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รายงานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านกรีนฟิล วลิล่า 2  
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 
 
รายงานฉบบันีค้รอบคลมุถงึงานต่าง ๆ ที่กรรมการไดท้ าภายในปี 2564 และรวมถึงประเด็นตา่ง ๆ ที่ตอ้งแกไ้ขในปีที่ผ่านมา  
 
คณะกรรมการ ประจ าปี 2564 
นายแอนเดรียส ์จาคอบ ซเลเกล  ประธาน  
นายไคลฟ์ เชสแมน  รองประธาน, กรรมการฝ่ายดแูลหมู่บา้น  
นายอลนั โซเดนแคมป์   กรรมการฝ่ายดแูลบ ารุงรกัษาทั่วไป ความปลอดภยั 
นางแอนเดรีย อารน์สไ์วลด ์  เลขาณกุารและกรรมการดแูลเงินสดย่อย 
นายแบร่ี จอหน์สโตน  กรรมการฝ่ายดแูลหมู่บา้น 
นางจฑุาธิป โบวส ์  เหรญัญิก (จา้ง) 
 
ไม่มีกรรมการลาออกระหว่างปี 2564 
ไม่มีผูส้มคัรเป็นกรรมการเพิม่ในการเลือกตัง้ในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ท่ีผ่านมา 
 
หากท่านเจา้ของบา้นท่านใดตอ้งการท่ีจะเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น กฏของหมู่บา้นยงัใหม้ีคณะกรรมการเพิ่มได ้
 
การรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย, ป้อมยาม, ประตูเข้าออกหมู่บ้าน, กล้องวงจรปิด) 
 
เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย 
คณะกรรมการพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบรษิัทรกัษาความปลอดภยัตลอดทัง้ปีที่ผ่านมา  
 
ป้อมยาม 
ไดม้ีการปรบัปรุงซ่อมแซมภายในป้อมยาม 
 
การติดตั้งระบบประตูเขา้หมู่บา้นแบบใหม่ 
ในเดือนเมษายน/พฤษภาคม ไดม้ีการตดิตัง้ระบบเขา้ออกเรยีบรอ้ย  
ไดม้ีการปรบัปรุงประตทูางเขา้และรัว้ใหม่ รวมถงึเปล่ียนลอ้ประตแูละแบตเตอรี่ส  าหรบัมอเตอร ์ 
ทางคณะกรรมการฯ ขอย า้วา่เจา้ของบา้นและผูอ้าศยัในหมุ่บา้นทกุท่านถือบตัรเขา้ออกติดตวั หรือติดสติกเกอรท์ี่
ยานพาหนะของท่านเพื่อเปิดประตเูขา้ออกหมู่บา้น ทัง้บตัรและสตกิเกอร ์สามารถสั่งซือ้ไดท้ี่คณุอลนั โซเดนเคมป์ ผ่านทาง
อีเมล ์alan@greenfieldvillas2.com. 
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กล้องวงจรปิด 
ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดใหม่  
จากมตอินมุตัิงบประมาณในท่ีประชมุใหญ่ปี 2564 ในการตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด ในเฟส 1 จ านวน 150,000 บาท 
คณะกรรมการฯ ไดม้ีการพดูคยุกบัหวัหนา้โครงการในฤดรูอ้นปีที่แลว้เก่ียวกบัการด าเนินการต่อเพื่อใหเ้สรจ็สิน้โครงการ
ภายในปี 2564 หากหยดุโครงการและรอใหเ้ริ่มเฟส 2 ในปี 2565 จะใหเ้กิดจดุบอดในระบบการเฝา้ระวงัและมีคา่ใชจ้า่ย
เพิ่มเติมในการเริ่มโครงการเฟส 2  
ท าใหค้ณะกรรมการฯ ตดัสินใจด าเนินโครงการต่อใหเ้สรจ็สิน้ 
เป็นผลท าใหต้ดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดที่ใชก้ารไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณ ์ดว้ยกลอ้งความละเอียดสงูจ านวน 27 ตวั และใช้
งบประมาณส าหรบัโครงการนีท้ัง้สิน้ 165,000 บาท 
 
