
       นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
 357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

           E-mail: office@theemeraldgreen.com  Phone: 032-510618 , 095-975 4496 
 

1 

 

 

Minutes of the Committee Meeting No.3/2022 
    Wednesday 27 April 2022 Time 14.00 hours 
Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 

 
Committee members attended the meeting   
      1.  Mr.  MATS GEORG ERIKSSON        
      2.  Mrs. Boonsanong Shertenberger     
      3.  Mr.  Warakorn Maneewong  
      4.  Mr.  Phisit Sirimongkhon                     
      5.  Mrs. Saichai  Gustafsson              
 
The Management of Quality Property Management Co., Ltd. who attended the meeting. 

1. Ms. Ariya Suntonvipart                   Operation Manager  
2. Ms. Pimpawee Chotisupapokin        Village Manager 

 
The Meeting commenced at 14.00 hours.  
There being a quorum Khun Ariya Suntonvipart opened the meeting to consider following Agenda: 
 
Agenda 1 Appointment of the Chairperson and chairperson informed  

  Moderator informed the meeting regards to the By-laws of the Emerald Green Juristic person section 4 Director, 
Board of Director Meeting article 8 stating that the Board of Directors shall be comprised of 5 - 7 (five to seven) persons, 
including 1 (one) Chairperson and 4 - 6 (four to six) other Directors, by the selection and resolution of the Member´s 
general meetings.  

Terms of the Board of Directors shall begin as of the date on which the Directors are selected by the General 
Meeting of Members.  

  The Board of Directors shall select their Chairperson and inform the Registrar when elected. 
Resolution: The meeting resolved to appoint Mr. Khun Pisit Sirimongkol as the chairperson of the juristic person. In this 
regard, Khun Pisit Sirimongkol welcomed and thanked all directors attended to committee meeting No 3 of 2022 and 
assigned Ms. Ariya Suntonvipart, Operations Manager, Quality Property Management Company Limited, to conduct the 
following agenda.  
 
Agenda 2 Adoption of the minutes of Committee Meeting No. 02/2022 dated 4 April 2022  

Moderator report the minute of the committee meeting No.2/2022 dated on 4 April 2022 at 02.00 pm. At the 
Emerald green juristic person office as appeared in the committee meeting No.3/2022 handout page 4-9     
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 02/2022 on 4 April 2022  
Agenda 3 Consider and approval the authorize signature  
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Moderator informed the meeting regards to the By-laws of the Emerald Green Juristic person section 4 Operating, 
Accounting, and Finance article 15 stating that 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.  

Resolution: The meeting resolved to appoint the authorize signature of 5 committees as follows: 
      1.  Mr.  MATS GEORG ERIKSSON         
      2.  Mrs. Boonsanong Shertenberger     
      3.  Mr.  Warakorn Maneewong  
      4.  Mr.  Phisit Sirimongkhon 
      5.  Mrs. Saichai Gustafsson              
  
Agenda 4 Other Matters (If any):  Chairperson proposed to the committee to explore and inspect the common areas 
and common property around the village to plan for improvements which the committee has suggested and assigned 
the management to proceeded work as follows: 

1. Cut down the tree at the corner of the entrance road by assigning the management to complete the work 
within next week. 

2. Replace the damaged control box next to the wastewater treatment control panel to prevent water damaged 
and ingress in the box.   

3. Propose management to present the cash flow statement to the committee every month. 
4. Propose to repair of the west wall of the house owner allow the Juristic person to repair the wall as the first 

priority task.   
5. Following the white identification letters of the Emerald Green  
6. Coordinate with contractors to survey the village's drainage system 

In addition, the committee Mr. MATS GEORG ERIKSSON proposed the drainage and water level reduction. as well as 
removing weeds and lotuses in the front pond of the village to prepare for the amount of water during the coming rainy 
season. As well as cut the pipes at the front pond to reduce the water level, which is currently too high. 
 
