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APPLICATION FORM 
JP Board Director of Emerald Green 
 

Please return this form before 
October 28th 2017. Thank you. 

Full Name 
ช่ือ – นามสกลุ …………………………………… 

Age 
อายุ ……………years old / <thai> 

Nationality 
เชือ้ชาติ …………………………………… 

Which languages can you speak? 
ภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ …………………………………… 

House Number 
บ้านเลขท่ี …………………………………… 

Living in Emerald Green since 
อาศยัท่ีหมูบ้่านตัง้แต่ the year / พ.ศ. …….…………. 

 

1) Have you been in any board before? 
 คณุเคยเป็นคณะกรรมการมาก่อนหรือไม ่
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) What skills, connections, resources and/or expertise can you offer? 
 ทกัษะ ความสามารถพิเศษ, ความเช่ียวชาญ, หรือ ประสบการณ์ใดท่ีคณุสามารถน าเสนอได้ 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) How much time a month can you commit to meetings and serving in the benefit of all 
 Members of Emerald Green? 
 คณุสามารถเสียสละเวลาให้กบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของนิติบคุคลฯ ได้มากน้อยเพียงใด 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) What motivates you to join? 
 อะไรคือแรงจงูใจให้คณุร่วมสมคัรในครัง้นี ้
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

Attach photo here 
รูป 

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน	
Emerald	Green	Housing	Estate	Juristic	Person	

357 หมู่ที9 13 ตาํบลทบัใต ้อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110		
357	Moo.13	Tab	Tai	Sub	District,	Hua-Hin	District,	Prachuap	Khiri	Khan	77110		

E-mail:	office@theemeraldgreen.com	
Website:	www.theemeraldgreen.com	

Phone:	065-6347-402	
	

 
Minutes for Emerald Green Juristic Board Meeting 1 held on June 12th 2018 

at the Office of The Emerald Green 
(for the purpose of Action numbering this meeting will be meeting 1) 

Attendees: 
Emerald Green: Kh Seth (Chair), Kh Boom, Kh Arisa, Kh Pete, Kh Robert, Kh Heinz, 
QPM:    Kh Kook, Kh Ning, Kh Niran 

Apologies:  Kh Malika 
Circulation:  All Members,  
Attachments:  Financial Statement 

Website Homepage proposal 

No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

 Agenda 1 Approval of previous minutes 

1/1 Approval of Minutes from the meeting held 
on 20th April 2018 Minutes accepted unanimously All N/A Complete 

 Agenda 2 Actions from previous minutes 

 Meeting held on 20th April 2018 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

2/1 

The Management was assigned to ride 
bicycle in the morning and in the evening 
around the Village compound to oversee 
the general condition of Emerald Green 
Village. 

Ride once per day around the estate to check for 
damage and problems on the common area.  QPM From 13th 

June 2018 

Confirm 
Next 

Meeting. 

2/2 

The Management was instructed to pursue 
with the Lawyer in sending of Notification 
Letter to Land Office in suspending legal 
transaction on the property of default 
members. 

QPM explained that the Land Office would not 
take action due to the By-laws stating that the 
land owner will receive a letter and no proof of 
receipt can be obtained. 
A change to the By-laws is required. 
 
It was also agreed that QPM will no longer sign 
and accept delivery of residents registered mail. 

By-laws 
Working 
Group 

 
 

QPM 

Next AGM Open 

2/3 

The Management was assigned to 
coordinate the pool taking Contractor to 
readjust the working hours of Fountain 
Pond pumping system as this system is 
now operating for too many hours. 

Action Complete   Complete 

2/4 
The new drainage pipeline at the front 
area of Village was approved for 
immediate installation. 

The contractor has been instructed and has to 
inform QPM of a completion date. Price will be 
THB 21,000 

QPM 30th June 
2018 Open 

2/5 
To arrange procurement of new computer 
according to resolution in Committee 
Meeting dated 23rd March 2018. 

New desktop computer to be purchased for an 
amount no greater than 15,000 THB 

Seth 
QPM 

15th June 
2018 Open 

2/6 
To complete the installation of curved 
mirrors and traffic signs before 6 May 
2018. 

Action Complete   Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

2/7 
The Management was assigned to inquire 
the entrance auto barrier system 
controllable through mobile phone installer 
to La Vallee Town 2. 

Under investigation. Report at the next meeting. QPM Next Meeting Open 

3/1 
Visitors shall be requested to pose their 
faces in front of CCTV at the entrance with 
registration in the logbook by security. 

Action Complete   Complete 

3/2 To recruit new cleaner replacing the 
resigned staff before 30 April 2018. Action Complete   Complete 

3/3 
To put up clear and distinguish Announce 
on the schedule of 2018 Annual General 
Meeting for public information. 

Action Complete   Complete 

3/4 

To contact Asia Group Property asking 
them to clean up the uneven land area as 
plot No. B61 since there are plenty of 
construction wastes dumped at this 
location. The Management shall acquire 
quotation from the gardening contractor 
preparing for the same task just in case. 

Asia Property Group has agreed by telephone for 
Emerald to conduct the work but QPM will visit 
their office to obtain the agreement in writing. 
QPM will contact Asia Property by email and to 
follow up with a visit with a prepared letter. 
The plots shall then be levelled, laid to grass and 
maintained by Emerald gardeners. 

QPM 
Seth 

Malika 

30th June 
2018 Open 

3/5 
To adjust the CCTV angle at the front 
entrance to capture the entering vehicle 
with License Plate. The camera could see 
only the License Plate only. 

Action Complete   Complete 

3/6 

To obtain more quotations from other 
installers of the front barrier and key-card 
system as the Committee believes that we 
may have more competitive pricing 
comparing to quotation already received. 

Action Complete   Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

3/7 

To invite Khun Nuttee, the Senior 
Operation Manager, to attend the 
Committee Meeting on 3 May 2018 for 
discussion on matters prior to the 2018 
Annual General Meeting. 

Action Complete   Complete 

3/8 
The repair to water turbine shall be 
delayed to be arranged by the new 
Committee. 

Cost of new replacement is 40,000 THB. 
QPM to have the turbine removed from the pond 
then Pete will assess it for potential repair or 
replacement. 

QPM 
Pete 

30th June 
2018 Open 

3/9 
To circulate finance statement of the 
Village to all members via email system by 
the 15th date each month. 

Action Complete   Complete 

3/10 
To produce minutes of every Committee 
Meeting and circulate to every member of 
LINE Group soonest after the meeting was 
over. 

Refer to Agenda 1.3. Communication will be via 
email.  QPM 30th June 

2018 

Confirm 
next 

meeting. 

3/11 Installation of Street Light timer switch will 
be arranged by the new Committee. 

Sensors for Soi 1 to be installed. The Emerald 
Green sign and garden lights will be controlled by 
a timer. 

QPM 
Seth 

30th June 
2018 Open 

4/1 

Insist the auditor to complete annual 
financial statement from January to 
December 2017, and the monthly 
statement for January – March 2018 to be 
received by the Committee prior to include 
in the meeting binder of 2018 AGM. 

Action Complete   Complete 

4/2 
To include the collection results of 
common expense in the handouts binder 
of 2018 AGM. 

Action Complete   Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

5/1 
Sending letter to the Owner of House No. 
357/21 to fix the cracked fence wall in 
common area caused by his extension. 

Pete informed the meeting that his builder will 
conduct the appropriate repairs to the perimeter 
wall for any damage due to his construction work. 

Pete 30th June 
2018 Open 

 Meeting held on 12th June 2012 

 Agenda 1 Financial Report 

1/1/1 QPM to present 

Financial report showing income, expenditures 
and outstanding CAMs for current financial year 
to be included in subsequent Board meeting 
minutes. 

QPM 30th June 
2018 Open 

 Agenda 2 Appointment of Assistant Chairperson 

1/2/1 
For more frequent board meetings a 
substitute for the chair person will be 
required in case of his absence 

This action is on hold pending the return of Kh 
Malika. 
 
Subsequent Board meeting will be held during the 
second week of each month. 

All 30th August 
2018 Open 

 Agenda 3 Communication 

1/3/1 Was not well organized and lead to 
various rumours. Statement only.    

1/3/2 
Update homepage 
www.Theemeraldgreen.com, direct access 
for Board Members, they will inform QPM  

Hans already has given permission to use and 
update homepage. Costs for server is 
approximately THB 4,000 per year. Seth will find 
out Hans´ willingness to support. 

Seth Next Meeting Open 

1/3/3 
General part and members part 
(accessible with PIN), for invitations (AGM, 
etc.) reading confirmation, 
PM for invoices (CAM) 

The website format presented by Heinz was 
accepted and will be forwarded to Hans. All to 
provide feedback as required. 

All Next Meeting Open 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

 Agenda 4 Office 

1/4/1 Reduction of administrative costs Statement only.    

1/4/2 Queries first to Board, then forward to 
office (timeframe). 

The procedure will be that QPM receive all 
queries, issues, complaints and provide an 
immediate acceptance response. A Director will 
then be appointed to deal with the issue and 
provide a response. 
All issues will be debated at subsequent 
meetings. 

All 
QPM 

Update next 
meeting Open 

1/4/3 Invitation (AGM, etc.) directly from Board 
to members, cc to office 

Could there be a process where emails can be 
sent to Members and Residents and a 
confirmation response automatically sent on 
opening an attachment. 
Seth will talk with Hans. 

Seth Update next 
meeting Open 

1/4/4 Invoices (CAM) from Board to member by 
PM, cc to office As above  Seth Update next 

meeting Open 

1/4/5 Payment slips issued directly by office, not 
by remote HQ Refer to the new website home page scheme.    

1/4/6 Minutes of board meetings only in English 
on homepage Not required. Thai version is required.   Complete 

1/4/7 

Minutes of AGM, EGM in Thai and English 
on homepage, for sensitive parts (by-laws) 
approved translation.  
Other translation carried out by Board 
members or affiliates. 

Refer to the scheme of new homepage, AGM/ 
EGM Minutes and By-laws to be translated by 
approved service 

Seth Ongoing. Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

1/4/8 
Cheques and payment slips to be issued 
by the office directly and signed by 
directors. 

QPM explained that cheques need to be 
controlled and issued from Bangkok to prevent 
Directors from making fraudulent changes to 
cheques for their own financial gain. 
It was agreed to keep to the current process for 
now. 

All  Complete 

1/4/9 
Number of bank accounts has to be 
discussed. Make petty cash available for 
office. 

There are 3 bank accounts, 1 fixed (7 % interest 
p.a.) and 2 flexible. 
Petty cash can be stored in the office´s safe box 
but responsibility has to be discussed. 

All Next meeting Open 

1/4/10 
Discussion whether the Resort still needs 
a 6-day-service or whether it should be 
reduced to 3 days per week. 

Deferred to an offline meeting to be arranged.    

1/4/11 
Reduced service either to be performed by 
management company or a bi-lingual 
manager. 

Deferred to an offline meeting to be arranged.    

1/4/12 Develop a Check-list for daily office routine 
work. 

Pete showed an example of a checklist. All to 
review and feedback to Pete. All 30th June 

2018 Open 

 Agenda 5 By-laws and Rules 

1/5/1 Distribute the latest (valid) version for 
critical review. 

QPM to distribute the current set of By-laws to all 
Members and Residents. QPM 30th June 

2018 Open 

1/5/2 
Establish a group of members who review 
and update the papers within 3 months, 
including house rules. 

Heinz will contact Kevin and Dale, and together 
will review and adapt By-laws and House Rules 
then present to the Board for acceptance. 

Heinz September 
2018 Open 

1/5/3 Present the updated version to all 
members prior to the next AGM 

After acceptance by the Board updated versions 
will be distributed to Members. Heinz December 

2018 Open 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

 Agenda 6 Outstanding CAMs 

1/6/1 Present the status quo Robert will prepare with QPM a payment survey 
spreadsheet. 

QPM 
Robert 

Update next 
meeting Open 

1/6/2 

As an ad-hoc measure commit the Guards 
to request an ID (driving licence) from 
every vehicle (2,4 or more wheels, except 
garbage collection) when entering the 
compound without valid sticker (to be 
returned upon leaving). 

QPM to re-brief the Security Staff regarding their 
responsibilities for checking IDs. 
 
Add to QPM Checklist. 

QPM 30th June 
2018 Open 

1/6/3 
Develop a sticker for houses with paid 
CAMs to be placed either at plot gate or 
post box. 

Agreed, Heinz will develop sticker. Heinz Update next 
meeting. Open 

1/6/4 Contact non-payers for finding the 
reason(s) for reluctance. Agreed to gather the required information 

QPM 
Robert 
Seth 

Update next 
meeting. Open 

 Agenda 7 Garbage bins 

1/7/1 Evaluate the purchase of 20 bins by the 
HQ in BKK 

The purchase was agreed. Update on receipt of 
the new bins. There will be a surplus of 10 spare. QPM Update next 

meeting. Open 

1/7/2 Check whether bins can be picked up at 
Thap Tai (for free?)  

Seth explained that Thap Tai would not guarantee 
what kind of bin would be issue. It could be an 
open-top bin.  

  Complete 

 Agenda 8 Electric gate 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

1/8/1 In the last AGM, the majority has voted for 
boom gates. 

QPM to arrange for each of the contractors with 
quotations to make a presentation to the Board on 
the operation and specifications of the systems so 
that an informed evaluation can be made to select 
the preferred contractor. 

QPM 
Pete 
Heinz 

30th July 
2018. Open 

1/8/2 
Set up rules for the key cards prior to the 
gate installation (period of validity, 
renewal, cards for rented houses) 

Pete and Heinz will work with QPM to establish a 
procedure for the control of key-cards. 

Pete 
Heinz 
QPM 

Update next 
meeting Open 

1/8/3 
Discuss whether validity of cards can be 
limited in case of constant rule violation 
(speeding, un-leashed pets, etc.). 

Pete and Heinz will work with QPM to establish a 
procedure for the control of key-cards. 
Seth to confirm the legal position. 

Pete 
Heinz 
Seth 
QPM 

Update next 
meeting Open 

 Agenda 9 Collapsing Perimeter Walls 

1/9/1 
Re-assess the status-quo, Peter will 
develop a project plan for a step-by-step 
repair and refurbishment project 
dependant on costs and available funds. 

QPM to arrange for a structural engineer to 
conduct a survey and produce a report. Pete will 
create a project plan for implementation. 

Pete 
QPM 

Update next 
meeting Open 

 Agenda 10 Empty Plots, Uninhabited Houses 

1/10/1 
For the 2 empty plots establish contact 
with Asia Group for the plots to be levelled 
and laid to grass. The Emerald Green 
gardener will cut the grass as required. 

As per Action 3/4. 
QPM to contact Asia Property by email and to 
follow up with a visit with a prepared letter to get 
permission to level the two vacant plots, lay to 
grass and subsequently maintain. 

Seth 
QPM 
Pete 

Update next 
meeting Open 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

1/10/2 

Owners of empty houses with untended 
gardens will be requested by registered 
mail and email within 1 month. If they do 
not comply this will be taken as permission 
to clean their gardens, expenses will be 
added to theirs CAMs. 

A letter to be produced and sent to the land 
owners with a copy to the Police requesting 
permission for the Estate gardeners to strim the 
overgrown gardens.  

QPM 
Heinz 

Update next 
meeting Open 

 Agenda 11 Access Road 

1/11/1 To be followed Kh Booms project. 

Boom informed the meeting that Thap Tai will be 
making a decision on the entrance road 
resurfacing in September 2018. It was agreed to 
wait for then before making any other decision.  
In the mean time, it was agreed to lay more gravel 
to fill in the potholes. 

QPM 
Boom 

October 
2018 Open 

 Agenda 12 Board of Directors 

1/12/1 Define roles and responsibilities of the 
directors,  

All to product a list of Directors roles and 
responsibilities. All Update next 

meeting Open 

1/12/2 Appoint an assistant chairperson  All to define role and responsibility of assistant 
chairperson. All Update next 

meeting Open 

 Agenda 13 Budget 2018 

1/13/1 Revise the budget. Otherwise we can run 
into debts. 