พืน้ทีส่าธารณะประโยชน ์(สระว่ายน า้, บรเิวณสโมสร, สวนสาธารณะ) 
สระว่ายน ้า 
เมื่อตน้ปีมีน า้รั่วจากท่อภายใตห้อ้งป๊ัมสระวา่ยน า้ ท าใหม้ีตอ้งมีการเปล่ียนท่อน า้ 
เนื่องจากความผนัผวนของกระแสไฟฟ้า ท าใหห้ลอดไฟในสระวา่ยน า้ระเบดิ และตอ้มีการเปล่ียน  
 
 
ห้องออกก าลังกาย/อุปกรณ ์
มีการซ่อมแซม บ ารุงรกัษาตามปกติ 
 
บริเวณทางเข้าสโมสรหมู่บ้าน/ห้องน ้า 
ไดม้ีการทาสีก าแพงทางเขา้สโมสรหมู่บา้นใหม่ มีการปทูรายลา้งส าหรบัขัน้บนัไดใหม่ และมกีารซ่อมเกา้อี  ้
 
พืน้ทีส่ีเขียวรอบสโมสรหมู่บ้าน 
ไดม้ีการตดัแตง่และถอนพุ่มไมบ้รเิวณดา้นใตข้องสโมสรและทดแทนโดยการปลกูหญา้ 
 
สวนสาธารณะ 
มีการบ ารุงรกัษาตามปกติ 
 
การซ่อมแซมทั่วไป การบ ารุงรักษา และอื่น ๆ  
การก าจดัมด แมลง ปลวก 
คณะกรรมการฯ ไดต้่อสญัญากบับรษิัท เจเคพ ีก าจดัปลวก ในการก าจดัปลวกและแมลงสาบที่ป้อมยาม สวนสาธารณะ 
รวมถงึบรเิวณรอบ ๆ สระวา่ยน า้ 
สญัญาอีกหนึ่งฉบบัเพื่อพ่นยาก าจดัแมลงสาบท่ีท่อระบายน า้ในหมู่บา้นจ านวน 96 ท่อทกุสองดือน 
 
การพ่นควนัยาก าจดัยุงลายป้องกนัไข้เลือดออก 
คณะกรรมการฯ ไดท้ าเรื่องขอใหเ้ทศบาลหนองปรือมาพ่นควนัยาก าจดัยงุลายป้องกนัไขเ้ลือดออกทกุเดือน  
 



 

AGM Report 2021 v1.00 ภาษาไทย  Page 3 of 4 

หลุมบนถนน 
คณะกรรมการฯ เห็นควรระงบัการซ่อมแซมไวก้่อน 
 
การเดนิสายไฟฟ้าตามทางถนนในหมู่บ้าน 
ตอนที่มีการสรา้งหมู่บา้น สายไฟซึ่งจา่ยไฟใหก้บักลอ้งวงจรปิดที่ตดิตัง้ในตอนแรกเชื่อมต่อตรงกบัสายส่งไฟฟ้า โดยไมม่ี
มิเตอรไ์ฟฟ้ากัน้ ไฟฟ้าจึงฟรีส าหรบักลอ้งวงจรปิด ในระหว่างปี บรษิัททีเอ็มเอ็นไดต้่อแอมพลิฟายเออรท์ีวีเขา้กบัสายเคเบิล
เหล่านี ้ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.) ไดต้รวจพบเมื่อปีที่แลว้ ส่งผลใหม้ีการถอดสายไฟเหล่านีอ้อกทัง้หมด ท าใหก้ลอ้ง
วงจรปิดของเราไม่มแีหล่งไฟฟ้า ท าใหเ้ราตอ้งติดตัง้สายไฟใหม่ทัง้หมด ซึง่ครัง้นีไ้ดเ้ชื่อมต่อกบัมิเตอรข์องหมู่บา้นอย่างเป็น
ทางการและเชื่อมต่อกลอ้งวงจรปิดใหม่ งานนีต้อ้งด าเนินการแยกจากโครงการติดตัง้กลอ้งวงจรปิด 
 
