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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครัง้ท่ี 5/2022  

วนัพธุท่ี 6 กรกฎาคม 2565  เวลา 14.00 น.  
ณ ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม        
1. นายพสิษิฐ์  ศริมิงคล  ประธานกรรมการ  
2. นางสายใจ  กุสต๊าฟซอน  กรรมการ 
3. นางบุญสนอง  เชอรเ์ทนเบอรเ์กอร ์ กรรมการ 
4. นายวรากรณ์  มณีวงศ ์  กรรมการ   
        
ฝ่ายบริหารจดัการผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางกนกวรรณ นิลทบั   ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
2. นางสาวพมิพป์วณ์ี โชตสิุภาโภคนิ  ผูจ้ดัการหมู่บา้นฯ 
  
เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น.     

เมื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาครบตามทีน่ัดหมาย โดยมคีณะกรรมการเขา้ร่วมการประชุมเกนิกว่ากึง่หนึ่ง ซึง่
สามารถเปิดประชุมกรรมการนิตบิุคคลฯได ้ในการนี้ คุณกนกวรรณ นิลทบั ผูด้ าเนินการประชุมจงึได้น าเข้าสู่
วาระการประชุม ดงันี้  
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  คุณพิสิษฐ์ ศิริมงคล กล่าวต้อนรบัและขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ ครัง้ที ่5/2565 ในครัง้นี้ และมอบหมายให้ คุณกนกวรรณ นิลทบั ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร เป็น
ผูด้ าเนินการประชุมในวาระต่างๆ ต่อไป 
 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 04/2022 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565  

ผูด้ าเนินการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่4/2565 ซึง่ไดม้กีารจดัประชุมขึน้เมื่อวนัที ่
18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบและพิจารณาอนุมตัิ รายละเอียดตามที่
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่5/2565 หน้าที ่4 - 7 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมกรรมการฯ ครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่ รบัรองรายงานการ
ประชุมครัง้ที ่04/2022 เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2565  
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วาระท่ี 3  รายงานผลการปฏิบติังาน (ระหว่างวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 – -30 มิถนุายน 2565)  
ผูด้ าเนินการประชุม ได้รายงานผลการปฏบิตังิาน ระหว่างวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 – -30 มถิุนายน 

2565 ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ พรอ้มรายงานผลการด าเนินงานและงานคงคา้งตดิตาม รายละเอยีดตามทีป่รากฏใน
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่4/2565 หน้าที ่9 - 20 
 
วาระท่ี 4 รายงานสถานะการเงิน  
4.1 รายงานงบกระแสเงินสดเดือน พฤษภาคม 2565 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดร้ายงานสถานะการเงนิและยอดคงคา้งตามรายละเอยีดในงบกระแสเงนิสดเดอืน 
ณ พฤษภาคม 2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายรบั      1,141,348.00  บาท 
รายจ่าย 

- หมวดบรหิารและจดัการ      556,782.36  บาท 
- หมวดสาธารณูปโภค          57,001.48  บาท 
- หมวดค่าด าเนินการ          41,103.44  บาท 
- หมวดซ่อมแซมและพฒันาปรบัปรุง     93,277.00  บาท 
- หมวดค่าใชจ่้ายอื่น       16,129.00  บาท 
- ทดรองจ่าย      112,238.00  บาท 
- จดัซือ้ทรพัยส์นิ        3,000.00  บาท 

รวมรายจ่ายทุกหมวด     879,531.28  บาท 

  รายรบัสูง (ต า่) กว่ารายจ่าย     261,816.72  บาท 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานสถานะการเงนิ ณ เดอืน พฤษภาคม 2565 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาราคาการซ่อมก าแพงทิศตะวนัตก และแผนงาน 
  สบืเนื่องจาก มตทิีป่ระชุมใหญ่ทีผ่่านมา ฯ เรื่องการซ่อมแซมบา้นสมาชกิตามทีไ่ดแ้จง้รายละเอยีดนัน้  
ผูร้บัเหมา นายชยพล  ทพิยเ์ทีย่งแท ้ไดเ้สนอราคา  2 แบบ ไดแ้ก่  