On the part of the village website, the meeting agreed that the chairperson was responsible for importing information into 
the website by assigning the management to prepare the information to bring to the village website and present it to the 
committee for consideration. 
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There is no other matter to be proposed to the meeting, the chairperson Mr. Phisit Sirimongkhon then thanked. All 
committees who attended this meeting and closed the meeting 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@theemeraldgreen.com


       นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
 357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

           E-mail: office@theemeraldgreen.com  Phone: 032-510618 , 095-975 4496 
 

4 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครัง้ท่ี 3/2022  

วนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.  

ณ ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
 
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ        
 1. Mr. MATS GEORG ERIKSSON     
   2. นางบุญสนอง เชอรเ์ทนเบอรเ์กอร ์   

3. นายวรากรณ์  มณีวงศ ์    
4. นายพสิษิฐ ์ศริมิงคล    
5. นางสายใจ กุสต๊าฟซอน     

      
ฝ่ายบริหารจดัการผู้เข้าร่วมประชุม    
    1. นางสาวอรยิา            สุนทรวภิาต             ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
    2. นางสาวพมิพป์วณ์ี      โชตสุิภาโภคนิ          ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 
  
เร่ิมการประชมุเวลา 14.00 น.     

เมื่อผู้เขา้ร่วมประชุมมาครบตามทีน่ัดหมาย โดยมกีรรมการเขา้ร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถเปิดประชุม
กรรมการนิตบิุคคลฯได ้ในการนี้ คุณอรยิา สุนทรวภิาต ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดน้ าเขา้สู่วาระการประชุม ดงันี้  

 
วาระท่ี 1 พิจารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการ 
  ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับของนิติบุคคลฯ หมวดที่ 4 กรรมการและการประชุมของ
คณะกรรมการ ขอ้ที ่8 ซึ่งระบุไวว้่า คณะกรรมการมจี านวน 5-7 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอกี ไม่
น้อยกว่า 4 คน ซึง่รวมทัง้หมดไม่เกนิ 7 คน โดยเป็นการไดร้บัการเลอืกตัง้จากมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ  
  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ  

โดยคณะกรรมการจะเป็นผูเ้ลอืกประธานกรรมการนิตบิุคคลและแจง้ผลการเลอืกตัง้ใหน้ายทะเบยีนรบัทราบ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้คุณพสิษิฐ ์ศริมิงคล เป็นประธานกรรมการนิตบิุคคลฯ ซึง่ในการนี้ คุณพสิษิฐ ์ศริมิงคล ไดก้ล่าว
ต้อนรับและขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 3 ประจ าปี 2565 ในครัง้นี้ และ
มอบหมายใหคุ้ณอรยิา สุนทรวภิาต ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั ควอลติี้  พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นผู้ ด าเนินการ
ประชุมในวาระต่างๆต่อไป 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุกรรมการครัง้ท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวรายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งไดม้กีารจดัประชุมขึน้เมื่อวนัที ่4 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรีน เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบและพิจารณาอนุมตัิ 
รายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่3/2565 หน้าที ่4-9 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุกรรมการครัง้ที ่2 ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2565  
   
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัผู้มีอ านาจลงนามทางการเงิน  
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ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึขอ้บงัคบัของนติบิุคคลฯ หมวดที ่5 การด าเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ 

ขอ้ 15 การลงลายมอืชื่อเพื่อใหม้ผีลผกูพนันิตบิุคคล หมูบ่า้นจดัสรร ให้ปฏบิตัดิงันี้  
(1) กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ใหล้งลายมอืชื่อประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากประธานกรรมการหรอืตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการอย่างหนึ่งอย่างใดกไ็ด ้ 
(2) กรณีท านิตกิรรมสญัญาต่างๆ ใหม้กีารอนุมตัโิดยมตคิณะกรรมการฯ หรอืมติประชมุใหญ่สมาชกิ และลงลายมอืชื่อโดย

ประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่นอย่างน้อยอกีหนึ่งท่าน    
(3) กรณีเอกสารทีเ่กีย่วกบับญัชแีละการเงนิ ใหล้งลายมอืชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 ท่านทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้แูล   

การบญัชแีละการเงนิ โดยคณะกรรมการฯ   
(4) การสัง่จ่ายโดยเชค็ยอดเงนิไม่เกนิ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถว้น) จะตอ้งเซนตล์งนามโดย กรรมการ 2 (สอง) ท่าน 