เว็บไชตข์องหมู่บ้านกรีนฟิล วลิล่า 2 https://www.greenfieldvillas2.com/ 
ทางเราอยากใหท้กุท่านไดเ้ขา้ไปชมเว็บไซตน์ีเ้นื่องจากมีขอ้มลูที่นา่สนใจและเป็นประโยชน ์รวมถึงเอกสารตา่ง ๆ  
เมื่อปลายปี ทางคณะกรรมการฯ ตดัสินใจติดตัง้ป้ายไฟหนา้หมู่บา้นท่ีบรเิวณป้อมยามเพื่อที่จะท าใหผู้ท้ี่อาศยัในหมู่บา้นได้
เขา้ถงึขอ้มลูส าคญัตา่ง ๆ ไดง้า่ยและรวดเรว็ 
 
ค่าบริหารส่วนกลาง 
มีการปรบัส าหรบัผูท้ี่ช  าระค่าบรหิารส่วนกลางล่าชา้กบัเจา้ของบา้น 2 – 3 ท่านในปีนี ้
ยงัมเีจา้ของบา้นท่ียงัไม่ไดช้ าระคา่บรหิารส่วนกลาง 2 หลงั ไดแ้ก ่

• บา้นเลขท่ี 47/28 เจา้ของบา้น – บรษิัท ลารซ์นั เอ็นเตอไพรซ ์จ ากดั 
คา้งช าระค่าส่วนกลางปี 2563 ครึง่ปี และ 2564 เตม็จ านวน 

• บา้นเลขท่ี 47/55 เจา้ของบา้น – บรษิัท เอ วนั ยไูนเตด็ จ ากดั 
คา้งช าระค่าส่วนกลางปี 2564 ครึง่ปี 
 
ค่าส่วนกลางประจ าปี 2565 และขัน้ตอนการช าระเงิน 
หากท่านช าระเงินโดยผ่านธนาคารหรือโอนเขา้บญัชี ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ เนื่องจากเราไม่สามารถ
ทราบไดว้่าใครจ่ายเงินเขา้บญัชีของหมู่บา้น 
เพราะฉะนัน้ มนัจงึเป็นส่ิงส าคญัที่ท่านจะตอ้งส่งหลกัฐานการโอนเงิน ใบฝากเงินใหก้บัเหรญัญิกหรือกรรมการท่านใดทา่น
หนึ่งหลงัจากที่ไดท้  าการช าระเงินผ่านธนาคารแลว้ 
หากเราไม่ไดร้บัหลกัฐาน ถือวา่ยงัไม่มีการช าระเงินและจะตอ้งจา่ยค่าปรบัในการช าระเงินล่าชา้ 
 
จากที่ไดม้ีการพดูถงึในรายงานฉบบันีแ้ละตามที่ทา่นไดเ้ห็นจากรายงานคา่ใชจ้า่ยหมวดการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
หมู่บา้นปี 2564 เราจ าเป็นตอ้งใชจ้่ายเงินจ านวนมากในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาหมู่บา้น วตัถปุระสงคด์า้นโครงสรา้ง
พืน้ฐนหลกัสองประการของหมู่บา้น ไดแ้ก่ ถนนและพืน้รอบ ๆ สระว่ายน า้ ซึง่จะตอ้งมกีารซ่อมแซม บ ารุงรกัษาในอนาคต
อนัใกลน้ี ้
เพื่อใหแ้นใ่จว่ามงีบประมาณเพยีงพอส าหรบัโครงการซ่อมแซมส าคญันีใ้นอนาคต ทางคณะกรรมการฯ จึงขอ แจง้ว่ามี
ความจ าเป็นตอ้งเสนอการขึน้คา่บรหิารส่วนกลางจาก 28,000 บาท เป็น 30,000 บาทต่อปี 

https://www.greenfieldvillas2.com/


 

AGM Report 2021 v1.00 ภาษาไทย  Page 4 of 4 

 
ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ 
เหรญัญิกจะรายงานคา่ใชจ้า่ยของปีนีร้วมถงึเสนอรา่งงบประมาณส าหรบัปีหนา้ ค่าใชจ้า่ยของปีที่ผ่านมาไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบและสามารถขอดไูด ้
 
คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บา้นกรีนฟิล วิลล่า 2 
มกราคม 2565 


