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รายงานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านกรีนฟิล วลิล่า 2  
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565 
 
รายงานฉบบันีค้รอบคลมุถงึงานต่าง ๆ ที่กรรมการไดท้ าภายในปี 2565 และรวมถึงประเด็นตา่ง ๆ ที่ตอ้งแกไ้ขในปีที่ผ่านมา  
 
คณะกรรมการ ประจ าปี 2565 
นายแอนเดรียส ์จาคอบ ซเลเกล  ประธาน  
นายไคลฟ์ เชสแมน  รองประธาน, กรรมการฝ่ายดแูลหมู่บา้น  
นายอลนั โซเดนแคมป์   กรรมการฝ่ายดแูลบ ารุงรกัษาทั่วไป ความปลอดภยั 
นางแอนเดรีย อารน์สไ์วลด ์  เลขาณกุารและกรรมการดแูลเงินสดย่อย 
นายรชิารด์ อารเ์ธอร ์  เขา้มาทดแทนนายแบรี่ จอหน์สโตนที่ขายบา้นและยา้ยออกจากหมู่บา้นไป 
นายมอรแ์กน เบรียด  กรรมการฝ่ายดแูลทั่วไป 
นางสาวปภากฤต เพอรส์นั  กรรมการฝ่ายทั่วไป 
นางจฑุาธิป โบวส ์  เหรญัญิก (จา้ง) 
 
มีกรรมการลาออกระหว่างปี 2565 ดงันี ้
นายแบร่ี จอหน์สโตน ไดท้ าการขายบา้นและยา้ยออกจากหมู่บา้นไป โดยก่อนยา้ยออกไดข้อใหน้ายรชิารด์ อารเ์ธอรท์ า
หนา้ที่แทนจนกว่าจะมีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
นางสาวปภากฤต เพอรส์นั 
 
เป็นท่ีน่าเศรา้วา่นายไคลฟ์ เชสแมนจะไม่เสนอตวัเป็นกรรมการตอ่ในปี 2566 นี ้เราขอขอบคณุส าหรบัการท างานของเขา
ในหลายปีที่ผ่านมา 
 
มีผูป้ระสงคเ์สนอตวัเขา้รบัเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการหมู่บา้นในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2566 ไดแ้ก่ เจา้ของ
บา้นเลขท่ี 47/26. 47/36. 47/37 และ 47/52 
 
หากท่านเจา้ของบา้นท่านใดตอ้งการท่ีจะเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น กฏของหมู่บา้นยงัใหม้ีคณะกรรมการเพิ่มได ้
 
1. การรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย, ป้อมยาม, ประตูเข้าออกหมู่บ้าน, กลอ้งวงจรปิด) 
 
เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย 
คณะกรรมการพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบรษิัทรกัษาความปลอดภยัตลอดทัง้ปีที่ผ่านมา  
 
ประตูเข้าออกหมู่บ้าน 
ใชง้านไดด้มีีประสิทธิภาพและไวใ้จได ้
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กล้องวงจรปิด  
ระบบใชง้านไดป้กต ิ
 
การลักทรัพย ์
ในไตรมาสที่ 4 ไดม้กีารลกัทรพัยใ์นบา้นท่ีไม่มีผูพ้กัอาศยัอยู่หลายหลงั ซึ่งปัญหาเกิดจากคนสวนใหม่ ณ ตอนนัน้ เนื่องจาก
มนัเป็นการลกัทรพัยจ์ากบคุคลภายใน การบนัทึกภาพของกลอ้งวงจรปิดที่สอดส่องบรเิวณพืน้ท่ีสาธารณะ เช่น 
สวนสาธารณะหรือถนน ไม่สามารถน ามาใชไ้ดเ้ป็นหลกัฐานได ้อยา่งไรก็ตาม เราสามารถระบตุวัผูร้า้ยไดอ้ยา่งรวดเรว็ และ
แจง้ความต่อเจา้หนา้ที่ต  ารว 
เราขอความรว่มมือใหผู้พ้กัอาศยัทกุท่านล็อคบา้นใหด้เีมื่อไม่อยู่บา้นเป็นเวลานาน และหากเป็นไปไดใ้ห้ กรุณาดู
ตูจ้ดหมายเป็นประจ า  
 