การสัง่จ่ายโดยเชค็ยอดเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) จะตอ้งเซนตล์งนามโดยกรรมการ 3 (สาม) ท่าน การสัง่จ่ายเชค็
ยอดเงนิเกนิ 50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) จะตอ้งเซนตลง์นามโดยกรรมการ 4 (สี)่ ท่าน 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตแิตง่ตัง้ผูม้อี านาจลงนามทางการเงนิของนิตบิุคคลฯ ทัง้สิน้ 5 ท่าน ประกอบไปดว้ย    
           1. Mr. MATS GEORG ERIKSSON       
   2. นางบุญสนอง เชอรเ์ทนเบอรเ์กอร ์    

3. นายวรากรณ์  มณีวงศ ์    
4. นายพสิษิฐ ์ศริมิงคล    
5. นางสายใจ กุสต๊าฟซอน    

 
วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) : ประธานกรรมการไดเ้สนอใหก้รรมการชุดใหม่ไดส้ ารวจ ตรวจสอบพืน้ทีส่่วนกลางและ
ทรพัยส์นิส่วนกลางโดยรอบหมูบ่า้นเพื่อวางแผนกรด าเนินงานปรบัปรุงดา้นต่างของนิตบิคุคลฯ ซึง่จากการส ารวจพืน้ทีโ่ดยรอบนัน้ 
คณะกรรมการไดเ้สนอแนะและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการดา้นต่างๆ เพิม่เตมิดงันี้ 

1. ตดัตน้ไมบ้รเิวณหวัมมุทางโคง้เขา้หมู่บ้าน โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสปัดาหห์น้า  
2. เปลีย่นกล่องควบคุมขา้งตูค้วบคมุระบบบ าบดัน ้าเสยีทีม่รีอยแตกช ารุด เพื่อป้องกนัน ้าเขา้และสรา้งความเสยีหาย 
3. ใหฝ่้ายจดัการเสนองบกระแสเงนิสดต่อคณะกรรมการทุกเดอืน 
4. ใหเ้ริม่ด าเนินการซ่อมแซมแกไ้ขก าแพงฝัง่ตะวนัตกทีส่มาชกิอนุญาตใหน้ิตบิคุคลฯ เขา้ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็เป็นงาน

ล าดบัแรก  
5. ใหฝ่้ายจดัการตดิตามตวัอกัษรหมู่บา้นทีส่่งซ่อม 
6. ประสานงานผูร้บัเหมาเขา้ส ารวจระบบบ าบดัน ้าเสยีของหมู่บา้น 

นอกจากนี้ กรรมการคุณ Mr. MATS GEORG ERIKSSON ไดเ้สนอใหม้กีารระบายน ้าและลดระดบัน ้า พรอ้มทัง้เอาวชัพชืและบวั
ในบ่อน ้าหน้าหมู่บ้านออกเพื่อเตรยีมรองรบัปรมิาณน ้าในช่วงฤดูฝนทีจ่ะมาถงึนี้ พร้อมทัง้เสนอใหม้กีารตดัท่อบรเิวณบ่อน ้าหน้า
หมู่บา้นใหส้ัน้ลงเพื่อลดระดบัน ้าในบ่อซึง่ปัจจุบนัมรีะดบัทีค่่อนขา้งสงูเกนิไป  

ทัง้นี้ ในส่วนของ Website หมู่บา้น ทีป่ระชมุเหน็ควรใหป้ระธานกรรมการเป็นผูค้วบคมุน าเขา้ขอ้มลูต่างๆเขา้สู่ Website     โดย
มอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูจ้ดัเตรยีมขอ้มลูทีจ่ะน าเขา้สู่ Website ของหมูบ่า้น และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา 
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เมื่อไม่มเีรื่องอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานในทีป่ระชุม คุณพสิษิฐ ์ศริมิงคล ไดก้ล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ
ทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และกล่าวปิดประชุม   
ปิดการประชุมเมื่อ เวลา 17.45 น. 
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