the safety of the members and residents, the members therefore are requested to consider and give 

their approval for this work. Total number of drainage covers that needed to be replaced are about 30 units. The operating 

cost for installing a new concrete drainage cover and leveling the support bar is approximately 3,500 baht per set or the 

total cost of 105,000 baht. The operating procedure to replace of drainage cover is as follows:   

1. Repair the bumpy lids by renewing or correction the base of the lids with cast iron size 50 * 50 mm.  

2. Replace the damaged lids by new concrete lids. 

Resolution: The meeting resolved disapproval to fix and replace of drainage cover with following voting results: 

Approve       1,671.00 Ownership ratio    

Disapprove          3,249.00 Ownership ratio         

Abstention                  140.00 Ownership ratio  

 

3.7. Perimeter Wall repair   

 Mr. Robert Vereecke, chairperson informed to the members about the perimeter walls of the village which cracks 

and inclining of certain sections of the perimeter wall and regards to the inspection report of a certified civil engineer, it 

was mentioned that the westwall of the village being in critical situation and it needed to be repaired urgently. The 

operating procedures are as follows: 

 Operating procedure  

 Construction of brace by columns and reinforced concrete beams to the fence structure  

1. Providing of Concrete piles, size 0,15 x 0.15 x 2.50 meters ( I-Section or Square-Section)  

2. Drive the concrete piles into the ground about 2. to 3 meters deep  

3. Attach the concrete pile to the pole of the wall with a steel structure 0,20 x 0,20 Meters  

4. Fill the upper part of the hole with reinforced concrete  

 



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 

 

 

This operation will financed by the Juristic person. Other costs such as removing and reinstalling the water and drainage 

pipes, making the land sections available where the poles have to be installed and putting everything in place after the 

work have to be realised at the expense of the owner.  

          Work will start from the perimeter wall at Westside of the village which being in the critical situation or begin at the    

perimeter wall of 10 houses. The operating expense is in the amount of 33,000 baht per house or totally 330,000 baht.     

Resolution: The meeting resolved approval the repair of the perimeter wall at Westside of the village, the total budget is   

in the amount of 330,000 baht with following voting results:  

Approve       2,618.00 Ownership ratio    

Disapprove          2,372.00 Ownership ratio         

Abstention                   70.00 Ownership ratio    

 

3.8. Landfill area along the west wall along the line   

  Mr. Robert Vereecke, chairperson of the meeting had propose another solution to resolve the perimeter wall issue 

which can be resolve by dumping a large quantity of soil, pressed against the backside of the wall will also reinforce the   

wall for sure. Soil will be dumped and pressed against the wall over the total length (288 meter) with a height of 1.50   

meter and a width of 2 meter. Total cost will be around 130,000 baht 

Resolution: The meeting resolved disapproval of landfill area along the west wall with following voting results:    

Approve         699.00 Ownership ratio    

Disapprove          3,497.00 Ownership ratio         

Abstention                   864.00 Ownership ratio     

 

Agenda  4  Approval of the expenditure budget and action plan for 2020 

             Moderator, Khun Ariya Suntonvipart reported the 2020 expenditure budget and action plan of the Emerald 

Green housing estate juristic person. Detail is in the meeting document pages 14-15    

Resolution: The meeting resolved disapproval the 2020 expenditure budget and action with following voting results:  

Approve       1,503.00 Ownership ratio    

Disapprove          3,249.00 Ownership ratio         

Abstention                  308.00 Ownership ratio     

 

Agenda 5 Other Business (If any) 

 The members in the meeting propose the agenda for considering in the next annual general meeting which 

including the following agenda: 

 1. Consider and approval of management company 
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 2. Consider and approval to control the speed limited in the village, although at the 2019 annual general meeting, 

the meeting resolved disapproval to install the speed bump.  

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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