Robert agreed to prepare a revised budget based 
on the current financial status. Robert Next Meeting Open 

 Agenda 14 Next AGM/EGM 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

1/14/1 

Prepare all required documents in Thai 
and English at least 21 days prior to the 
meeting. Clarify whether hard copies are 
required or information on homepage will 
be sufficient. 

Agreed QPM Next AGM Complete 

1/14/2 Check whether another venue can be 
used (e.g. Clubhouse at Emerald Resort) 

Robert agreed to approach Emerald Resort and 
assess the feasibility of utilising their clubhouse 
as a future venue. 

Robert Update next 
meeting Open 

 Agenda 15 Questions to a lawyer 

1/15/1 
Where in Thai law does it prevent the 
Estate from stopping vehicular access for 
non-CAM payers? 

Further information is required. Talks will be held 
with other estates and lawyers to establish the 
legal aspects. 

Pete 
Heinz 
Robert 

Update next 
meeting Open 

1/15/2 
Where in Thai law does it state that only a 
land owner (i.e. Thai citizen) can become 
chairperson of the board? 

Further information is required. Talks will be held 
with other estates and lawyers to establish the 
legal aspects. 

Pete 
Heinz 
Robert 

Update next 
meeting Open 

1/15/3 Can houses with outstanding CAMs be 
rented out? 

Further information is required. Talks will be held 
with other estates and lawyers to establish the 
legal aspects. 
The advice given by Kh Niran is that land owners 
that owe CAM payments can still rent properties 
but restrictions can be placed on the renter. 

Pete 
Heinz 
Robert 

Update next 
meeting Open 

 Agenda 16 Contactors 

1/16/1 Change the working times to 08:00 
through to 18:00.  

This will be voted at the next meeting when 
Malika returns. All Next meeting Open 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

1/16/2 
For deposit payment specify “Building 
work” (deposit required) and “Minor 
repairs, Maintenance” (no deposit) 

After much debate, it was agreed that the 
procedure for work conducted by contractors and 
the relevant documentation requires a complete 
overhaul and rewrite. 

Pete 
Heinz 

Update next 
meeting Open 

  

At this point Kh Niran informed the meeting that 
QPM may have to resign from their contract. He 
will be discussing the situation with his 
management team and report back to the Board. 
Note: This action will become 1/16/4 on the next 
meeting agenda. 

QPM Update next 
meeting Open 

1/16/3 Security must inform all contactors of the 
speed limit each time they enter the site. Security will be re-briefed. QPM  Complete 

 Agenda 17 Any other business    

1/17/1 Purchase of an electric fan for the guards They already have fans.   Complete 

1/17/2 Discuss an extension for the guard’s booth This will be added to action 8/1    
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                       Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

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

 E-mail: office@theemeraldgreen.com     Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618,080-0196253 

 

 

 

 

รายงานการประชมุ 
นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

วนัองัคาร ท่ี 12 มิถนุายน พ.ศ.2561 เวลา  14.00 น. 
ณ. ส านักงานนิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 
รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพสิษิฐ ์  ศริมิงคล ประธานกรรมการหมู่บา้น 
2. นายวลีคีเก ้  โรเบริท์  กรรมการหมูบ่า้น 
3. นางสาวเพญ็นภา ศรปีชัฌาย ์ กรรมการหมูบ่า้น 
4. นางอรสิา  เกรนฟอรด์ กรรมการหมูบ่า้น 
5. นายคารล์  ไฮนซ ์ มนุซ ์ กรรมการหมูบ่า้น 
6. นายปีเตอร ์  เดเรค  สมทิ กรรมการหมูบ่า้น 

 
รายนามฝ่ายปฏิบติัการบริษทั ควอลิต้ี พรอพเพอรต้ี์ แมนเนจเม้นท ์จ ากดั ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

1. นายนิรญั  หงสท์อง ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารอาวุโส 
2. นางสาวกุสุมล  ชุ่มเชือ้  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
3. นางสาวจนัจริา  แซ่เจยีม พนกังานธุรการ 

 
เริม่ประชุมเวลา 14.00 น. 
 เมือ่คณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมตามทีไ่ดน้ัดหมาย  ประธานแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วม
เริม่เขา้สู่การประชุมวาระต่างๆ ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีผา่นมา 
 ฝ่ายจดัการน าเสนอรายงานการประชุมครัง้ที ่4/2561  เมื่อวนัที ่ 20  เมษายน  2561  ใหก้บั
คณะกรรมการในทีป่ระชุมไดร้บัทราบ 
มติท่ีประชุม : คณะกรรมการรบัรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2 ผลการปฏิบติังานจาการประชุมครัง้ท่ีผ่านมา 
 ฝา่ยจดัการเสนอผลการปฏบิตังิานของคู่สญัญาและการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการ 

- ฝา่ยจดัการป ัน่จกัรยานตรวจสอบกายภาพรอบหมูบ่า้นทุกวนัตอนเชา้และเยน็ 
- ฝ่ายจดัการได้ด าเนินการติดตามส านักงานกฎหมายที่ทางนิติบุคคลฯ  ได้ว่าจ้างให้จดัท า

จดหมายโนติสและจดัส่งให้กบัสมาชกิที่ค้างช าระค่าส่วนกลางประจ าปี 2560 เพื่อนยื่น
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เอกสารขออายดัทีด่นิ ณ ส านักงานที่ดนิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สาขาหวัหนิ  โดยทางฝ่าย
จดัการไดน้ ายื่นเอกสารขออายดักบัทางส านักงานทีด่นิแลว้จ านวนทัง้หมด 11 หลงั แต่ทาง
ส านักงานที่ดนิน าส่งเอกสารกลบัมาให้ยงันิติบุคคลฯ  เนื่องจากจดหมายโนติสที่ส่งไปให้
สมาชกิที่ค้างช าระค่าส่วนกลางนัน้  ไม่มผีู้เซ็นรบัจดหมายตอบกลบั  ซึ่งขดักบัระเบียบ
คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิจงัหวดั  ว่าดว้ยการระงบัการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมในทีด่นิ
จดัสรร “นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรหรอืนิตบิุคคลตามกฎหมายอื่น หรอืผูซ้ึง่ด าเนินการเพื่อการ
บ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคตามที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ ที่มคีวามประสงค์ขอให้
พนกังานเจา้หน้าทีร่ะงบัการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม ในทีด่นิจดัสรรของผูค้า้งช าระเงนิ
ค่าบ ารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคติดต่อกัน ตัง้แต่หกเดือนขึ้นไป นิติบุคคล
ดงักล่าวต้องมหีนังสอืแจง้ให้ผูค้้างช าระทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสบิห้าวนั เมื่อครบก าหนด
แลว้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืต่อเจา้พนกังาน ทีด่นิจงัหวดันนทบุรหีรอืสาขาซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยู่พรอ้ม
หลกัฐานการแจง้เจา้ของทีด่นิ” 

- ฝ่ายจดัการไดป้ระสานงานกบับรษิทัดูแลสระว่ายน ้าของส่วนกลางเขา้ด าเนินการแก้ไขเวลา
ท างานของน ้าพุบรเิวณสระว่ายน ้าใหมอ่กีครัง้โดยใหเ้ปิดตอน 10.30 – 12.00 น. และ 16.30 
– 18.00 น. 

- ฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการตดิต่อบรษิทั โกโกคอนสตรคัชัน่ จ ากดั ด าเนินการวางท่อ
น ้ าหน้าหมู่บ้านบริเวณใต้เสาไฟที่มีปญัหาโน้นเอียง  ซึ่งบริษัทมีเงื่อนไขในการช าระ
ค่าบรกิารเต็มจ านวนก่อนเริม่การท างาน เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 21,383.18 บาท  โดยทาง
ฝา่ยจดัการไดจ้ดัท าเอกสารตัง้เบกิเชค็เงนิสดเรยีบรอ้ยแลว้ 

- ฝา่ยจดัการไดด้ าเนินการจดัท าเอกสารตัง้เบกิเชค็เงนิสดค่าจดัซือ้คอมพวิเตอรข์องส านักงาน
ใหม่เรยีบรอ้ย  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมเมื่อวนัที่ 23 มนีาคม 2561 โดยให้งบในการ
จดัซือ้ไมเ่กนิ 15,000 บาท 

- ฝ่ายจดัการได้จดัหาช่างเขา้มาด าเนินการตดิตัง้กระจกโค้ง (กระจกจราจร) จ านวน 5 จุด 
เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2561 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการเรยีบรอ้ยแลว้ 

- ฝ่ายจดัการได้ประสานกบัทางบรษิทัทีจ่ดัท าประตูอตัโนมตัโิครงการลาวลัเล่ ทาวน์ 2 เพื่อ
สอบถามขอ้มูลการตดิตัง้ระบบการเปิดปิดประตูอตัโนมตัผิ่านการสัง่การทางโทรศพัท์โดย
ทางบรษิทัทีร่บัจดัท าจะด าเนินการจดัส่งขอ้มลูรายละเอยีดใหใ้นภายหลงั 

- ฝ่ายจดัการไดป้ระสานกบับรษิทัรกัษาความปลอดภยั  ใหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัน า
บตัรประชาชนของผูท้ีข่ออนุญาตเข้า – ออกภายในหมู่บา้นไปยื่นหน้ากลอ้งวงจรปิดทุกครัง้
ตามมตทิีป่ระชุม 

- เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2561  ฝ่ายจดัการไดจ้ดัหาพนักงานท าความสะอาดใหม่เขา้มา
ปฏบิตังิานแทนคนเดมิทีล่าออกเรยีบรอ้ยแลว้ 
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- ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการตดิป้ายประกาศวนัจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ไวบ้รเิวณ
ดา้นหน้าส านกังาน (พืน้ทีส่าธารณะ) เรยีบรอ้ยแลว้ตามมตทิีป่ระชุม 

- ฝ่ายจัดการได้ด าเนินการจัดส่งอีเมล์แจ้งบริษัทเอเชียร์กรุ๊ปพร็อพเพอร์ตี้จ ากัด เข้า
ด าเนินการตดัหญา้และปรบัหน้าดนิพืน้ทีแ่ปลงเปล่าเนื่องจากสกปรกและมสีิง่ก่อสรา้งถูกวาง
ทิง้ไวโ้ดยเบือ้ตน้ทางบรษิทัเอเชยีรก์รุป๊พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั ไม่มกีารตอบกลบัทางอเีมล ์ แต่
ได้คุยกบัคุณหนึ่งผู้ดูแลรบัเรื่องผ่านทางโทรศพัท ์แจง้ว่าไดร้บัเรื่องแลว้และทางบรษิทัไม่มี
นโยบายในการเขา้ด าเนินการเนื่องจากพืน้ทีด่งักล่าวยงัไม่มกีารซือ้ขาย  และไดด้ าเนินการ
สอบถามราคาค่าบรกิารในการน าคนสวนเข้าตดัหญ้าเรยีบร้อยแล้วซึ่งผู้รบัเหมางานสวน
แนะน าใหใ้ชร้ถไถดนิเพื่อปรบัหน้าดนิดกีว่า 

- ฝ่ายจดัการได้จดัหาช่างเขา้ด าเนินการขยบัมุมกล้องวงจรปิดด้านหน้าป้อม ร.ป.ภ. เพื่อให้
เหน็ผูเ้ขา้และออกโครงการไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

- ฝ่ายจดัการได้ด าเนินการติดต่อบรษิัทจดัท าประตูอตัโนมตัิเพื่อขอข้อมูลการจดัท าประตู
อตัโนมตัแิบบแขนกัน้รถยนตแ์ละน าเสนอในทีป่ระชุมเรยีบรอ้ยแลว้ 

- คณะกรรมการได้ยกเลกิการนัดหมายคุณนท ีเข้าประชุมกบัคณะกรรมการก่อนวนัประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2561 เนื่องจากไดม้กีารเลื่อนวนัประชุมใหญ่ออกไป 

- ฝา่ยบรหิารจดัการไดด้ าเนินการจดัท าเอกสารตัง้เบกิค่าซ่อมแซมกงัหนัน ้าเรยีบรอ้ยแลว้ตาม
มตคิณะกรรมการ 

- ฝ่ายจดัการได้ด าเนินการจดัส่งรายการแสดงสถานะทางการเงินของโครงการหมู่บ้าน
จดัสรรเอม็เมอรลักรนี ใหก้บัสมาชกิในโครงการทุกวนัที ่15 - 20 ของทุกเดอืน 

- ฝ่ายจัดการได้น าส่งสรุปการประชุมหลังจากมีการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านไลน์
แอพพเิคชัน่เพื่อใหค้ณะกรรมการรบัทราบหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 

- ฝ่ายจดัการไดป้ระสานกบัผูต้รวจสอบบญัชใีหจ้ดัท างบดุลประจ าปี 2560 และจดัท ารายงาน
สถานะการเงนิตัง้แต่มกราคม 2561 – มนีาคม 2561 เพื่อน าเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการ
ก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 

- ฝ่ายจดัการได้แนบเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆลงใน เอกสารประกอบการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2561 

- ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการแจง้เจา้ของบา้น 357/21 ใหด้ าเนินการซ่อมแซมก าแพงส่วนกลาง
ทีเ่สยีหายจากการต่อเตมิบา้นโดยเจา้ของบา้นไดด้ าเนินการแกไ้ขซ่อมแซมก าแพงส่วนกลาง
เรยีบรอ้ยแลว้ 

มติท่ีประชุม :  คณะกรรมการรบัทราบผลการปฏบิตังิานและพูดคุยกนัเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง
ขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารเปลี่ยนแปลง  และมอบหมายให้
ฝา่ยจดัการด าเนินการเพิม่เตมิดงันี้ 
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- ใหฝ้่ายจดัการป ัน่จกัยานตรวจสอบกายภาพโดยรอบโครงการวนัละหน่ึงครัง้ จากเดมิวนัละ
สองครัง้เชา้และเยน็   

- ให้ฝ่ายจดัการไม่เซน็รบัจดหมายส าคญัและจดหมายตอบกลบัต่างๆ เพื่อป้องกนัจดหมาย
ของสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดคีวาม  เพราะจะส่งผลต่อคดคีวามต่างๆได ้

- ใหฝ้า่ยจดัการตดิต่อบรษิทัโกโกคอนสตรคัชัน่ จ ากดั เขา้ท าสญัญาการท างานในการวางท่อ
และก าหนดระยะเวลาที่เสร็จสิ้น พร้อมทัง้แจ้งเงื่อนไขช าระเงินค่าด าเนินการทัง้หมด
หลงัจากด าเนินการเสรจ็สิน้  ก่อนเริม่ด าเนินการท างาน 

- คณะกรรมการมอบหมายให้คุณพสิษิฐ์  ศิรมิงคล  ประธานกรรมการ ช่วยดูแลการจดัซื้อ
คอมพวิเตอรส์ านกังานเครือ่งใหม่ โดยมวีงเงนิในการจดัซือ้ที ่15,000 บาท 

- ให้ฝ่ายจดัการตดิต่อบรษิัทที่จดัท าประตูอตัโนมตัโิครงการลาวลัเล่ ทาวน์ 2 ขอข้อมูลและ
ระบบการท างานการสัง่การผ่านทางโทรศพัท ์

- ให้ฝ่ายจดัการส่งจดหมายแจ้งบรษิัทเอเชยีร์กรุ๊ปพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั เข้าด าเนินการปรบั
ระดบัหน้าดนิและตดัหญ้าในพื้นที่แปลงเปล่าให้ดูสะอาดเรยีบรอ้ยและเซ็นรบัเอกสารเพื่อ
เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานว่าไดร้บัจดหมายเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  โดยกรรมการไดม้อบหมายใหคุ้ณ
พสิษิฐ ์ ศริมิงคล  ประธานกรรมการช่วยดแูลเรือ่งนี้ 

- ใหฝ้่ายจดัการน ากงัหนัน ้าที่อยู่ในคลองน ้าหน้าโครงการขึน้มาไว้บนฝ ัง่  และแจง้คุณปีเตอร ์ 
กรรมการนิตบิุคคลฯ มาตรวจสอบเพื่อประเมนิว่าตอ้งซ่อมแซมหรอืเปลีย่นกงัหนัน ้าใหม่ 

