นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรีนฟิ ล
วิลล่า 2 (ทะเบียนเลขที่ 14/2552)
สานักงานเลขที่ 47/59 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร 033640195

รายงานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านกรีนฟิ ล วิลล่า 2
การประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563
รายงานฉบับนีค้ รอบคลุมถึงงานต่าง ๆ ที่กรรมการได้ทาภายในเวลา 15 เดือนที่ผ่านมาและรวมถึงสิ่งที่ตอ้ งทาในปี ต่อไป
คณะกรรมการ ประจาปี 2563
นายแอนเดรียส์ จาคอบ ซเลเกล
นายไคล์ฟ เชสแมน
นายอลัน โซเดนแคมป์
นางแอนเดรีย อาร์นส์ไวลด์
นายริชาร์ด อาเธอร์
นางจุฑาธิป โบวส์

ประธาน
รองประธาน, กรรมการฝ่ ายดูแลหมู่บา้ น
กรรมการฝ่ ายดูแลบารุงรักษาทั่วไป ความปลอดภัย
เลขาณุการและกรรมการดูแลเงินสดย่อย
กรรมการฝ่ ายดูแลหมู่บา้ น
เหรัญญิก (จ้าง)

กรรมการลาออกหลังจากการประชุมใหญ่นี ้
นายริชาร์ด อาเธอร์
ขอแจ้งให้ทราบว่านายแบรี่ จอห์นสโตนจะเสนอตัวเพื่อเป็ นกรรมการหมู่บา้ นในปี นี ้
หากท่านเจ้าของบ้านท่านใดต้องการที่จะเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการหมู่บา้ น กฏของหมู่บา้ นยังให้มีคณะกรรมการเพิ่มได้
สระว่ายน้า
มีการซ่อมปั๊ มนา้ หนึ่งตัว ปั๊ มลมที่จากุชชี่ และหลอดไฟทุกตัวได้ถกู เปลี่ยน ในเดือนกันยายน ตุลาคม ที่ผ่านมา เราพบว่ามี
ปริมาณการใช้นา้ ที่เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ ทางบริษัท Your Greater View ได้ทาการตรวจสอบทันทีและพบว่ามีการรั่วไหล ซึง่
ขณะนีเ้ ราได้ทาการซ่อมแซมรอยรั่วที่เราเจอแล้ว
ปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต คือ บริเวณสระว่ายนา้ อาจมีการยุบตัว ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจสอบระดับนา้ และ
บิลค่านา้ ประปาอย่างใกล้ชิด
การรักษาความปลอดภัย
เมื่อต้นปี ได้มกี ารเปลี่ยนบริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ และพอใจในผลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยชุดปัจจุบนั รวมทัง้ การสื่อสารกับผูบ้ ริหารบริษัท
เราขอแจ้งให้ผทู้ ่อี าศัยทุกท่านทราบว่า เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เปิ ดประตู ฉะนัน้ เจ้าหน้าที่จะไม่เปิ ด
ประตูให้กบั ผูท้ ่มี าเยี่ยมเยือนหรือคนขับรถที่เข้ามารับคนในหมู่บา้ น หากไม่มีการแลกบัตร
คณะกรรมการฯ ขอให้ทา่ นถือบัตรเข้าออกประตูติดตัว หรือติดสติกเกอร์เพื่อใช้เปิ ดประตู
การติดตัง้ ระบบประตูเข้าหมู่บา้ นแบบใหม่
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เมื่อประมาณปลายปี ท่แี ล้ว ระบบเปิ ดประตูทางเข้ามีปัญหาบ่อย ต้องมีการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่บางส่วน ซึง่ อะไหล่บาง
ตัวไม่สามารถหาซือ้ ได้แล้ว ทางเราจึงต้องมีการติดตัง้ ระบบเปิ ดประตูทางเข้าใหม่ ซึง่ ได้มกี ารเริม่ ใช้งานแล้วและมีการ
กระจายบัตรให้กบั เจ้าของบ้านแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนนี ้
ห้องออกกาลังกาย/อุปกรณ์
มีการซ่อมแซม บารุงรักษาตามปกติ
การซ่อมแซมทั่วไป การบารุ งรักษา และอื่น ๆ
การกาจัดมด แมลง ปลวก
คณะกรรมการฯ ได้ต่อสัญญากับบริษัท เจเคพี กาจัดปลวก ในการกาจัดปลวกและแมลงสาบที่ป้อมยาม สวนสาธารณะ
รวมถึงบริเวณรอบ ๆ สระว่ายนา้
สัญญาอีกหนึ่งฉบับเพื่อพ่นยากาจัดแมลงสาบที่ท่อระบายนา้ ในหมู่บา้ นจานวน 96 ท่อทุกสองดือน