- งานรือ้รัว้คอนกรตีบลอ็กเดมิ ขนทิง้ (งานรัว้คอนกรตีส าเรจ็รปูสงู 2.50 ม.)  15,750.- บาท 
- งานรือ้รัว้คอนกรตีบลอ็กเดมิ ขนทิง้ (งานรัว้คอนกรตีบล๊อกสงู 2.50 ม.)  16,500.- บาท 

(ราคาต่อ 1ช่อง รัว้ยาว 3.00 ม. สงู 250 ม. ก าแพงกนัดนิสงู 0.70 ม.) 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตพิจิารณาเลอืกแบบรัว้คอนกรตีส าเรจ็รูป และมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ 
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- ท าหนังสอืลงนามยนิยอมการด าเนินการตามรูปแบบทีก่ าหนด 
- ประสานงานนดัท่านสมาชกิ เพือ่อธบิายการด าเนินการ 

วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 6.1 พิจารณาอนุมติัผู้มีอ านาจลงนามทางการเงิน 
 ตามขอ้บงัคบันิตฯิ หมวดที ่5 การด าเนินการ การบญัช ีและการเงนิ ขอ้ 15. (3) กรณีเอกสารทีเ่กีย่วกบั
บญัชีและการเงิน ให้ลงลายมอืชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดูแลการบัญชีและ
การเงนิ โดยกรรมการฯ  
 คณะกรรมการฯ พจิารณาร่วมกนัถงึความเหมาะสม ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อประสานงานและ
ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ จงึไดป้ระชุมและปรกึษาหารอืกนัในเรื่องผูม้อี านาจลง
นามเอกสารทางการเงนิ  
มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตพิจิารณาอนุมตัผิูม้อี านาจลงนามทางการเงนิ โดยยดึตามขอ้บงัคบันิตฯิ หมวดที ่5 
การด าเนินการ การบญัช ีและการเงนิ ขอ้ 15.(3) กรณีเอกสารทีเ่กี่ยวกบับญัชแีละการเงนิ ใหล้งลายมอืชื่อของ
กรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน  
 โดยมีรายนามคณะกรรมการฯ ผู้มีอ านาจ ดงัน้ี  

1. นายพสิษิฐ์  ศริมิงคล  ประธานกรรมการ  
2. นางสายใจ  กุสต๊าฟซอน  กรรมการ 
3. นางบุญสนอง  เชอรเ์ทนเบอรเ์กอร ์ กรรมการ 
4. นายวรากรณ์  มณีวงศ ์  กรรมการ 
5. Mr. MATS GEORG ERIKSSON  กรรมการ 
และขอเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจลงนาม บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขาหวัหนิ มารเ์กต็ วลิเลจ ในนาม/ 

ชื่อบญัช ีนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร เอม็เมอรลั กรนี จ านวน 3 บญัชไีดแ้ก่  
1. บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่927-2-43386-3 

 2. บญัชเีดนิสะพดั  เลขที ่927-3-00336-0 
 3. บญัชฝีากประจ า เลขที ่927-1-02688-3 
โดยขอยกเลิกจากเดิมท่ีมีอ านาจลงนาม จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
1. นางสุภาวด ี   ปุผาลา   กรรมการ 
2. นางพรพมิล  รูร้อบ   กรรมการ 
3. Mrs. Melanie de Wit    กรรมการ 
4. Mr. Robert   Vereecke                  กรรมการ 
และขอเพ่ิมผู้มีอ านาจลงนาม จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
1. นางบุญสนอง  เชอรเ์ทนเบอรเ์กอร ์ กรรมการ 
2. นายวรากรณ์  มณีวงศ ์  กรรมการ 
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3. Mr. MATS GEORG ERIKSSON  กรรมการ 
และขอเปลีย่นแปลงเงือ่นไขจากเดมิเป็น ลงลายมอืชื่อกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 5 ท่าน   

6.2 พิจารณาผู้มีอ านาจลงนามเอกสารแทนประธานกรรมการ 

เนื่องจาก คุณพสิษิฐ ์ ศริมิงคล ประธานกรรมการฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการฯว่า จะบางช่วงเวลา
ทีไ่ม่สะดวกลงนามเอกสารต่าง ๆ ของนิตบิุคคลฯ ได ้จงึขอเสนอให ้คุณสายใจ  กุสต๊าฟซอน เป็นผูล้งนาม
เอกสารแทนในช่วงเวลาดงักล่าว                     
มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตพิจิารณาอนุมตัใิห ้คุณสายใจ กุสต๊าฟซอน  เป็นผูม้อี านาจลงนามเอกสารแทน
ประธาน ในช่วงเวลาทีป่ระธานกรรมการฯ ไม่สามารถลงนามเอกสารได ้