- คณะกรรมการใหฝ้่ายจดัการแจง้เรื่อง หรอืจดัส่งเอกสารต่างๆ ถงึคณะกรรมการ ผ่านทาง
อเีมล ์

- ให้ฝ่ายจดัการติดเซนเซอร์แสงอาทิตย์บรเิวณถนนทางเข้าซอยที่หนึ่งในโครงการและให้
ตดิตัง้ระบบไทมเ์มอรข์องระบบไฟบรเิวณสวนส่วนกลาง (ซึง่เดมิเป็นระบบไทมเ์มอรอ์ยู่แลว้
เพยีงแต่โครงการมกัมปีญัหาไฟตกอยูบ่่อยครัง้จงึท าใหไ้ทมเ์มอรค์ลาดเคลื่อนได)้ 
 

วาระท่ี 3 สถานะทางบญัชีและการเงิน 
  ฝา่ยจดัการท าการแจง้สถานะการจดัเกบ็ค่าส่วนกลาง ตัง้แต่ปี 2559 จนถงึปจัจบุนั  
มติท่ีประชุม : คณะกรรมการรบัทราบรายละเอยีดและขอให้ฝ่ายจดัการแนบรายละเอียดสถานะทาง
บญัช ีและการเงนิลงในรายงานการประชุมภายหลงั 
  
วาระท่ี 4  แต่งตัง้รองประธานกรรมการ 
 เดมิทนีัน้นิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี จะมกีารประชุมเดอืนละครัง้หรอืสองเดอืนครัง้  
ซึง่คณะกรรมการบางท่านเลง็เหน็ว่าต่อไปนี้จะมกีารประชุมบ่อยขึน้จงึเสนอใหม้กีารคดัเลอืกรองประธาน
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กรรมการขึน้มาเพื่อเป็นประธานแทนในการประชุมคณะกรรมการกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถ
เขา้รว่มประชุมได ้
มติท่ีประชุม :  กรรมการมคีวามเหน็ใหร้อคุณเลก็ กรรมการนิตบิุคคลฯ  กลบัมาจากต่างประเทศก่อน
แล้วค่อยตดัสนิใจอีกครัง้  และก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการในวนัศุกร์หรอืเสารท์ี่สองของทุก
เดอืน  
 
วาระท่ี 5 การติดต่อส่ือสาร 
 คณะกรรมการบาท่านรูส้กึว่ายงัไม่มกีารจดัการที่ดใีนการตดิต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ
และสมาชกิในโครงการซึง่น าไปสู่การเกดิข่าวลอืต่างๆ  และไดพู้ดคุยกนัเกี่ยวกบัการแจง้ประกาศต่างๆ 
ลงในเวบ็ไซต์ของเอ็มเมอรลั กรนี   การจดัท ารหสัผ่านไว้ส าหรบัใช้เฉพาะสมาชกิในโครงการ  รปูแบบ
เวบ็ไซต์ที่ทางคุณไฮนส ์ กรรมการนิตบิุคคลฯ ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อน าเสนอในทีป่ระชุม พรอ้มทัง้คุณพสิษิฐ ์ 
ศริมิงคล  ไดแ้จง้กบัคณะกรรมการถงึค่าใชจ้า่ยในการบรกิารเวบ็ไซต์ปีละ 4,000 บาท 
มติท่ีประชุม : คณะกรรมการเหน็ดว้ยกบัรปูแบบเวบ็ไซต์ของคุณไฮนสแ์ละน าส่งรปูแบบดงักล่าวใหคุ้ณ
ฮนัส์ ผู้ดูแลเว็บไซต์คนเก่าช่วยจดัท า โดยสมาชิกในกลุ่มคณะกรรมการสามารถออกความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะไดต้ามต้องการ  และคณะกรรมการไดม้อบหมายใหคุ้ณพสิษิฐ์ ประธานกรรมการตดิต่อกบั
คุณฮนัสเ์พื่อใหช้่วยเหลอืเรือ่งเวบ็ไซต์ 
 
วาระท่ี 6 การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงาน 
 คณะกรรมการไดม้กีารพดูคุยถงึเรือ่งต่างๆ  ดงัต่อไปนี้ 

- กรรมการบางท่านไดเ้สนอในทีป่ระชุมเกีย่วกบัการลดจ านวนค่าใชจ้่ายของ บรษิทั QPM ลง  
มตทิีป่ระชุม :  คณะกรรมการยงัไมม่ขีอ้สรปุในเรือ่งนี้ 
 
- คณะกรรมการพดูคุยกนัถงึขัน้ตอนการรบัขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ จากสมาชกิในโครงการ 
มตทิีป่ระชุม :  คณะกรรมการมมีตใิหฝ้่ายจดัการเป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและมกีารตอบกลบัการ
ขอ้รอ้งเรยีนต่างๆในทนัท ี จากนัน้ทางคณะกรรมการจะเป็นผูร้บัผดิชอบว่าใครจะเป็นผูดู้แลและ
ใหค้ าแนะน าจดัการปญัหาในเรือ่งดงักล่าว  โดยขอ้รอ้งเรยีนต่างๆทีไ่ดร้บั จะถูกน ามาปรกึษากนั
ในทีป่ระชุมคณะกรรมการในเวลาต่อมา 

 
- คณะกรรมการมกีารวางแผนในการจดัส่งจดหมายเชญิประชุมแก่สมาชกิในโครงการในครัง้

ต่อไป  เนื่องการประชุมในครัง้ที่ผ่านมามคีวามไม่เขา้ใจกนัในเรื่องของการน าส่งจดหมาย
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เชญิประชุมโดยมขีัน้ตอนการน าส่งใหจ้ดหมายเชญิถูกน าส่งจากคณะกรรมการโดยตรงไปยงั
สมาชกิในโครงการและ CC. มาทีอ่เีมลข์องส านกังานนิตบิุคคลฯ 

มตทิีป่ระชุม :  คณะกรรมการมมีตใิห้คุณพสิษิฐ ์ ประธานกรรมการ ประสานกบัคุณฮนัส ์ เพื่อ
สอบถามถงึขัน้ตอนการจดัส่งอเีมล์ถงึสมาชกิในโครงการโดยให้มอีีเมล์ตอบกลบัอตัโนมตัเิพื่อ
ยนืยนัการไดร้บัอเีมลห์ลงัจากท าการเปิดเอกสารแนบทีจ่ดัส่งไปพรอ้มกบัอเีมล์ 
 
- คณะกรรมการพูดคุยกนัถึงการจดัส่งใบแจ้งหนี้ค่าส่วนกลางโดยคณะกรรมการบางท่าน

เสนอให้มกีารจดัส่งใบแจ้งหนี้จากคณะกรรมการไปยงัสมาชกิในโครงการโดยอเีมล์ส่วนตวั
และCC. มาทีอ่เีมลข์องส านกังานนิตบิุคคลฯ 

มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการมมีตใิหคุ้ณพสิษิฐ ์ ประธานกรรมการ ประสานกบัคุณฮนัส์  เพื่อ
สอบถามถงึขัน้ตอนการจดัส่งอเีมล์ถงึสมาชกิในโครงการโดยให้มอีีเมล์ตอบกลบัอตัโนมตัเิพื่อ
ยนืยนัการไดร้บัอเีมลห์ลงัจากท าการเปิดเอกสารแนบทีจ่ดัส่งไปพรอ้มกบัอเีมล์ 
 
- คณะกรรมการบางท่านเสนอใหทุ้กครัง้ทีส่มาชกิช าระค่าส่วนกลางให้สมาชกิน าส่งหลกัฐาน

การช าระเงนิทีส่ านกังานโดยตรงและใหส้ านกังานด าเนินการออกใบเสรจ็ให้ 
มตทิีป่ระชุม  :  ทางบรษิทั QPM  ไดแ้จง้กบัทางคณะกรรมการว่าไดท้ าตามขัน้ตอนนี้เป็นปกติ
อยูแ่ลว้ 
 
- คณะกรรมการบางท่านเสนอให้มีการประกาศรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็น

ภาษาองักฤษเพยีงอยา่งเดยีวและประกาศลงในเวบ็ไซตเ์อม็เมอรลั กรนี 
มตทิี่ประชุม  :  คณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่เหน็ดว้ยและมมีตใิห้จดัท ารายงานการประชุมทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 
- คณะกรรมการไดพู้ดคุยถงึรายงานการประชุมใหญ่สามญั และประชุมใหญ่วสิามญั ใหม้กีาร

น าลงประกาศในเวบ็ไซต์ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ซึง่ฉบบัภาษาองักฤษนัน้ให้
คณะกรรมการช่วยดแูลในเรือ่งการแปลเอกสารหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการมมีตใิหน้ ารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  หรอืรายงาน
การประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี  จัดจ้างแปลเป็นภาษาอังกฤษ  กับศูนย์แปลภาษา
มหาวทิยาลยัลยัจุฬาลงกรณ์ เช่นเดยีวกบัที่เคยน าส่งแปลขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลฯ  โดยให้คุณ
พสิษิฐ ์ ประธานกรรมการช่วยดแูลในเรือ่งนี้  และน าประกาศลงในเวบ็ไซต์เอม็เมอรลั กรนี 
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- คณะกรรมการบางท่านเสนอให้มกีารน าเชค็เงนิสดเก็บไว้ที่ส านักงานนิตบิุคคลฯ  โดยให้
พนักงานทีป่ฏบิตัหิน้าที่ในส านักงานเป็นผูจ้ดัท าเชค็เงนิสด  แลว้น าส่งให้คณะกรรมการลง
นามในเชค็เงนิสด  ซึ่งทางฝ่ายจดัการไดช้ี้แจงคณะกรรมการถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิานของ
บรษิทั QPM  คอื ฝา่ยบญัชจีะเป็นผูจ้ดัเกบ็เชค็เงนิสดไวแ้ละจะเป็นผูจ้ดัท าเชค็เงนิสด  แลว้
น าส่งมาให้ทีส่ านักงานทุกครัง้ที่ทางส านักงานมหีลกัฐานการขออนุมตัติัง้เบกิเงนิค่าใชจ้่าย
ต่างๆ ส่งมาใหก้บัฝ่ายบญัช ี  เพื่อป้องกนัคณะกรรมการหรอืพนักงานทีป่ฏบิตังิานยกัยอก
เงนิ 

มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการบางส่วนไม่เหน็ดว้ยเกี่ยวกบัการน าเชค็ไวท้ีส่ านักงาน  จงึไดต้ก
ลงกนัใหท้างฝา่ยจดัการปฏบิตัติามขัน้ตอนของบรษิทัไปก่อนในตอนน้ี 

 
- คณะกรรมการไดส้อบถามถงึจ านวนบญัชขีองนิตบิุคคลฯที่มอียู่ในตอนนี้  และขัน้ตอนการ

ใช้จ่ายเงนิสดย่อย  โดยฝ่ายจดัการได้แจง้กบัทางคณะกรรมการว่า บญัชทีี่มอียู่ตอนน้ีนัน้มี
อยู่ทัง้หมด 3 บญัช ี คอื บญัชอีอมทรพัย ์1 บญัช ี บญัชกีระแสรายวนั 1 บญัช ี และบญัชี
ฝากประจ า 1 บญัช ี ในส่วนของเงนิสดย่อยนัน้มวีงเงนิอยู่ที่ 5,000 บาท โดยเก็บไว้ที่
ส านกังานนิตบิุคคลฯ 

มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการรบัทราบรายละเอยีดและจะพูดคุยเรื่องผูร้บัผดิชอบดูแลเงนิสด
ยอ่ยกนัอกีครัง้ในภายหลงั 

 
- คณะกรรมการบางท่านได้เสนอความคดิเห็นเกี่ยวกบัจ านวนวนัท างานของบรษิัท QPM 

จากเดมิ 6 วนัใหเ้หลอืสามวนั 3 วนั หรอืตอ้งการคงไวแ้บบเดมิ 
มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการยงัไม่มขีอ้สรุปในเรื่องนี้และจะน าเรื่องนี้ไปคุยกนัเองอกีครัง้ใน
ภายหลงั 
 
- คณะกรรมการบางท่านได้เสนอความคดิเหน็เกี่ยวกบัการลดการจดัจา้งบบรษิทับรหิารเขา้

ด าเนินการบรหิารดูแลทรพัยส์่วนกลางลง  หรอืจดัจา้งผู้จดัการที่สามารถพูดได้สองภาษา
เขา้มาบรหิารจดัการ 

มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการยงัไม่มขีอ้สรุปในเรื่องนี้และจะน าเรื่องนี้ไปคุยกนัเองอกีครัง้ใน
ภายหลงั 
 
- คณะกรรมการต้องการให้ฝ่ายจดัการจดัท าใบตรวจเชค็ ตรวจสอบ กายภาพไวต้ามตามจุด

ต่างๆ เพื่อไวด้ าเนินการตรวจเชค็  ตรวจสอบกายภาพประจ าวนัเป็นประจ าทุกวนั 
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มตทิีป่ระชุม  :  คุณปีเตอร ์กรรมการนิตบิุคคลฯจะจดัท าตวัอย่างใบตรวจเชค็ใหก้รรมการทุกคน
ไดด้แูละออกความคดิเหน็ก่อนน ามาปรบัใช ้

วาระท่ี 7 ข้อบงัคบันิติบคุคลฯ และกฎระเบียบของเอม็เมอรลั กรีน 
- คณะกรรมการได้ปรกึษากนัถึงเรื่องการแปลภาองักฤษที่ถูกต้องของข้อบงัคบัที่ได้น าส่ง

ใหก้บัสมาชกิในโครงการ  และแจง้ว่าเอกสารฉบบัภาษาไทยกบัภาษาองักฤษนัน้มรีปูแบบ
การจดัวางประโยคไมเ่หมอืนกนั 

มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้่ายจดัการแก้ไขขอ้บงัคบั และจดัท าขอ้บงัคบัฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหเ้หมอืนกนั  แลว้น าส่งใหก้บัสมาชกิในโครงการอกีครัง้หนึ่ง 
 
- คณะกรรมการบางท่านได้เสนอให้มีการจัดตัง้กลุ่มจากสมาชิกในโครงการขึ้นมาเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแบบฟอรม์ต่างๆของเอกสาร เพื่อด าเนินการแก้ไข
ใหถู้กตอ้งภายในสามเดอืน 

มตทิี่ประชุม  :  คณะกรรมการมอบหมายใหคุ้ณไฮนส ์กรรมการนิตบิุคคลฯ  ประสานกนัคุณ
เควนิ สมาชกิบา้น 357/11 และคุณเดล สมาชกิบา้น 357/50  และสมาชกิคนอื่นๆ  ร่วมกนัออก
ความคดิเหน็เพื่อปรบัขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี แลว้
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตัิภายในเดอืนกนัยายน 2561  หลงัจากที่ทาง
คณะกรรมการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ใหน้ าส่งใหก้บัสมาชกิในโครงการ ภายในเดอืนธนัวาคม 2561 
(ก่อนการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีครัง้ต่อไป)  โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหคุ้ณไฮนส์
เป็นผูด้แูลในเรือ่งนี้ 
 

 วาระท่ี 8 ค่าส่วนกลางท่ีค้างช าระ 
 คณะกรรมการไดป้รกึษากนัถงึสถานะของผูท้ีค่า้งช าระค่าส่วนกลาง และเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

- คณะกรรมการไดส้อบถามถงึสถานะของผูท้ีค่้างช าระค่าส่วนกลางกบัทางฝ่ายจดัการ  โดย
คุณโรเบติร์  กรรมการนิตบิุคคลฯ  ได้เสนอที่จะจดัท าตารางแสดงสถานะ การจดัเก็บค่า
ส่วนกลางทีค่า้งช าระ 

มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการมมีตใิหคุ้ณโรเบริต์  กรรมการนิตบิุคคลฯ  ดูแลเรื่องนี้และจดัท า
เอกสารแสดงสถานะ การจดัเกบ็ค่าส่วนกลางของบา้นทีย่งัคงคา้งช าระค่าส่วนกลางอยู่ 
 