การพ่นควันยากาจัดยุงลายป้ องกันไข้เลือดออก
คณะกรรมการฯ ได้ทาเรื่องขอให้เทศบาลมาพ่นควันยากาจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกทุกเดือน เนื่องจากมีการระบาด
ของโรคนีม้ ากขึน้ ในประเทศไทย
เมื่อปลายปี ท่แี ล้ว ทางเทศบาลไม่ได้พ่นควันยาอีกแล้ว ทางเราจึงให้บริษัทจากัดแมลงพ่นควันยาให้แทน
ห้องน้าสาธารณะ
มีการซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างมือเนื่องจากพังไม่สามารถใช้ได้ และมีการซ่อมขอบประตูเนื่องจากมีความเสียหาย
หลุมบนถนน
คณะกรรมการฯ เห็นควรระงับการซ่อมแซมไว้ก่อน
ระบบกล้องวงจรปิ ด
ในระหว่างปี ระบบกล้องวงจรปิ ดมีความเสื่อมโทรมและต้องมีการอัพเกรดทางเทคนิค เลกาซีเ่ ทคโนโลยี (ตัวอย่างเช่น
กล้องทุกตัวต้องต่อเข้ากับตัวบันทึกวีดีโอเป็ นรายตัวผ่านสายคอปเปอร์) จะต้องถูกเปลี่ยนไปใช้สายไฟเบอร์ออฟติคและ
เทคโนโลยีไร้สาย
คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการติดตัง้ ระบบใหม่ทลี ะขัน้ โดยขัน้ แรกในปี นี ้ เสนอให้มีการติดตัง้ สายไฟเบอร์ออฟติคและเสา
สาหรับเทคโนโลยีไร้สายทั่วทัง้ หมู่บา้ นและติดตัง้ กล้องไอพีท่ปี ระตูทางเข้าและในห้องออกกาลังกายและบริเวณสระว่ายนา้
ค่าใช้จา่ ยสาหรับโครงการนีค้ าดการณ์ไว้ท่ี 150,000 บาท การติดตัง้ เพิม่ เติมสามารถทาได้หลังจากนี ้
เว็บไชต์ของหมูบ่ ้านกรีนฟิ ล วิลล่า 2 https://www.greenfieldvillas2.com/
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ของหมู่บา้ นได้มีการเปิ ดใช้งาน ทางเราอยากให้ทกุ ท่านได้เข้าไปชมเว็บไซต์นี ้
เนื่องจากมีขอ้ มูลที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ
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ค่าบริหารส่วนกลาง
มีการปรับสาหรับผูท้ ่ชี าระค่าบริหารส่วนกลางล่าช้ากับเจ้าของบ้าน 2 – 3 ท่านในปี นี ้
ปี 2563 ยังมีเจ้าของบ้านที่ยงั ไม่ได้ชาระค่าบริหารส่วนกลาง 1 หลัง ได้แก่
บ้านเลขที่ 47/28 เจ้าของบ้าน – นายเควิน ฮามิลตันและนางสุนนั ท์ สุดอุรา
หากท่านชาระเงินโดยผ่านธนาคารหรือโอนเข้าบัญชี ท่านจาเป็ นต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ เนื่องจากเราไม่สามารถ
ทราบได้ว่าใครจ่ายเงินเข้าบัญชีของหมู่บา้ น
เพราะฉะนัน้ มันจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ท่านจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน ใบฝากเงินให้กบั เหรัญญิกหรือกรรมการท่านใดท่าน
หนึ่งหลังจากที่ได้ทาการชาระเงินผ่านธนาคารแล้ว
หากเราไม่ได้รบั หลักฐาน ถือว่ายังไม่มีการชาระเงินและจะต้องจ่ายค่าปรับในการชาระเงินล่าช้า
เมื่อการประชุมใหญ่สามัญปี ท่ผี ่าน ทางคณะกรรมการฯ แจ้งว่ามีความจาเป็ นต้องเสนอการขึน้ ค่าบริหารส่วนกลาง แต่
เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทางคณะกรรมการฯ จึงตัดสินใจที่จะคงค่าบริหารส่วนกลางที่
28,000 บาทต่อปี เช่นเดิม
ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ
เหรัญญิกจะรายงานค่าใช้จา่ ยของปี นรี ้ วมถึงเสนอร่างงบประมาณสาหรับปี หน้า ค่าใช้จา่ ยของปี ท่ผี า่ นมาได้รบั การ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบและสามารถขอดูได้
คณะกรรมการนิติบคุ คลหมู่บา้ นกรีนฟิ ล วิลล่า 2
มีนาคม 2564
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