2.  พืน้ทีส่าธารณะประโยชน ์(สระว่ายน า้, บรเิวณสโมสร, สวนสาธารณะ) 
สระว่ายน ้า 
ในช่วงหนา้รอ้น กล่อง chlorinator ที่ท าหนา้ที่เปล่ียนเกลือในน า้ใหเ้ป็นคลอรีนไดห้มดสภาพแลว้ เนื่องจากการซือ้กล่อง
ใหม่มีราคาสงูกว่า 95,000 บาท ทางกรรมการฯ จงึจ าเป็นตอ้งขออนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
ในระหวา่งนีไ้ดม้กีารเติมคลอรีนเอง ซึ่งเพิ่มคา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000 – 4,000 บาทต่อเดือน 
 
ห้องออกก าลังกาย/อุปกรณ ์
ในช่วงหนา้รอ้น ไดม้กีารเปล่ียนเครื่อง Cross trainer โดยคณุจฑุาธิป โบวส ์ไดบ้รจิาคของตวัเองซึง่มีสภาพเหมือนใหมี
ใหก้บัหมู่บา้นโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย 
นอกนัน้ ก็เป็นการบ ารุงรกัษาตามปกติ 
 
บริเวณทางเข้าสโมสรหมู่บ้าน/ห้องน ้า 
มีการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมตามปกติ 
 
สวนสาธารณะ 
มีการบ ารุงรกัษาตามปกติ 
 
3. 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 2022 ภาษาไทย  Page 3 of 3 

หลุมบนถนน 
ถนนของเราจ าเป็นตอ้งมกีารซ่อมแซมในอนาคต ทางคณะกรรมการฯ พยายามหาผูร้บัเหมาเพื่อเสนอราคาในการซ่อมแซม
นีจ้ากหลายบรษิัท แตเ่หมือนกบัว่างานเลก็ไปท าใหห้าผูร้บัเหมาที่สนใจรบังานไม่ได ้ทางคณะกรรมการฯ ยงัคงคน้หาต่อไป 
 
4. ค่าบริหารส่วนกลาง 
มีการปรบัส าหรบัผูท้ี่ช  าระค่าบรหิารส่วนกลางล่าชา้กบัเจา้ของบา้น 2 – 3 ท่านในปีนี ้
มีการจ่ายค่าส่วนกลางครบทกุรายในปีนี ้
 
ค่าส่วนกลางประจ าปี 2566 และขัน้ตอนการช าระเงิน 
หากท่านช าระเงินโดยผ่านธนาคารหรือโอนเขา้บญัชี ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ เนื่องจากเราไม่สามารถ
ทราบไดว้่าใครจ่ายเงินเขา้บญัชีของหมู่บา้น 
เพราะฉะนัน้ มนัจงึเป็นส่ิงส าคญัที่ท่านจะตอ้งส่งหลกัฐานการโอนเงิน ใบฝากเงินใหก้บัเหรญัญิกหรือกรรมการท่านใดทา่น
หน่ึงหลงัจากที่ไดท้  าการช าระเงินผ่านธนาคารแลว้ 
หากเราไม่ไดร้บัหลกัฐาน ถือวา่ยงัไม่มีการช าระเงินและจะตอ้งจา่ยค่าปรบัในการช าระเงินล่าชา้ 
 
ทางคณะกรรมการขอเสนอใหง้บบรหิารส่วนกลางยงัคงอยู่ที่ 30,000 บาทต่อปี 
 
ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ 
เหรญัญิกจะรายงานคา่ใชจ้า่ยของปีนีร้วมถงึเสนอรา่งงบประมาณส าหรบัปีหนา้ ค่าใชจ้า่ยของปีที่ผ่านมาไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบและสามารถขอดไูด ้
 
คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บา้นกรีนฟิล วิลล่า 2 
มกราคม 2566 