- คณะกรรมการไดพู้ดคุยถงึเรื่องการแลกบตัรเขา้ออกโครงการ โดยให้พนักงานรกัษาความ

ปลอดภยัมมีาตรการในการขออนุญาตเข้าพื้นที่  ทุกครัง้ที่มยีานพาหนะขออนุญาตเขา้ – 
ออกในโครงการ (รถ 2 ล้อ 4 ล้อ หรอืมากกว่านัน้ ยกเว้นรถจดัเก็บขยะ) โดยที่ไม่มี
สติก๊เกอรท์ี่ถูกต้องของโครงการเอ็มเมอรลั กรนี ให้พนักงานรกัษาความปลอดภยัขอแลก
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บตัรประชาชนหรอืใบขบัขีไ่วทุ้กครัง้ ซึง่ในระหว่างการพูดคุยนัน้คณะกรรมการไดพู้ดคุยถงึ
สมาชกิทีค่า้งช าระค่าส่วนกลางทีไ่ม่มสีติก๊เกอรข์องเอม็เมอรลั กรนี  ใหด้ าเนินการแลกบตัร
ประชาชนไว้และใบขบัขีไ่ว้ เช่นกนั  โดยฝ่ายจดัการได้แจง้ว่าขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนปฏบิตัิ
พืน้ฐานของการขออนุญาตเขา้มาภายในพืน้ทีอ่ยูแ่ลว้ 

มตทิีป่ระชุม  :   คณะกรรมการรบัทราบขัน้ตอนการปฏบิตังิานและมอบหมายใหฝ้่ายจดัการแจง้
พนักงานรกัษาความปลอดภยัในทุกวนัเกี่ยวกบัความเขม้งวดในการแลกบตัรขออนุญาตเขา้ – 
ออก  ภายในโครงการ และให้มกีารแลกบตัรประชนชนหรอืใบขบัขี่ของสมาชกิที่ค้างช าระค่า
ส่วนกลางดว้ยเนื่องจากไม่มสีติก๊เกอร์ของเอ็มเมอรลั  กรนี  และเพิม่หวัขอ้นี้ลงในใบตรวจเชค็
กายภาพประจ าวนั 
 
- คณะกรรมการเสนอให้มกีารจดัท าสติ๊กเกอร์ส าหรบับ้านที่ช าระค่าส่วนกลางไว้ที่ประตูร ัว้

หน้าบา้น  หรอื กล่องจดหมาย  
มตทิีป่ระชุม  :  คณะกรรมการเหน็ดว้ย และมอบหมายใหคุ้ณไฮนส ์ เป็นผูด้แูลเรือ่งนี้ 
 
- คณะกรรมการได้เสนอให้มกีารนัดหมายลูกบ้านที่ค้างช าระค่าส่วนกลางเพื่อสอบถามถึง

เหตุผลทีไ่มช่ าระค่าส่วนกลาง 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการมีมติให้ฝ่ายจดัการติดต่อสมาชิกที่ค้างช าระค่าส่วนกลางและ
สอบถามเหตุผล  และน าเสนอในที่ประชุมในครัง้ต่อไป  โดยมอบหมายให้คุณพสิิษฐ์ ประธาน
กรรมการ และคุณโรเบติร ์กรรมการนิตบิุคคลฯ ช่วยดแูลเรือ่งนี้ 
 

วาระท่ี  9  ถงัขยะ 
คณะกรรมการไดส้อบถามถงึการจดัซือ้ถงัขยะ โดยสัง่ซือ้กบับรษิทัทีจ่ าหน่ายถงัขยะทีก่รงุเทพฯ  

จ านวน 20 ถงั โดยทางฝา่ยจดัการแจง้ว่าเบือ้งตน้มสีมาชกิมาลงทะเบยีนขอรบัถงัขยะใหมแ่ลว้จ านวน  
10 ถงั  และสัง่มาส ารองไวอ้กี 10 ถงัเนื่องจากสมาชกิหลายท่านไม่ยอมมาลงทะเบยีนเพื่อขอรบัถงัขยะ  
และมกัจะไมพ่อใจ  และเรยีกรอ้งสทิธใินการรบัถงัขยะเมือ่เหน็ฝา่ยจดัการน าถงัขยะใหก้บัสมาชกิท่าน 
อื่นๆ ท าใหฝ้า่ยจดัการไมส่ามารถรูจ้ านวนทีแ่น่นอนในการสัง่ซือ้ถงัขยะได ้  และทางคณะกรรมการ 
บางส่วนไดส้อบถามถงึการรอ้งขอถงัขยะฟรกีบัทาง อ.บ.ต.ทบัใต ้ ซึง่คุณพสิษิฐ ์ ประธานกรรมการได้ 
ชีแ้จงถงึเรือ่งนี้ว่าทาง อ.บ.ต.ทบัใต ้ ไม่สามารถยนืยนัไดว้่าประเภทของถงัขยะทีไ่ดร้บันัน้จะเป็นถงัขยะ 
แบบมฝีาปิดหรอืไม ่ 
มติท่ีประชุม :  คณะกรรมการในทีป่ระชุมรบัทราบรายละเอยีดอนุมตัใินการสัง่ซือ้  และใหฝ้า่ยจดัการ 
ตรวจสอบระยะเวลาการจดัส่งและวนัทีจ่ะไดร้บัถงัขยะ แลว้น าเสนอใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบในการ 
ประชุมครัง้ต่อไป 
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วาระท่ี  10  ประตอูตัโนมติั 
 จากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ทีผ่่านมา  ทีป่ระชุมไดม้มีตใิหจ้ดัท าประตูอตัโนมตั ิใน
รูปแบบแขนกัน้รถยนต์  ซึ่งทางคณะกรรมการได้เสนอให้มกีารจดัท ากฎระเบยีบ ในการมอบคยีก์าร์ด
ใหก้บัสมาชกิ  และผูเ้ช่า อายุการใชง้าน ฯลฯ  ก่อนการด าเนินการตดิตัง้ประตูอตัโนมตั ิ และไดป้รกึษา
ถงึการจ ากดัการใชค้ยีก์ารด์หากสมาชกิในโครงการไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหมู่บ้าน เช่น ขบัรถไว
กว่าก าหนด ไมใ่สสายจงูใหส้ตัวเ์ลีย้ง ฯลฯ   
มติท่ีประชุม  :  คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการนดัหมายบรษิทัจดัท าประตูอตัโนมตัเิขา้มาเสนอ
ราคาและน าเสนอขอ้มลูต่างๆ รวมถงึขอ้มลูระบบคยีก์ารด์  ใหก้บัคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการได้
ประเมนิและคดัเลอืกบรษิัทที่ต้องการ  คณะกรรมการได้มอบหมายให้คุณปีเตอร์ และคุณไฮนส์ 
กรรมการนิตบิุคคลฯ จดัท ากฎระเบยีบต่างๆ ในการน าแจกคยีก์ารด์ให้กบัสมาชกิ  และขอ้จ ากดัต่างๆ 
ในการใช้คยี์การ์ด  เพื่อควบคุมการใช้คยี์การ์ดของสมาชกิในโครงการ  โดยให้คุณพสิิษฐ์  ประธาน
กรรมการ  เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งทางกฎหมาย 
 
วาระท่ี  11  ก าแพงรอบนอกโครงการท่ีแตกหกั 
 คณะกรรมการได้มกีารปรกึษากนัถงึปญัหาก าแพงที่แตกและทรุดตวับรเิวณรอบนอกโครงการ 
ซึง่ทางคุณปีเตอร ์กรรมการนิตบิุคคลฯ  ได้เสนอที่จะพฒันาวางแผนการซ่อมแซมก าแพง ทลีะขัน้ตอน 
และแผนการปรบัปรงุก าแพงโดยขึน้อยูก่บัค่าใชจ้่ายและเงนิทุนทีน่ิตบิุคคลฯมอียู่ 
มติท่ีประชุม  :  คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้่ายจดัการจดัหาวศิวกรของบรษิทั QPM เขา้ส ารวจพืน้ที่
และจดัท ารายงานการส ารวจเสนอให้กบัคณะกรรมการ และมอบหมายให้คุณปีเตอรเ์ป็นผู้ดูแล จดัท า
แผนการด าเนินการโครงการซ่อมแซมก าแพง 
 
วาระท่ี  12  พื้นท่ีว่างเปล่าและบ้านท่ีไม่มีผูพ้กัอาศยั 
 คณะกรรมการไดพ้ดูคุยถงึพืน้ทีแ่ปลงเปล่า 2 แปลงในโครงการทีเ่ริม่มหีญ้าขึน้รก  และบา้นที่ไม่
มผีูอ้ยูอ่าศยัและขาดการดแูล  โดยใหด้ าเนินการตดิต่อกบับรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  เขา้มา
ดูแลพื้นที่ และติดต่อเจ้าของบ้านผ่านทางจดหมายลงทะเบยีนและอีเมล์  หากไม่ได้รบัการตอบกลบั
ภายในหนึ่งเดอืนทางนิตบิุคคลฯ จะเขา้ด าเนินการตดัหญ้าในพื้นที่ดงักล่าวและน าค่าใช้จ่ายในการตดั
หญา้เพิม่ลงไปในค่าส่วนกลางของเจา้ของบา้นนัน้ ๆ 
มติท่ีประชุม  :  คณะกรรมการใหฝ้า่ยจดัการส่งจดหมายแจง้บรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั เขา้
ด าเนินการปรบัระดบัดนิและตดัหญ้าในพืน้ทีแ่ปลงเปล่าใหดู้สะอาดเรยีบรอ้ยและเซน็รบัเอกสารเพื่อเกบ็
ไวเ้ป็นหลกัฐานว่าไดร้บัจดหมายเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ในส่วนของสมาชกิรายอื่นๆ ใหจ้ดัส่งจดหมายแจง้
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ถงึเจา้ของบ้านและส าเนาเก็บไว้เป็นหลกัฐานแจง้ความลงบนัทกึประจ าทีส่ถานีต ารวจ  หากไม่สามารถ
ตดิต่อเจา้ของบา้นไดภ้ายในหน่ึงเดอืนตามก าหนด  เพื่อเขา้ด าเนินการตดัหญา้ในบา้นหลงัดงักล่าว 
 
วาระท่ี  13  ถนนทางเข้าหน้าหมู่บ้าน 
 คณะกรรมการไดส้อบถามคุณเพญ็นภา  กรรมการนิตบิุคคลฯ  ถงึแผนการพฒันาปรบัปรุงถนน
ของ อ.บ.ต.ทบัใต้  ทีคุ่ณเพญ็นภาไดเ้ป็นผูด้ าเนินเรื่องรอ้งเรยีนไปยงั อ.บ.ต.ทบัใต้ทัง้หมด  ซึง่ทางคุณ
เพญ็นภาไดช้ี้แจงว่าทาง อ.บ.ต.ทบัใต้นัน้มแีผนการที่จะพฒันาปรบัปรุงถนนหน้าโครงการในช่วงเดอืน
กนัยายน 2561 
มติท่ีประชุม  :  คณะกรรมการมมีตทิีจ่ะรอการพฒันาปรบัปรุงถนนในเดอืนกนัยายน  2561 และอนุมตัิ
ให้ด าเนินการจดัหากรวดมาเตมิหลุมบนถนนเพื่อให้พืน้ผวิถนนเสมอกนัระหว่างรอการพฒันาปรบัปรุง
ถนนจาก อ.บ.ต.ทบัใต ้
 
วาระท่ี  14  คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
 คณะกรรมการได้มกีารน าเสนอให้ก าหนดบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละคน  และ
ก าหนดรองประธานกรรมการ  โดยคุณพสิษิฐ ์ ประธานกรรมการ ไดแ้จง้กบัทางคณะกรรมการว่าสมาชกิ
คณะกรรมการคนเดมินัน้ได้มกีารแบ่งหน้าที่กนัมาตัง้แต่ต้นแล้ว  จงึให้สมาชกิกรรมการที่เข้ามาใหม่
เลอืกหน้าทีท่ีต่นอยากดแูล 
มติท่ีประชุม  :  คณะกรรมการไดช้่วยกนัก าหนดบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละคนและก าหนดบทบาท
หน้าทีข่องรองประธานกรรมการแลว้น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการในครัง้ต่อไป 
 
วาระท่ี  15  งบการเงินปี 2561 
 คณะกรรมการไดม้กีารปรกึษากนัถงึงบประมาณประจ าปี 2561 และความกงัวลเกี่ยวกบัจ านวน
งบประมาณทีอ่าจจะไมพ่อในการใชจ้่าย  และน าไปสู่ภาระหนี้สนิไดใ้นอนาคต  
มติท่ีประชุม  :  คุณโรเบริต์เหน็ด้วยและเสนอจะจดัเตรยีมแผนการปรบัปรุงงบประมาณโดยอาศยั
สถานะทางการเงนิในปจัจบุนั 
 
วาระท่ี  16  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีและการประชุมใหญ่วิสามญัประจ าปีในครัง้ต่อไป 
 คณะกรรมการได้มกีารพิจารณาให้ฝ่ายจดัการด าเนินการจดัเตรียมเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษใหแ้ลว้เสรจ็อย่างน้อย 21 วนั  และต้องมกีารชีแ้จงเอกสารและขอ้มลูต่างๆที่เพยีงพอบน
เวบ็ไซตเ์อม็เมอรลั กรนี  และใหร้องตรวจสอบสถานทีใ่นการจดัประชุมทีอ่ื่นๆ  



 
 

 

                      นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
                       Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

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

 E-mail: office@theemeraldgreen.com     Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618,080-0196253 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม  :  คุณโรเบริต์  กรรมการนิตบิุคคลฯ  เหน็ดว้ยในแนวทางการใช้สถานที่คลบัเฮ้าทข์อง
โครงการเอม็เมอรลั รสีอรท์ และการประเมนิสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นสถานทีจ่ดัการประชุมใน
อนาคต  โดยคุณโรเบริตเ์ป็นผูด้แูลในเรือ่งนี้ 
 
วาระท่ี  17  ค าถามถึงทนายความ 
 คณะกรรมการไดส้อบถามขอ้กฎหมายกบัคุณนิรญั  หงสท์อง ในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

- กฎหมายไทยมาตราใดระบุบไว้ไม่ให้นิติบุคคลฯ ระงบัผู้ที่ค้างช าระค่าส่วนกลางขบัขี่
ยานพาหนะเขา้โครงการ  โดยทางคุณนิรญั หงสท์อง ไดช้ีแ้จงกบัทางนิตบิุคคลว่า  การใช้
กฎเกณฑเ์ช่นนี้ไม่ถูกต้องและผดิกฎหมาย  เพราะไม่มอี านาจขดัขวางหรอืไม่มสีทิธิล์ดิรอน
สัง่หา้มลูกบา้น โดยทางคุณปีเตอร ์ กรรมการนิตบิุคคลฯ  ไดแ้ยง้ว่าทางทนายความแจง้มา
ว่าสามารถท าได้จงึมคีวามเหน็ขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการดงันัน้จงึให้น าไปหารอืปรกึษาและหา
ขอ้สรปุมาในการประชุมครัง้ต่อไป  

- กฎหมายไทยในมาตราใดระบุไวใ้หผู้ท้ ีเ่ป็นเจา้ของทีถ่อืครองทีด่นิจดัสรรเท่านัน้ทีจ่ะสามารถ
เป็นประธานกรรมการนิตบิุคคลได ้ โดยทางคุณนิรญั หงสท์อง ไดช้ีแ้จงว่า  ในกฎหมายไทย
นัน้ไม่ได้มีระบุไว้  แต่เนื่องจากประธานกรรมการเป็นตัวแทนของนิติบุคคลฯ  ในการ
ด าเนินการลงนามเอกสารต่าง ๆ  การตดิต่อเอกสารทางราชการ  หรอืการด าเนินการในคดี
ความต่างๆ  ซึง่หากประธานกรรมการนิตบิุคคลฯ เป็นคนไทยจะท าใหส้ะดวกในการตดิตาม
เรือ่งเอกสารหรอืการตดิต่อราชการต่างๆ มากยิง่ขึน้  
 

- บา้นทีค่้างช าระค่าส่วนกลางสามารถปล่อยเช่าได้หรอืไม่ โดยทางคุณนิรญั  หงส์ทอง  แจง้
ว่า  ผู้ค้างช าระค่าส่วนกลางสามารถปล่อยเช่าบ้านได้  แต่ทางนิตบิุคคลฯ  สามารถจ ากดั
สถานทีใ่นการใชบ้รกิารพืน้ทีส่่วนกลางแก่ผูเ้ช่าไดเ้ช่นกนั 