6.3  การรบัช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนิติบุคคลฯ และการตัง้เบิกค่าใช้จ่าย     

เนื่องจาก นิตบิุคคลฯ มกีารด าเนินงานด้านการรบัช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยนโยบายและกฏระเบยีบ
ของ บรษิทั ควอลติี้ พรอพเพอตี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั QPM ไม่รบัช าระค่าใชจ่้ายเป็นเงนิสด และมกีารใชร้ะบบ 
Cross Bank เพื่อส าหรบัตรวจสอบสถานการโอนเงนิและผู้โอน เพื่อความปลอดภยั สะดวกแลรวดเรว็ในการ
ปฏบิตังิาน                        
มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตเิน้นย ้า และก าชบั เรื่องการรบัช าระค่าใชจ่้าย หา้มรบัช าระเป็นเงนิสดโดยเดด็ขาด 
และหากจะด าเนินการตัง้เบกิค่าใชจ่้ายใด ๆ จะตอ้งมมีตพิจิารณาจากคณะกรรมการฯ ทุกครัง้  

6.4 พิจารณาอนุมติัจดัซ้ือ 
1. ซือ้ยางมะตอย เพือ่กลบหลุมทางเขา้โครงการ   งบประมาณ 3,000.- บาท 
2. ซือ้ทรายเพือ่โรยรอบส านกังาน และอาคารคลบัเฮา้ส์  งบประมาณ 2,000.- บาท 
3. ซือ้เครื่องส ารองไฟ ส าหรบัคอมพวิเตอร ์1 เครื่อง  งบประมาณ 3,500.- บาท 
4. ซือ้กระจกโคง้ เพือ่ตดิตัง้ทดแทนของเดมิทีช่ ารุด  งบประมาณ    10,000.- บาท 
5. ซือ้ตูเ้อกสาร และจดัส านกังานใหเ้รยีบรอ้ย   งบประมาณ    14,000.- บาท 
6. ซือ้โคมไฟโซล่าเซล พรอ้มอุปกรณ์    งบประมาณ    20,000.- บาท 
7. ซือ้เครื่องท าน ้าเยน็ 1 เครื่อง     งบประมาณ 5,000.- บาท  
8. ซือ้สายยางรดน ้าตน้ไม ้    งบประมาณ 5,000.- บาท 

 คณะกรรมการฯ มอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการเพิม่เตมิ ดงัรายการต่อไปนี้ 

1. ท าโครงไมส้ าหรบัครอบบงัแดดตูไ้ฟ บรเิวณสะพานทางออกโครงการ 
2. ใหน้ าขวดน ้าไปใสใ่นถงัชกัโครกเพือ่ประหยดัน ้า 
3. ตดิตามทนายรชัชา เรื่องความคบืหน้าของคดคีวาม 
4. ประสานงาน อบต. เรื่องการตดิป้ายชื่อโครงการ 
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เมื่อไม่มเีรื่องอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาเพิม่เตมิ ประธานในทีป่ระชุม คุณพสิษิฐ ์ศริมิงคล ได้
กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และกล่าวปิดประชุม   
 
ปิดการประชุมเม่ือ เวลา 17.45 น. 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ประธานทีป่ระชุม               
           ( นายพสิษิฐ ์ศริมิงคล )  

  ประธานกรรมการ นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผูด้ าเนินการประชุม 
                                 ( นางกนกวรรณ นิลทบั )  

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร  
ผูแ้ทนฝ่ายจดัการ บรษิทั ควอลติีพ้รอพเพอรตีแ้มเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
 

 
ลงชื่อ………….......………….......…………ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

                ( นางสาวพมิพป์วณ์ี โชตสิุภาโภคนิ )  
   ผูจ้ดัการหมู่บา้น 

       โดย บรษิทั ควอลติีพ้รอพเพอรตีแ้มเนจเมน้ท ์จ ากดั 