มติท่ีประชุม  :  คณะกรรมการมมีตทิีจ่ะคุยกนัเรือ่งต่างๆนี้กนัเองอกีครัง้ภายหลงั  พรอ้มทัง้จดัหาขอ้มลู
เพิ่มเติม และปรึกษานักกฎหมายเพื่อก าหนดทิศทางกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 
วาระท่ี  18  ผูร้บัเหมา 
 คณะกรรมการบางท่านได้เสนอใหป้รบัเปลีย่นเวลาการท างานของผูร้บัเหมาจากเดมิ 9.00 น. – 
17.00 น. เป็นเวลา 8.00 น. – 18.00 น.  และการช าระเงนิค ้าประกนัตกแต่งต่อเตมินัน้ ใหช้ าระเฉพาะ
บา้นทีด่ าเนินการก่อสรา้ง ส่วนงานซ่อมแซมเลก็น้อยและงานซ่อมบ ารงุไมต่อ้งช าระเงนิค่าค ้าประกนั   



 
 

 

                      นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
                       Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

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

 E-mail: office@theemeraldgreen.com     Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618,080-0196253 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม  :  คณะกรรมการมมีตใิหร้อคุณเลก็  กรรมการนิตบิุคคลฯ กลบัมาร่วมประชุมก่อนถงึจะ
ตดัสนิใจในการเปลี่ยนแปลงเวลาการท างานของผูร้บัเหมา  และคณะกรรมการมมีตใิหด้ าเนินการแก้ไข
เอกสารกรอกค ารอ้งขออนุญาตน าผูร้บัเหมาเขา้ในพืน้ทีก่่อนน ามาใช ้ และใหฝ้่ายจดัการแจง้กบัพนักงาน
รกัษาความปลอดภยัแจ้งกับผู้รบัเหมาทุกครัง้ให้ขบัรถภายในโครงการความเร็วตามที่ก าหนด 20 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
วาระท่ี  19  หวัข้ออ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 คณะกรรมการบางท่านเสนอใหม้กีารจดัซื้อพดัลมให้พนักงานรกัษาความปลอดภยั  และขยาย
ป้อมรกัษาความปลอดภยัให้กว้างขึ้น คณะกรรมการได้แจ้งกบักรรมการที่เสนอความคดิเห็นว่าได้
ด าเนินการจดัซื้อพดัลมให้กบัพนักงานรกัษาความปลอดภยัไปตัง้นานแล้ว  และการขยายป้อมรกัษา
ความปลอดภยันัน้ให้เป็นแผนการในอนาคต  เนื่องจากเราจะมกีารจดัท าประตูอตัโนมตัแิละมแีผนที่จะ
ลดจ านวนพนกังานรกัษาความปลอดภยัลงเมือ่ตดิตัง้ประตูอตัโนมตัเิสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชุม  :  คณะกรรมการรบัทราบรายละเอยีด 
 

เมื่อการประชุมฯด าเนินการตามระเบยีบวาระครบแลว้และไม่มเีรื่องอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อ
พจิารณาอกี ประธานที่ประชุมฯ จงึได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ได้สละเวลาเขา้ร่วมประชุมใน
ครัง้นี้และปิดการประชุมเวลา 18.20 น. 

 
                                                               .................................................................. 
                                                                              (นายพสิษิฐ ์ ศริมิงคล) 
                                                                          ประธานกรรมการนิตบิุคคล 
                                                                       หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 
                                                                  ............................................................. 
                                                                            (นางสาวกุสุมลชุ่มเชือ้) 
                                                                           ผูต้รวจทานการประชุม 
                                                                       ผูช่้วยผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
 
                                                                  ............................................................. 
                                                                           (นางสาวจนัจริา  แซ่เจยีม) 
                                                                              ผูบ้นัทกึการประชุม 
                                                                                 พนกังานธุรการ 



 

นิ  ติ  บิ คคลหมิ ิ บิ  านจิ  ดสรรเอิ มเมอริ  ล กริ  น 

Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมิ ิ ทิ  ิ   13 ต าบลทิ  บใติ   อ าเภอหิ  วหิ  น จิ  งหวิ  ดประจวบคิ  ริ  ขิ  นธิ   77110 

357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

E-mail: office@theemeraldgreen.com 

Website: www.theemeraldgreen.com 
Phone: 065-6347-402 
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APPLICATION FORM 

JP Board Director of Emerald Green 

 

Please return this form before 
October 28

th
 2017. Thank you. 

Full Name 

ช  ืื  อ – นามสก  ืล …………………………………… 

Age 

อาย  ื ……………years old / <thai> 

Nationality 

เช  ืื  อชาต  ื …………………………………… 

Which languages can you speak? 

ภาษาท  ืื  สามารถส  ืื  อสารไดื  
…………………………………… 

House Number 

บื านเลขท  ืื   …………………………………… 

Living in Emerald Green since 

อาศืัยท  ืื  หม  ืื  บื านตืัื  งแต  ื 
the year / พ.ศ. …….…………. 

 

1) Have you been in any board before? 

 ค  ืณเคยเปื  นคณะกรรมการมาก  ือนหร  ือไม  ื 

 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) What skills, connections, resources and/or expertise can you offer? 

 ทืักษะ ความสามารถพ  ืเศษ, ความเช  ืื  ยวชาญ, หร  ือ ประสบการณ  ืใดท  ืื  ค  ืณสามารถน าเสนอไดื  

 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) How much time a month can you commit to meetings and serving in the benefit of all 
 Members of Emerald Green? 

 ค  ืณสามารถเส  ืยสละเวลาใหื กืับการเขื  าร  ืวมประช  ืมคณะกรรมการของน  ืต  ืบ  ืคคลฯ ไดื มากนื อยเพ  ืยงใด 

 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) What motivates you to join? 

 อะไรค  ือแรงจ  ืงใจใหื ค  ืณร  ืวมสมืัครในครืัื  งน  ืื   

 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

Attach photo here 

ร  ืป 

Peter Smith

62

British

English

357/21

2015

Yes

I am an engineer and a Member of the Association of Project Managers. I have chaired 
and been a member of various committees and boards in UK, China, Japan, India and 
responsible for projects with budgets in excess of 400 million Thai Baht. 

I can commit to as much time is reasonably required to discharge the responsibilities of a 
juristic board member.

I am a full time resident of the estate and can see that the current Board are in need of 
help. I have the time, interest and capacity to assist the Board and all Members on the 
management of the estate.

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน 

Emerald Green Housing Estate Juristic Person 
357 หมู่ท่ี 13 ตาํบลทบัใต ้อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110  

357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110  
E-mail: office@theemeraldgreen.com 
Website: www.theemeraldgreen.com 

Phone: 065-6347-402 
 

 

Minutes of Emerald Green Juristic Board Meeting 2 on 13th July 2018 at 13:00 

at the Office of The Emerald Green 

Attendees: 

Emerald Green: Kh Boom, Kh Arisa, Kh Pete, Kh Robert, Kh Heinz 
QPM:    Kh Kook, Kh Ning, Kh Lew 

Attachments:   

No Subject/Action Result Owner 
Target 
Date 

Status 

 Agenda 1 Selection of Chairperson 

2/1/1 
To select a replacement chairperson 
post resignation of Mr Phitsit 
Sirimongkhon. 

For the purpose of the Board meeting only, Pete 
Smith was designated as the Chairperson. 
The Chairperson for the Board must be selected 
by a resolution at a General Meeting of Members 
therefore and EGM will be required.  

All August 2018 Open 

 Agenda 2 Approval of previous minutes 

2/2/1 
Approval of Minutes from the 
meeting held on 12th June 2018 

It was pointed out that there were differences 
between the Thai version and the original but 
notwithstanding that the minutes were accepted. 

All N/A  

 Agenda 3 Resignation of Mr Phitsit Sirimongkhon    
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No Subject/Action Result Owner 
Target 
Date 

Status 

2/3/1 Any further action required?  

There was a lot of debate regarding this subject. 
QPM pointed out that Mr Sirimongkhon not only 
presented QPM with the resignation letter he also 
sent a letter to the bank and withdrew his ability 
to sign cheques, and he also informed the Land 
Office of his immediate resignation.  
This action has left the Board with no ability to 
obtain cash from the bank to pay wages, conduct 
maintenance or perform day-to-day actions 
where cash is required. 
Therefore and Extraordinary General Meeting of 
Members is required to replace the chairperson 
and amend the by-laws to prevent this happening 
again. 

All   

 Agenda 4 Actions from previous minutes 

 Actions from meeting held on 20th April 2018 

2/1 

The Management was assigned 
to ride bicycle in the morning and 
in the evening around the Village 
compound to oversee the general 
condition of Emerald Green 
Village. 

Ride once per day around the estate to check 
for damage and problems on the common 
area.  

QPM  Closed 
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No Subject/Action Result Owner 
Target 
Date 

Status 

2/2 

The Management was instructed to 
pursue with the Lawyer in sending of 
Notification Letter to Land Office in 
suspending legal transaction on the 
property of default members. 

QPM explained that 9 (nine) plots had been 
reported to the Land Office. 
An alternative process was explained where we 
ask the local police to be present when the final 
demand letter is delivered to the property and a 
photograph taken proving delivery.  
QPM will discuss this proposal with the Land 
Office. 
 

QPM 
Friday 20th 

July 
Open 

2/4 
The new drainage pipeline at the 
front area of Village was approved 
for immediate installation. 

The contractor has requested a contract prior to 
commencing. This will be in place by Wednsday 
18th July.  

QPM 
Update next 

meeting 
Open 

2/5 

To arrange procurement of new 
computer according to resolution in 
Committee Meeting dated 23rd March 
2018. 

The old desktop computer has been repaired with 
the kind assistance of Kurt Mitterboeck. The cash 
that was allocated for a new computer may now 
be re-allocated for more urgent requirements.  
QPM will re-assign the cash to Petty Cash and 
make sure the accounts are adjusted. 
 

QPM 
Friday 20th 

July 
Open 

2/7 

The Management was assigned to 
inquire the entrance auto barrier 
system controllable through mobile 
phone installer to La Vallee Town 2. 

Four vendors have presented there solutions with 
one pending quotation. Once the final quotation is 
received a decision will be made. 

QPM 
Update Next 

Meeting 
Open 

mailto:kurt.mitterboeck@tissuepaperconsulting.com
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No Subject/Action Result Owner 
Target 
Date 

Status 

3/4 

To contact Asia Group Property 
asking them to clean up the uneven 
land area as plot No. B61 since there 
are plenty of construction wastes 
dumped at this location. The 
Management shall acquire quotation 
from the gardening contractor 
preparing for the same task just in 
case. 

Asia Property Group has agreed by telephone for 
Emerald to conduct the work but QPM will visit 
their office to obtain the agreement in writing. 
 
No reply received from Asia Property. QPM shall 
expedite next week. 

QPM 
Update Next 

Meeting 
Open 

3/8 
The repair to water turbine shall be 
delayed to be arranged by the new 
Committee. 

One of the platforms is beyond repair. The 
motors may be salvageable. Kook with 
investigate with a local company to obtain 
quotations for repair/replacements. 

QPM 
31st July 

2018 
Open 

3/10 

To produce minutes of every 
Committee Meeting and circulate to 
every member of LINE Group 
soonest after the meeting was over. 

Refer to Agenda 1.3. Communication will be via 
email.  

QPM  Closed 

3/11 
Installation of Street Light timer 
switch will be arranged by the new 
Committee. 

Sensors for Soi 1 to be installed. The Emerald 
Green sign and garden lights will be controlled by 
a timer. 
 
The sensors for the street lights require 
replacement. QPM to use 2500THB of the 
15,000THB Petty Cash to replace. 

QPM 
16th July 

2018 
Open 

5/1 

Sending letter to the Owner of House 
No. 357/21 to fix the cracked fence 
wall in common area caused by his 
extension. 

Pete informed the meeting that his builder will 
conduct the appropriate repairs to the perimeter 
wall for any damage due to his construction work. 
Work completed. 

  Closed 
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 Actions from meeting held on 12th June 2012 

 Financial Report     

1/1/1 QPM to present 

Financial report showing income, expenditures 
and outstanding CAMs for current financial year 
to be included in subsequent Board meeting 
minutes. 
 
To be included as a standard monthly agenda 
item. 

QPM  Closed 

 
Appointment of Assistant 
Chairperson 

    

1/2/1 
For more frequent board meetings a 
substitute for the chair person will be 
required in case of his absence 

This action is on hold pending the return of Kh 
Malika. 
 
Subsequent Board meeting will be held during 
the second week of each month. 

All 
Update Next 

Meeting. 
Open 

 Communication     

1/3/2 

Update homepage 
www.Theemeraldgreen.com, direct 
access for Board Members, they will 
inform QPM  

Hans already has given permission to use and 
update homepage. Costs for server is 
approximately THB 4,000 per year. 
 
The new website is 90% complete and will be 
launched soon. All Board members are urged to 
test the site and report any issues as soon as 
possible. 

Pete 
Update Next 

Meeting 
Open 

1/3/3 

General part and members part 
(accessible with PIN), for invitations 
(AGM, etc.) reading confirmation, 
PM for invoices (CAM) 

See 1/3/2   Closed 

http://www.theemeraldgreen.com/
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 Office     

1/4/2 
Queries first to Board, then forward 
to office (timeframe). 

The procedure will be that QPM receive all 
queries, issues, complaints and provide an 
immediate acceptance response. A Director will 
then be appointed to deal with the issue and 
provide a response. 
All issues will be debated at subsequent 
meetings. 
Refer to Agenda item 7 from Meeting Number 2. 

  Closed 

1/4/3 
Invitation (AGM, etc.) directly from 
Board to members, cc to office 

Could there be a process where emails can be 
sent to Members and Residents and a 
confirmation response automatically sent on 
opening an attachment. 
Pete will investigate. 

Pete 
Update next 

meeting 
Open 

1/4/4 
Invoices (CAM) from Board to 
member by PM, cc to office 

Refer to Action 1/3/2   Closed 

1/4/5 
Payment slips issued directly by 
office, not by remote HQ 

Refer to Action 1/3/2   Closed 
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1/4/9 
Number of bank accounts has to be 
discussed. Make petty cash available 
for office. 

There are 3 bank accounts, 1 fixed (7 % interest 
p.a.) and 2 flexible. 
Petty cash can be stored in the office´s safe box 
but responsibility has to be discussed. 
 
The responsibly for cash in the office safe is QPM 
therefore the amount held is in accordance with 
QPM procedures.  
 
The cheque cash authority process was 
discussed at 2/3/1and agreed that the 
authorisation process requires changes to 
prevent the situation like Mr Sirimongkhon has 
left us in. 
Amendments to the by-laws will be required. 

All 
EGM and 

Next meeting 
Open 

1/4/10 

Discussion whether the Resort still 
needs a 6-day-service or whether it 
should be reduced to 3 days per 
week. 

Deferred to an offline meeting to be arranged. On hold  Closed 

1/4/11 
Reduced service either to be 
performed by management company 
or a bi-lingual manager. 

Deferred to an offline meeting to be arranged. On hold  Closed 

1/4/12 
Develop a Check-list for daily office 
routine work. 

Checklist approved.   Closed 

 By-laws and Rules     

1/5/1 
Distribute the latest (valid) version for 
critical review. 

QPM to distribute the current set of By-laws to all 
Members and Residents. 
QPM will send the current and approved by-laws. 

QPM 
16th July 

2018 
Open 

1/5/2 
Establish a group of members who 
review and update the papers within 
3 months, including house rules. 

Heinz will contact Kevin and Dale, and together 
will review and adapt By-laws and House Rules 
then present to the Board for acceptance. 

Heinz 
September 

2018 
Open 
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1/5/3 
Present the updated version to all 
members prior to the next AGM 

After acceptance by the Board updated versions 
will be distributed to Members. 

Heinz 
December 

2018 
Open 

 Outstanding CAMs     

1/6/1 Present the status quo Complete.    Closed 

1/6/2 

As an ad-hoc measure commit the 
Guards to request an ID (driving 
licence) from every vehicle (2,4 or 
more wheels, except garbage 
collection) when entering the 
compound without valid sticker (to be 
returned upon leaving). 

QPM to re-brief the Security Staff regarding their 
responsibilities for checking IDs. 
 
Add to QPM Checklist. 
 
Complete. 

  Closed 

1/6/3 
Develop a sticker for houses with 
paid CAMs to be placed either at plot 
gate or post box. 

Agreed, Heinz will develop sticker. 
 
Superseded by the automatic gate key-card entry 
system. 

  Closed 

1/6/4 
Contact non-payers for finding the 
reason(s) for reluctance. 

Complete   Closed 

 Garbage bins     

1/7/1 
Evaluate the purchase of 20 bins by 
the HQ in BKK 

Complete. 
QPM will arrange for the sale of the old bins. 

  Closed 

 Electric gate     

1/8/1 
In the last AGM, the majority has 
voted for boom gates. 

Refer to action 2/7.   Closed 

1/8/2 

Set up rules for the key cards prior to 
the gate installation (period of 
validity, renewal, cards for rented 
houses) 

Procedure drafted. Refer to Action 2/10/1   Closed 
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1/8/3 

Discuss whether validity of cards can 
be limited in case of constant rule 
violation (speeding, un-leashed pets, 
etc.). 

Procedures will be included with action 2/7.   Closed 

 Collapsing Perimeter Walls     

1/9/1 

Re-assess the status-quo, Peter will 
develop a project plan for a step-by-
step repair and refurbishment project 
dependant on costs and available 
funds. 

QPM to arrange for a structural engineer to 
conduct a survey and produce a report. Pete will 
create a project plan for implementation. 
 
QPM informed the Board that a detailed report 
has been compiled. The report will be provided to 
the Board in Thai and English. 

QPM 
Update next 

meeting 
Open 

 
Empty Plots, Uninhabited 
Houses 

    

1/10/1 

For the 2 empty plots establish 
contact with Asia Group for the plots 
to be levelled and laid to grass. The 
Emerald Green gardener will cut the 
grass as required. 

Refer to Action 3/4   Closed 

1/10/2 

Owners of empty houses with 
untended gardens will be requested 
by registered mail and email within 1 
month. If they do not comply this will 
be taken as permission to clean their 
gardens, expenses will be added to 
theirs CAMs. 

A letter to be produced and sent to the land 
owners with a copy to the Police requesting 
permission for the Estate gardeners to strim the 
overgrown gardens.  

QPM 
Malika 

Update next 
meeting 

Open 
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 Access Road     

1/11/1 To be followed Kh Booms project. 

Boom informed the meeting that Thap Tai will be 
making a decision on the entrance road 
resurfacing in September 2018. It was agreed to 
wait for then before making any other decision.  
In the mean time, it was agreed to lay more 
gravel to fill in the potholes using Petty Cash. 
 
A quotation for the re-surfacing of the road to be 
obtained. (by next meeting) 

QPM 
Boom 

October 
2018 

Open 

 Board of Directors     

1/12/1 
Define roles and responsibilities of 
the directors,  

All to product a list of Directors roles and 
responsibilities. 

All 
Update next 

meeting 
Open 

1/12/2 Appoint an assistant chairperson  
All to define role and responsibility of assistant 
chairperson. 

All 
Update next 

meeting 
Open 

 Budget 2018     

1/13/1 
Revise the budget. Otherwise we can 
run into debts. 

Robert agreed to prepare a revised budget based 
on the current financial status. 

Robert Next Meeting Open 

 Next AGM/EGM     

1/14/2 
Check whether another venue can 
be used (e.g. Clubhouse at Emerald 
Resort) 

Robert agreed to approach Emerald Resort and 
assess the feasibility of utilising their clubhouse 
as a future venue. 
This has been discussed with Emerald Resort 
and is not feasible. 

  Closed 
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 Questions to a lawyer     

1/15/1 
Where in Thai law does it prevent the 
Estate from stopping vehicular 
access for non-CAM payers? 

Discussion held with lawyer and this is a grey 
area and untested in Thai law. However the 
automatic gate system should improve the 
situation. 

  Closed 

1/15/2 

Where in Thai law does it state that 
only a land owner (i.e. Thai citizen) 
can become chairperson of the 
board? 

Discussions held with lawyer and the advice is 
that there is nothing in Thai law to prevent a non-
land owner from being elected as chairperson. 

  Closed 

1/15/3 
Can houses with outstanding CAMs 
be rented out? 

Discussions held with lawyer and the advice is 
that rentals of properties cannot be prevented. 

  Closed 

 Contactors     

1/16/1 
Change the working times to 08:00 
through to 18:00.  

This will be voted at the next meeting when 
Malika returns. 

All Next meeting Open 

1/16/2 

For deposit payment specify 
“Building work” (deposit required) 
and “Minor repairs, Maintenance” (no 
deposit) 

The new House Rules has been drafted and will 
be issued post EGM. 

Pete 
Heinz 

Update next 
meeting 

Open 

  

At this point Kh Niran informed the meeting that 
QPM may have to resign from their contract. He 
will be discussing the situation with his 
management team and report back to the Board. 
No further information at this time. 

QPM 
Update next 

meeting 
Open 

 Any other business     

1/17/2 
Discuss an extension for the guard’s 
booth 

This will be added to action 8/1   Closed 

 Meeting held on 13th July 2018     
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 Agenda 5 Financial Report    

2/5/1 QPM to present the current status 
to the Board 

The financial report (statement of cash flow) 
was presented.  
It was proposed that a forecast to year end 
be included to indicate financial condition 
predicted to the end of the year. 

QPM 
Next 

meeting 
Open 

2/5/2 What savings can be made to 
assist with the current potential 
deficit. 

A meeting with Kh Kook to be held to discuss 
potential savings. 

QPM 
Board 

17th July 
2018 

(14:00) 
Open 

2/5/3 Update on bank signatories QPM are attempting to resolve the situation 
that Mr Sirimongkhon has left us in with 
regards to bank cheque authorisation 
signatories. An update from the bank may 
come Wednesday or Thursday next week. 
Amendments to By-laws is urgently required 
which requires resolutions at an 
Extraordinary General Meeting. (see Action 
2/10/1) 

All 
August 
2018 

Open 

2/5/4      

 Agenda 6 Outstanding CAMs    

2/6/1 
Have any email reminders sent 
out to members defaulting the 
CAMs for 2018? 

Have not been sent out so far, since QPM 
though that a signature will be required on 
reminders. This is not the case, so the will be 
sent out this week. 

QPM 
20th  July 
2018 

Open 
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2/6/2 

Have any (further) action taken 
against long-term defaulters (are 
in due for several years)? 
According to our lawyer Emerald 
only has to prove the sending 
(registered mail) but not the 
receipt of reminders. 

QPM informed that only approved receipt of 
registered letters will be accepted by the 
Land Dept. Now QPM will check whether a 
Police-witnessed delivery to the post boxes 
of defaulters will be accepted by the Land 
Department. 

QPM 
Next Board 
meeting 

Open 

 Agenda 7 Complaints    

2/7/1 Review open complaints. 
All open complaints were reviewed. Actions to be 
taken discussed and agreed. 
The appropriate responses will be sent. 

All Ongoing Open 

 Agenda 8 Office    

2/8/1 
QPM to provide an updated list of 
members (with names in English as 
well)? 

A complete list of Plot Owners, 30 year lease 
holders and tenants to be compiled.  

QPM 
Next 

Meeting. 
Open 

2/8/2 
When will the registration of (new) 
board members be acknowledged by 
the Bank and the Land Department? 

Complete   Closed 

 Agenda 9 By-laws and Rules    

2/9/1 House Rules 

New House Rules have been drafted and will be 
an EGM agenda item. 
Further amendments to by-laws will also be 
introduced at the EGM. 
Refer to Action: 2/10/1 

Action 2/10/1  Closed 
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 Agenda 10 Any other business    

2/10/1 
Extraordinary General Meeting 
(EGM) 

An EGM is required as per Action 2/3/1. The 
agenda and supporting documentation will be 
prepared by Tuesday 17th July by QPM. 

QPM 
17th July 

2018 
Open 

The proposed date for the EGM is Saturday 4th 
August. 
The invitation and supporting documentation 
must be delivered to give a minimum of 15 days 
notice to all Members. 
The invitation and documentation to be sent by 
email with hard copies posted in mail boxes. 
The hard copies to be kept minimal. 
The Agenda to include, but not limited to: 

 Selection of Board Chairperson. 

 Election of replacement Director. 

 Amendment to By-laws. 

 Amendments to House Rules. 

QPM 
All Directors 

17th July 
2018 

Open 

Candidates for the replacement Director must be 
a Thai national. 

All to Note N/A N/A 

Robert will investigate a venue. Robert 
17th July 

2018 
Open 

It was agreed by all that Pete Smith is authorised 
to sign the EGM invitation. 

All N/A N/A 

2/10/2 Street Lights 
Some sensors have failed and require 
replacements. 
Petty Cash to be used to have them replaced. 

QPM 
16th July 

2018 
Open 
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2/10/3 Office computers 

It was reported that two computers were 
purchased by the Working Committee prior to 
formation of the Juristic Person. 
It is unknown exactly what happened to these 
computers although there is anecdotal accounts.  
QPM will determine if there is any invoices or 
paperwork left from that time. 

QPM 
Update next 

meeting 
Open. 

2/10/4 Swimming Pool 
The pool cleaning contract is to be reviewed. 
Another quotation is expected and will be 
discussed on receipt. 

All 
Update next 

meeting 
Open. 
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รายงานการประชุม 
นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

วนัศกุรท่ี์ 13 กรกฎาคม  พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. 
ณ. ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

รายนามคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1. นายปีเตอร ์  สมทิ  กรรมการหมู่บา้น 
2. นายคาล  ไฮนส ์  มซู  กรรมการหมู่บา้น 
3. นายวลีคีเก ้  โรเบริท์  กรรมการหมู่บา้น 
4. นางอรสิา   เกรนฟรอด กรรมการหมู่บา้น 
5. นางสาวเพญ็นภา  ศรปีชัฌาย ์ กรรมการหมู่บา้น 

 
รายนามฝา่ยปฏบิตักิารบรษิทั ควอลติี ้พรอพเพอรต์ี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาววลยัพร  สาคลกิ  ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
2. นางสาวกุสมุล  ชุ่มเชือ้  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
3. นางสาวจนัจริา  แซ่เจยีม  พนกังานธุรการ 

เริม่ประชุมเวลา 9.30 น. 
 เมื่อคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมตามทีไ่ดน้ัดหมาย  คณะกรรมการไดเ้ริม่เขา้สู่การประชุม
วาระต่างๆ ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1 เลือกคณะกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมกรรมการวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561  

ฝา่ยบรหิารจดัการไดแ้จง้กบัทางคณะกรรมการว่าขณะน้ีคุณพสิษิฐ ์ ศริมิงคล  ไดล้าออกจากการเป็นประธาน
กรรมการนิตบิุคคลและการเป็นคณะกรรมการนิตบิุคคลเรยีบรอ้ยแลว้  ดงันัน้จงึเสนอใหค้ณะกรรมการมกีารลงมตเิลอืก
หนึ่งในคณะกรรมการทีเ่หลอือยู่เป็นประธานในทีป่ระชุม 
มติท่ีประชุมวาระท่ี 1  
 คณะกรรมการมมีตใิหคุ้ณ ปีเตอร ์สมธิ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ วนัที ่13 กรกฎาคม 2561 
 
วาระท่ี 2 รบัรองการประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัองัคารท่ี 12 มิถนุายน 2561  
(การประชุมกรรมการครัง้ทีผ่่านมา) 
มติท่ีประชุมวาระท่ี 2 

คณะกรรมการรบัทราบและรบัรองรายละเอียดสาระส าคญัในการประชุมครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัองัคารที่ 12 
มถุินายน  2561 และแจ้งกบัฝ่ายจดัการว่าจะด าเนินการคดัเลอืกบรษิัทประตูอตัโนมตัเิขา้มาด าเนินการติดตัง้ประตู
อตัโนมตัิภายในวนัที่ 22 มถุินายน 2561 และคุณปีเตอร์จะเป็นผู้ดูแลเวบ็ไซต์ของหมู่บ้านเอม็เมอรลั กรนี แทนคุณ
พสิษิฐท์ีไ่ดล้าออกจากคณะกรรมการนิตบิุคคลฯ  โดยขณะเวบ็ไชตใ์หม่ทีไ่ดจ้ดัท าขึน้นัน้แลว้เสรจ็ประมาณ 90 เปอเซน็ 
และสมาชกิในกลุ่มคณะกรรมการสามารถทดรองใชแ้ละเสนอขอ้คดิเหน็ได ้
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วาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงาน 
ทางฝา่ยจดัการไดช้ีแ้จงการปฏบิตังิานของคู่สญัญาภายในหมู่บา้นพรอ้มตารางแสดงแผนการปฏบิตังิานของ

ฝา่ยจดัการประจ าเดอืนมถุินายน 2561 
มติท่ีประชุมวาระท่ี 3  

คณะกรรมการรบัทราบการปฏบิตังิานในช่วงเดอืนมถุินายนทีผ่่านมาและมอบหมายใหฝ้่ายจดัการปฏบิตังิาน
เพิม่เตมิดงันี้ 
- ใหฝ้า่ยจดัการจดัสง่รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ฉบบัภาไทยและภาษาองักฤษ  
- ตดิต่อสอบถามส านกังานทีด่นิเรื่องการสง่จดหมายแจง้เกบ็ค่าสว่นกลางใหแ้ก่บา้นทีไ่ม่สามารถตดิต่อไดใ้หม่โดยครัง้นี้
จะด าเนินการลงบนัทกึประจ าวนัและถ่ายรูปกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจไว้เพื่ อเป็นหลกัฐานและน ายื่นแก่ส านักงานที่ดนิใน
ขัน้ตอนต่อไปเพื่อด าเนินการอายดัการจดัท านิตกิรรม สามารถท าไดห้รอืไม่ และรบัอายดัการจดัท านิตกิรรมหรอืไม่  
- นดัหมายบรษิทัโกโกคอนสตรคัชัน่เขา้ด าเนินการวางท่อน ้าหน้าโครงการและจดัท าสญัญาว่าจา้งการท างาน 
- ด าเนินการตรวจสอบการตอบกลบัจดหมายทีน่ าส่งใหบ้รษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปเพื่อเขา้ตดัหญ้าบรเิวณพืน้ทีแ่ปลงเปล่าและ
บา้นรอขาย 
- คุณปีเตอร์เสนอให้ฝ่ายจดัการจดัส่งฝ่ายเอกสารที่มขีนาดใหญ่ที่ต้องน าส่งอเีมล์ให้ลูกบ้านน าส่งให้คุณปีเตอร์ก่อน  
เพื่อย่อขนาดไฟลใ์หเ้ลก็ลงและสามารถน าสง่อเีมลใ์หก้บัลกูบา้นคนอื่นๆไดง้่ายขึน้ 
- จดัท าป้ายบุคคลภายนอกขออนุญาตเขา้พืน้ทีใ่หพ้นกังานรกัษาความปลอดภยัเพิม่ 
- จดัหาผา้ใบมาคลุมถงัขยะใบใหม่เพื่อกนัแดดและฝน พรอ้มถงัใหน้ าถงัขยะในเก่าทีไ่ม่ไดใ้ชแ้ลว้ไปขายเพื่อน ารายได้
เขา้สว่นกลาง 
- นัดหมายผู้รบัเหมาเขา้ด าเนินการตรวจสอบก าแพงทีแ่ตกรา้วและทรุดตวัเขา้ตรวจสอบและพูดคุยกบัคณะกรรมการ
เพื่อหาขอ้แนะน าในการซ่อมแซม  พรอ้มทัง้จดัท ารายงานการตรวจสอบ  โดยจดัส่งรายงานใหค้ณะกรรมการเป็นฉบบั
ภาษาไทย  และภาษาองักฤษ 
- สง่จดหมายแจง้ลกูบา้นทีป่ล่อยบา้นรกรา้งตดัหญา้และตน้ไมบ้รเิวณโดยรอบใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
- จดัหาผูร้บัเหมาเขา้มาดถูนนหน้าโครงการและเสนอราคาในการจดัท าถนนคอนกรตี 
-  ตดิตามการจดัหาบรษิทัเพื่อซ่อมแซมกงัหนัน ้าหน้าหมู่บา้น 
-  ตดิตามสถานะผูม้อี านาจลงนามเอกสารทางการเงนิ เพื่อน าเชค็เงนิสดใหคุ้ณเพญ็นภาและคุณโรเบริต์เป็นผูล้งนาม 
เน่ืองจากทางฝา่ยจดัการไม่สามารถท างานไดเ้พราะปญัหาเรื่องเชค็เงนิสด  และคณะกรรมการมกีารปรกึษากนัถงึการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัผูม้อี านาจลงนามในเชค็เงนิสดเพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหาขึน้อกีครัง้ 
-  น าสง่ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเป็นปจัจุบนัแลว้ใหก้บัลกูบา้นและคณะกรรมการทัง้หมด 
-  ใหจ้ดัท าจดหมายแจง้บา้นทีไ่ม่มผีูอ้ยู่อาศยัสง่หาลกูบา้นเพื่อใหด้ าเนินการตดัหญา้และท าความสะอาด  และคดัส าเนา
น าสง่ใหก้บัเจา้หน้าทีต่ ารวจ ณ สถานีต ารวจ ก่อนใหค้นสวนของนิตบิุคคลฯเขา้ตดัหญา้ หากไม่ไดร้บัการตอบกลบัใดๆ
จากเจา้ของบา้น 
-  ตดิตามการจดัเกบ็ขอ้มลูผูอ้ยู่อาศยัและขอ้มลูการตดิต่อโดยน าสง่แก่คณะกรรมการในการประชุมครัง้ต่อไป 
 
วาระท่ี 4 รายงานสถานะทางบญัชีและการเงิน  

ฝา่ยจดัการไดน้ าเสนอตารางสถานการณ์จดัเกบ็ค่าสว่นกลาง  และสถานะยอดคา้งช าระค่าสว่นกลางใหก้บัทาง
คณะกรรมการไดร้บัทราบ 
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มติท่ีประชุมวาระท่ี 4  
คณะกรรมการรบัทราบสถานการณ์จดัเกบ็ค่าสว่นกลาง และมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการปฏบิตังิานต่างๆ เพิม่เตมิดงัน้ี 
- ใหฝ้า่ยจดัการจดัท างบประมาณการใชจ้่าย ประจ าปี 2561 โดยจดัสง่ภายในวนัศุกรท์ี ่21 กรกฎาคม 2561 
- คณะกรรมการใหจ้ดัท าสถานการณ์ช าระเงนิ เป็นแบบ บา้นต่อบา้น  จดัสง่ใหคุ้ณโรเบริตท์ุกเดอืน 
- เน่ืองจากคอมพวิเตอรส์ านกังานทีไ่ม่สามารถใชง้านไดน้ัน้คุณปีเตอรไ์ดน้ าไปซ่อมแซม จนสามารถใชง้านไดป้กตเิป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการจึงมีมติให้ฝ่ายจดัการน าเงินทดรองจ่ายค่าจดัซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 มา
เปลีย่นแปลงเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการค่าช่าง หรอืค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ดงันี้ 
1. จดัซือ้ดนิและหนิมากลบหลุมบรเิวณถนนทางเขา้ดา้นหน้าโครงการ 
2. ซ่อมแซมมอเตอรเ์ครื่องเตมิอากาศในน ้า (กงัหนัน ้า) 
3. ซือ้น ้าหมกึส าหรบัเครื่องปริน้ส านกังาน 
4. ด าเนินการซ่อมแซมไฟถนนทีไ่ม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากเซนเซอรต์รวจจบัแสงอาทติยเ์สือ่มสภาพ 
5.เปลี่ยนการเปิดไฟส่องถนนระบบคดัเอ้าท์ในซอยถนนโครงการซอยที่ 1 เป็นระบบเซนเซอร์ตรวจจบัแสงอาทติย์
เหมอืนจุดอื่นๆ 
-  ใหฝ้า่ยจดัการน าส่งจดหมายแจง้ทวงถามการช าระเงนิค่าส่วนกลางใหก้บัผูท้ีย่งัคงคา้งช าระค่าส่วนกลางอยู่ ภายใน
วนัที ่20 กรกฎาคม 2561  โดยด าเนินการสง่ผ่ายทางอเีมล ์
 
วาระท่ี 5 ประธานกรรมการนิติบุคคลฯ ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการและลาออกจาก
การเป็นคณะกรรมการ 
 ทางฝ่ายจดัการไดช้ีแ้จงถึงการลาออกของประธานกรรมการนิติบุคคลฯ พรอ้มทัง้แสดงจดหมายลาออกของ
คุณพสิษิฐ ์ใหแ้ก่คณะกรรมการไดร้บัทราบอกีครัง้หนึ่ง  และชีแ้จงถงึเหตุจ าเป็นในการจดัประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 
2561 เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการและประธานกรรมการทดแทนคนเดมิทีล่าออก 
มติท่ีประชุมวาระท่ี 5 
- คณะกรรมการมตีิให้จดัท ารายงานการประชุมผู้มอี านาจลงนามเอกสารทางการมเีงื่อนไขสัง่จ่าย 3 ใน 5 คน  ของ
จ านวนคณะกรรมการในขณะน้ี 
- คณะกรรมการมมีติให้มกีารจดัประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2561 ในวนัที ่4 สงิหาคม 2561 ก าหนดช่วงเวลาการ
ประชุม 10.00 -12.00 น.โดยมวีาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
 วาระที ่ 1    แต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุมและประธานแจง้เพื่อทราบ 
 วาระที ่ 2   พจิารณาแกไ้ขงบประมาณ ประจ าปี2561 
 วาระที ่ 3   พจิารณาแต่งตัง้ประและกรรมการทดแทนคนเดมิทีล่าออก 
 วาระที ่ 4 พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบันิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

- ผูท้ีเ่ป็นประธานกรรมการตอ้งเป็นผูท้ีม่ชี ื่ออยู่โฉนดทีด่นิเพยีงเท่านัน้ 
- เปลีย่นแปลงเงื่อนไขผูม้อี านาจลงนามเอกสารทางการเงนิ 

วาระที ่ 5       พจิารณาเรื่องอื่นๆ 
โดยอนุมตัิงบประมาณการในการจดัประชุมใหญ่วสิามญัไม่เกนิวงเงนิเดมิจากทีจ่ดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
เป็นวงเงนิจ านวน  21,000 บาท 
- คณะกรรการมมีตใิหคุ้ณปีเตอรเ์ป็นผูม้อี านาจลงนามในเอกสารเชญิประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2561 



 
 

 

                      นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
                       Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

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

               E-mail: office@theemeraldgreen.com     Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 065-6347-402 

 

 

 

 

- คณะกรรมการมมีตใิหก้ารจดัสง่จดหมายเชญิประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2561 ผ่านทางอเีมล ์ถอืเป็นการจดัส่งแบบ
เป็นทางการ โดยอเีมลท์ีจ่ดัสง่นัน้จะถูกตอบกลบัอตัโนมตัเิมื่อมกีารเปิดเอกสารทีแ่นบส่งใหท้างอเีมล ์ ซึง่คุณปีเตอรจ์ะ
เป็นคนตรวจสอบดแูลเรื่องนี้ 
 
วาระท่ี 6 จดหมายร้องเรียนจากลกูบ้านในโครงการ 

ฝา่ยจดัการไดน้ าเสนอจดหมายรอ้งเรยีนต่างๆ ของลกูบา้นภายในโครงการ แจง้ใหก้บัคณะกรรมการใประชมุน
ทีไ่ดร้บัทราบ 
มติท่ีประชุมวาระท่ี 6 
 คณะกรรมการลงความเหน็เกีย่วกบัจดหมายรอ้งเรยีนต่างๆ ในกรณีทีเ่ป็นจดหมายรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัปญัหา
สว่นตวัระหว่างลกูบา้นกบัลกูบา้นนัน้ ทางนิตบิุคคลฯจะไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่วใดๆทัง้สิน้   ทางนิตบิุคคลฯจะพจิารณาเฉพาะ
ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องของสว่นกลางแต่เพยีงเท่านัน้ 
- จดหมายรอ้งเรยีนจากลูกบา้น 357/22 ถอืเป็นเรื่องส่วนตวัและเรื่องอยู่ในการด าเนินคดคีวามทางกฎหมายแลว้ ทาง
นิตบิุคคลจะไม่ยุ่งเกีย่วในเรื่องนี้ โดยทางคุณปีเตอรจ์ะเป็นคนตอบกลบัอเีมลน์ี้เอง 
- ใหฝ้า่ยจดัการสง่อเีมลข์อบคุณลกูบา้น 357/50 ทีไ่ดร้บัถงัขยะจากนิตบิุคคลฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
- จดหมายรอ้งเรยีนบา้น 357/110 ทางคณะกรรมการแจง้ว่าในสว่นของก าแพงทีม่กีารกัน้และขงึลวดตรงบรเิวณก าแพง
นัน้ใหลู้กบา้นเป็นผูเ้จรจากนัเองทางนิตจิะไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่วเน่ืองจากเป็นปญัหาระหว่างสองบา้นแต่ทางนิตจิะช่วยส่ง
จดหมายแจง้ขอความร่วมมอืใหน้ าก าแพงออกเพื่อความเป็นแบบเดยีวกนัของโครงการ 
- จดหมายรอ้งเรยีนบา้น357/50 เรื่องการเขา้ใหบ้รกิารของบรษิทัก าจดัแมลง  ใหฝ้า่ยจดัการเขม้งวดกบัลกูบา้นโดยแจง้
กบัฝา่ยจดัการก่อนล่วงหน้าทุกครัง้ก่อนเขา้มาบรกิารในพืน้ที ่
- จดหมายรอ้งเรยีนจากลูกบา้น 357/26 ถอืเป็นเรื่องส่วนตวัและเรื่องอยู่ในการด าเนินคดคีวามทางกฎหมายแลว้ ทาง
นิตบิุคคลจะไม่ยุ่งเกีย่วในเรื่องนี้ 
 
วาระท่ี7 ระเบียบและข้อบงัคบั 
คณะกรรมการแจง้กบัฝา่ยจดัการว่าจะด าเนินการจดัท าระเบยีบหมู่บา้นและน าเสนอในทีป่ระชุมใหญ่สามญัปี 2562  ซึง่
ตอนนี้อยู่ในขณะร่างขอ้บงัคบั  ยงัไม่แลว้เสรจ็ 
มติท่ีประชุมวาระท่ี 7 
คณะกรรมการจะด าเนินการร่างระเบยีบของหมู่บ้านและน าใส่ไว้ในหวัขอ้การประชุมใหญ่วิสามญั 2561  พร้อมทัง้
ขอ้บงัคบัต่างๆ  ทีท่างคณะกรรมการเหน็สมควรใหม้กีารแกไ้ข 
 
วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
ฝา่ยจดัการไดเ้สนอคณะกรรมการใหม้กีารอนุมตังิานซ่อมแซมต่าง ๆ ไดแ้ก่ งานเปลีย่นโคมไฟถนน  งานเปลีย่นไฟสระ
ว่ายน ้า  งานซ่อมแซมเครื่องเกลอื 
 
มติท่ีประชุมวาระท่ี 8 
- การซ่อมแซมจดัซื้อไฟถนนให้จดัท าหลงัจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจทางการเงนิของคณะกรรมการชุดใหม่
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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- การจดัซือ้หรอืซ่อมแซมเครื่องผลติเกลอืของสระว่ายน ้า  ใหฝ้่ายจดัการโทรสอบถามบรษิทัดูแลสระอกีครัง้เน่ืองจาก
เคยมกีารซ่อมแซมไปก่อนหน้านี้แลว้ 
- ใหฝ้า่ยจดัการจดัท าใบเสนอราคา ค่าจดัซือ้ไฟสระว่ายน ้า โดยใหเ้ป็นญีห่อ้เดยีวกนั ขนาดก าลงัไฟเท่ากนั 
 
วาระท่ี 9 วาระอ่ืนๆ 

คณะกรรมการนัน้หมายฝ่ายจดัการประชุมร่วมกบัคณะกรรมการอกีครัง้ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อ
พดูคุยถงึเรื่องงบประมาณ งบการเงนิ และค่าใชจ้่ายต่างๆ 
 

หลงัจากประชุมครบวาระต่างๆ แลว้คณะกรรมการไม่มกีารพดูคุยในเรื่องอื่นๆ ต่อ  จงึไดปิ้ดการประชุม เวลา 
15.30 น. จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 
 
                                                               .................................................................. 
                                                                           (นายปีเตอร ์ สมทิ) 
                                                                ประธานกรรมการในทีป่ระชุมนิตบิุคคล 
                                                                    หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 
                                                                  ............................................................. 
                                                                        (นางสาวจนัจริา  แซ่เจยีม) 
                                                                            ผูบ้นัทกึการประชุม 
                                                                              พนกังานธุรการ 

 

                                                                  ............................................................. 
                                                                          (นางสาวกุสุมล  ชุ่มเชือ้) 
                                                                           ผูต้รวจทานการประชุม 
                                                                        ผูช่้วยผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 



 

นติบิคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 
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APPLICATION FORM 
JP Board Director of Emerald Green 
 

Please return this form before 
October 28th 2017. Thank you. 

Full Name 
ช่ือ – นามสกลุ …………………………………… 

Age 
อายุ ……………years old / <thai> 

Nationality 
เชือ้ชาติ …………………………………… 

Which languages can you speak? 
ภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ …………………………………… 

House Number 
บ้านเลขท่ี …………………………………… 

Living in Emerald Green since 
อาศยัท่ีหมูบ้่านตัง้แต่ the year / พ.ศ. …….…………. 

 

1) Have you been in any board before? 
 คณุเคยเป็นคณะกรรมการมาก่อนหรือไม ่
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) What skills, connections, resources and/or expertise can you offer? 
 ทกัษะ ความสามารถพิเศษ, ความเช่ียวชาญ, หรือ ประสบการณ์ใดท่ีคณุสามารถน าเสนอได้ 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) How much time a month can you commit to meetings and serving in the benefit of all 
 Members of Emerald Green? 
 คณุสามารถเสียสละเวลาให้กบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของนิติบคุคลฯ ได้มากน้อยเพียงใด 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) What motivates you to join? 
 อะไรคือแรงจงูใจให้คณุร่วมสมคัรในครัง้นี ้
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

Attach photo here 
รูป 

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน	
Emerald	Green	Housing	Estate	Juristic	Person	

357 หมู่ที9 13 ตาํบลทบัใต ้อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110		
357	Moo.13	Tab	Tai	Sub	District,	Hua-Hin	District,	Prachuap	Khiri	Khan	77110		

E-mail:	office@theemeraldgreen.com	
Website:	www.theemeraldgreen.com	

Phone:	065-6347-402	
	

 
Minutes for Emerald Green Juristic Board Meeting #3 on 10th August 2018 at 13:00 

at the Office of The Emerald Green 
Attendees: 

Emerald Green: Kh Arisa, Kh Boom, Kh Malika, Kh Heinz, Kh Pete, Kh Robert 
QPM:    Kh Kook, Kh Ning  

Attachments:   

No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

 Note: For this meeting Kh Pete was appointed as Chairperson. 

 Agenda 1 Approval of previous minutes 

3/1/1 Approval of minutes of meeting held 
on 13th July 2018 All approved. Unanimous. All N/A N/A 

 Agenda 2 EGM – 18th August 2018 

3/2/1 Agenda 
All to agree the final agenda Agenda was approved All 10/08/2018 Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

3/2/2 

Documentation: 
• Agenda 
• Letter 
• By-law amendments 
• House Rules 

Documentation has been sent out  
• Agenda complete 
• Letter sent by email and hard copy to all 

post boxes. 
• By-law amendments complete 
• House Rules to be dealt with separately. 

QPM 10/08/2018 Complete 

3/2/3 Circulation: 
• Email addresses 

Most email addresses are available. QPM 
reported that some do not appear to be 
correct.  

QPM 10/08/2018 Complete 

3/2/4 Board candidates No nomination forms have been received.  All 10/08/2018 Complete 

 Agenda 3 Actions from previous minutes 

 Actions from meeting held on 20th April 2018 

2/2 

The Management was instructed to 
pursue with the Lawyer in sending of 
Notification Letter to Land Office in 
suspending legal transaction on the 
property of default members. 

QPM explained that 9 (nine) plots had been 
reported to the Land Office. 
An alternative process was explained where 
we ask the local police to be present when 
the final demand letter is delivered to the 
property and a photograph taken proving 
delivery.  
QPM reported that the Land Office will 
accept proof of delivery of demands to 
impose injunctions on non-CAM payers 
properties. QPM will return to the Land 
Office to register 19 plots for injunctions. 

QPM 31st August 
2018 Open 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

2/4 
The new drainage pipeline at the front 
area of Village was approved for 
immediate installation. 

Complete    Complete 

2/5 
To arrange procurement of new 
computer according to resolution in 
Committee Meeting dated 23rd March 
2018. 

The existing computer is repaired and no 
paperwork can be found for the purchase of 
computers. Therefore action complete.  

  Complete 

2/7 
The Management was assigned to 
inquire the entrance auto barrier 
system controllable through mobile 
phone installer to La Vallee Town 2. 

Complete. Refer to action 3/7/1.   Complete 

3/4 

To contact Asia Group Property asking 
them to clean up the uneven land area 
as plot No. B61 since there are plenty 
of construction wastes dumped at this 
location. The Management shall 
acquire quotation from the gardening 
contractor preparing for the same task 
just in case. 

Asia Property Group has agreed by 
telephone for Emerald to conduct the work 
but QPM will visit their office to obtain the 
agreement in writing. 
 
Work has started. The intention is to have 
the two unsold plots laid to grass therefore 
QPM is to establish how far Asia Property 
will go. 
The Board also require QPM to obtain 
permission in writing to maintain the two 
unsold plots once complete. 

QPM 
Update 

Next 
Meeting 

Open 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

3/8 
The repair to water turbine shall be 
delayed to be arranged by the new 
Committee. 

One platform will be repaired at a cost of 
THB 9,600.  
QPM to enquire whether Lotus plants could 
be purchased which will oxygenate the pond 
sufficiently and turbines may not required in 
the long term. 
QPM to obtain a copy of the Estate blue 
prints from Asia Property so that the water 
flow can be established. 

QPM 
Pete 

Update 
Next 

Meeting 
Open 

3/11 
Installation of Street Light timer switch 
will be arranged by the new 
Committee. 

Sensors for Soi 1 have been installed.  
The Emerald Green sign and garden lights 
are now controlled by a timer. 

  Complete 

 Actions from meeting held on 12th June 2018 

 Appointment of Assistant 
Chairperson     

1/2/1 
For more frequent board meetings a 
substitute for the chair person will be 
required in case of his absence 

Substitute chairperson can be selected as 
required.   Complete 

 Communication     

1/3/2 
Update homepage 
www.Theemeraldgreen.com, direct 
access for Board Members, they will 
inform QPM  

New Website is now online. All have been 
informed by email.   Complete 

 Office     
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

1/4/3 Invitation (AGM, etc.) directly from 
Board to members, cc to office 

Pete reported that this is not feasible or 
possible at this time.   Complete 

1/4/9 
Number of bank accounts has to be 
discussed. Make petty cash available 
for office. 

Petty cash can be stored in the office´s safe 
box but responsibility has to be discussed. 
 
The responsibly for cash in the office safe is 
QPM therefore the amount held is in 
accordance with QPM procedures.  
 
The cheque cash authority process was 
discussed at 2/3/1and agreed that the 
authorisation process requires changes to 
prevent the recent situation. 
Amendments to the by-laws will be 
presented at the EGM. 

All 

Discuss 
and update 

at next 
Board 

Meeting 

Open 

 By-laws and Rules     

1/5/1 Distribute the latest (valid) version for 
critical review. 

Action complete however, the document is 
dated August 7th 2016. 
QPM to re-issue with the correct date. 

QPM 31st August 
2018 Open 

1/5/2 
Establish a group of members who 
review and update the papers within 3 
months, including house rules. 

Heinz will contact Kevin and Dale, and 
together will review and adapt By-laws and 
House Rules then present to the Board for 
acceptance. 

Heinz September 
2018 Open 

1/5/3 Present the updated version to all 
members prior to the next AGM 

After acceptance by the Board updated 
versions will be distributed to Members. Heinz December 

2018 Open 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

 Collapsing Perimeter Walls     

1/9/1 

Re-assess the status-quo, Peter will 
develop a project plan for a step-by-
step repair and refurbishment project 
dependant on costs and available 
funds. 

QPM to arrange for a structural engineer to 
conduct a survey and produce a report. Pete 
will create a project plan for implementation. 
 
QPM informed the Board that a detailed 
report has been compiled. The report will be 
provided to the Board in Thai and English. 
 
The “report” produced by QPM is inadequate 
and lacks detail and substance. QPM to 
obtain quotations for an expert opinion on 
this subject. If contractors are providing 
quotes then 3 quotations are required. if an 
independent expert is hired, then only 1 is 
required. 
It was pointed out that this action has been 
ongoing for 3 months. 

QPM Update next 
meeting Open 

 Empty Plots, Uninhabited Houses     

1/10/2 

Owners of empty houses with 
untended gardens will be requested by 
registered mail and email within 1 
month. If they do not comply this will 
be taken as permission to clean their 
gardens, expenses will be added to 
theirs CAMs. 

Asia Property have informed that they will 
clear their 3 houses. 
Kh Boom will help QPM deal with one of the 
other properties. 
 For the other 5 houses, QPM will produce a 
letter and send to the land owners with a 
copy to the Police requesting permission for 
the Estate gardeners to strim the overgrown 
gardens. 

QPM 
Boom 

Update next 
meeting Open 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

 Access Road     

1/11/1 To be followed Kh Booms project. 

Boom informed the meeting that Thap Tai 
will be making a decision on the entrance 
road resurfacing in September 2018. It was 
agreed to wait for then before making any 
other decision.  
In the meantime, it was agreed to lay more 
gravel to fill in the potholes using Petty 
Cash. 
A quotation for the re-surfacing of the 
road to be obtained. (by next meeting) 

QPM 
Boom 

October 
2018 Open 

 Board of Directors     

1/12/1 Define roles and responsibilities of the 
directors,  Postponed.   Complete 

1/12/2 Appoint an assistant chairperson  No longer required   Complete 

 Budget 2018     

1/13/1 Revise the budget. Otherwise we can 
run into debts. 

Robert agreed to prepare a revised budget 
based on the current financial status. 
Will be complete week commencing 13th 
August 2018. 

Robert Next 
Meeting Open 

 Contactors     



Page 8 of 14 

No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

1/16/1 Change the working times to 08:00 
through to 18:00.  

Working times agreed to be 08:00 to 17:00. 
Vote taken with a majority of 4 in favour and 
2 against. Carried. 
To be included in House Rules. 

  Complete 

1/16/2 
For deposit payment specify “Building 
work” (deposit required) and “Minor 
repairs, Maintenance” (no deposit) 

The new House Rules has been drafted and 
will be issued post EGM. 

Pete 
Heinz 

Update next 
meeting Open 

  

At this point Kh Niran informed the meeting 
that QPM may have to resign from their 
contract. He will be discussing the situation 
with his management team and report back 
to the Board. 
No further information at this time therefore 
this item is closed. 

  Complete 

 Actions from meeting held on 13th 
July 2018     

 Selection of Chairperson     

2/1/1 
To select a replacement chairperson 
post resignation of Mr Phitsit 
Sirimongkhon. 

The Chairperson for the Board will be 
selected by a resolution of Members at the 
EGM on Aug. 18th, 2018. Only Thai 
candidates can be voted in accordance with 
the current By-laws. 

All 18th August 
2018 Open 

2/3/1 Resignation of Mr Phitsit 
Sirimongkhon 

No further action for this item. Refer to the 
EGM on 18th August 2018.   Complete 

 Financial Report     
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

2/5/1 

QPM to present the current status to 
the Board 

An updated financial report (statement of 
cash flow) will be presented prior to the 
EGM.  
A forecast to year end will be included at this 
occasion to indicate financial condition 
predicted to the end of the year. 

QPM 15th August 
2018 Open 

2/5/2 
What savings can be made to assist 
with the current potential deficit. A meeting with Kh Kook to be held to 

discuss potential savings. 
QPM 
Board 

15th August 
2018 

(14:00) 
Open 

2/5/3 
Update on bank signatories SCB have authorised Kh Boom and Kh 

Robert for cheque authorisation signatories. 
Registration of Kh Arisa, Kh Heinz and Kh 
Pete should be finished in 2 to 3 weeks. 

All August 
2018 Open 

 Outstanding CAMs     

2/6/1 
Have any email reminders sent out to 
members defaulting the CAMs for 
2018? 

Have been sent out, some email addresses not 
correct (which?) 

  
Complete 

2/6/2 

Have any (further) action taken against 
long-term defaulters (are in due for 
several years)? According to our 
lawyer Emerald only has to prove the 
sending (registered mail) but not the 
receipt of reminders. 

Refer to action 2/2 

  

Complete 

 Office     
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

2/8/1 
QPM to provide an updated list of 
members (with names in English as 
well)? 

A complete list of Plot Owners, 30-year 
lease holders has been compiled.    Complete 

 EGM     

2/10/1 Extraordinary General Meeting (EGM) 

An EGM is required as per Action 2/3/1. The 
agenda and supporting documentation will 
be prepared by Tuesday 17th July by QPM. 

  Complete 

The proposed date for the EGM is Saturday 
18th August. 
The invitation and supporting documentation 
must be delivered to give a minimum of 15 
days’ notice to all Members. 
The invitation and documentation to be sent 
by email with hard copies posted in mail 
boxes. 
The hard copies to be kept minimal. 
The Agenda to include, but not limited to: 

• Selection of Board Chairperson. 
• Election of replacement Director. 
• Amendment to By-laws. 

Amendments to House Rules. 

  Complete 

Robert will investigate a venue.   Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

2/10/2 Street Lights 

Some sensors have failed and require 
replacements. 
Petty Cash to be used to have them 
replaced. 
Sensors replaced. 

  Complete 

2/10/3 Office computers 

It was reported that two computers were 
purchased by the Working Committee prior 
to formation of the Juristic Person. 
It is unknown exactly what happened to 
these computers although there is anecdotal 
accounts.  
QPM will determine if there is any invoices 
or paperwork left from that time. 
No paperwork can be found therefore no 
further action can be taken. 

  Complete 

2/10/4 Swimming Pool 

The pool cleaning contract is to be reviewed. 
Another quotation is expected and will be 
discussed on receipt. 
All agreed that effective from September 1st, 
2018 the pool cleaning will be carried out by 
SURASK Company. Twice weekly cleaning 
+ twice weekly inspection @ THB 6,000 / 
month. 
QPM to arrange the contract. 

QPM Update next 
meeting Open 

 Meeting held on 10th August 2018     

 Agenda 4 Financial Report    
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

3/4/1 Financial Statement from QPM To be made available by 15th August. QPM 15th August 
2018. Open 

 Agenda 5 Complaints    

3/5/1 Review open complaints. 
All open complaints were reviewed. Actions 
to be taken discussed and agreed. 
The appropriate responses will be sent. 

All Ongoing Open 

 Agenda 6 Board of Directors    

3/6/1 
Appointment of Assistant Chair Person 
Chair Members will elect Assistant 
Chairperson (rights and duties)  

No longer required. 
  

Complete 

3/6/2 

Duties of Directors 
Suggested: 

• Pete – Technical issues 
• Heinz – Secretary 
• Boom – Local authority liaison 
• Robert – Finance 
• Arisa – Translation audit 

No longer required. 

  

Complete 

 Agenda 7 Entrance Gate    
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

3/7/1 

Presentation and selection of preferred 
contractor   

4 quotations have been received with 
interviews conducted. Most utilise the same 
operating systems.  
All voted unanimously that Top CCTV be 
selected as the preferred vendor. 
QPM to contact them to progress the 
contract. 

QPM 31st August 
2018 Open 

3/7/2 Develop an operation manual 
(proposal attached) Refer to action 3/8/2    

3/7/3 Develop procedures for Members and 
Guards (jointly with provider) Refer to action 3/8/2    

3/7/4 
Discuss new procedures with security 
company and QPM, both then to brief 
the guards 

Refer to action 3/8/2 
  

 

 Agenda 8 Any Other Business    

3/8/1 Pool Lights 
Only one working light remaining. 

3 of the unserviceable pool lights will be 
replaced by Halogen-lights @ THB 4,500 
each. 

QPM 31st August 
2018 Open 

3/8/2 New Entrance Gate 

• Develop an operation manual (proposal 
attached) 

• Develop procedures for Members and 
Guards (jointly with provider) 

• Discuss new procedures with security 
company and QPM, both then to brief the 
guards 

All 31st August 
2018 Open 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

3/8/3 Tenants Kh Heinz requested a list of rented-out 
houses including name of the tenants. QPM 15th Aug. 

2018 Open 

3/8/4 Registered pets Kh Heinz requested a list of registered pets. QPM 15th Aug. 
2018 Open 

3/8/5 Speed Bumps 

Due to numerous complaints regarding the 
speed of vehicles it was agreed to 
investigate the cost for implementing speed 
bumps on all roads on the Estate. 
QPM to obtain quotations. 

QPM Update next 
meeting. Open 

 



 

นติบิคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมูท่ี ่13 ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110 
357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

E-mail: office@theemeraldgreen.com 
Website: www.theemeraldgreen.com 

Phone: 065-6347-402 
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APPLICATION FORM 
JP Board Director of Emerald Green 
 

Please return this form before 
October 28th 2017. Thank you. 

Full Name 
ช่ือ – นามสกลุ …………………………………… 

Age 
อายุ ……………years old / <thai> 

Nationality 
เชือ้ชาติ …………………………………… 

Which languages can you speak? 
ภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ …………………………………… 

House Number 
บ้านเลขท่ี …………………………………… 

Living in Emerald Green since 
อาศยัท่ีหมูบ้่านตัง้แต่ the year / พ.ศ. …….…………. 

 

1) Have you been in any board before? 
 คณุเคยเป็นคณะกรรมการมาก่อนหรือไม ่
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) What skills, connections, resources and/or expertise can you offer? 
 ทกัษะ ความสามารถพิเศษ, ความเช่ียวชาญ, หรือ ประสบการณ์ใดท่ีคณุสามารถน าเสนอได้ 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) How much time a month can you commit to meetings and serving in the benefit of all 
 Members of Emerald Green? 
 คณุสามารถเสียสละเวลาให้กบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของนิติบคุคลฯ ได้มากน้อยเพียงใด 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) What motivates you to join? 
 อะไรคือแรงจงูใจให้คณุร่วมสมคัรในครัง้นี ้
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

Attach photo here 
รูป 

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน	
Emerald	Green	Housing	Estate	Juristic	Person	

357 หมู่ที9 13 ตาํบลทบัใต ้อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110		
357	Moo.13	Tab	Tai	Sub	District,	Hua-Hin	District,	Prachuap	Khiri	Khan	77110		

E-mail:	office@theemeraldgreen.com	
Website:	www.theemeraldgreen.com	

Phone:	065-6347-402	
	

 
Minutes of the Emerald Green Juristic Board Meeting #4 on 14th September 2018 at 13:00 

at the Office of The Emerald Green 
Attendees: 

Emerald Green: Kh Arisa, Kh, Malika, Kh Boom, Kh Heinz, Kh Pete  
QPM:  Kh Ning, Kh Ka   

Attachments:   

No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

 Agenda 1 Approval of previous minutes 

3/1/1 Approval of minutes of meeting held 
on 10th August 2018 Approved All N/A N/A 

 Agenda 2 Actions from previous minutes 

 Actions from meeting held on 20th April 2018 



Page 2 of 11 

No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

2/2 

The Management was instructed to 
pursue with the Lawyer in sending of 
Notification Letter to Land Office in 
suspending legal transaction on the 
property of default members. 

Due to non-payment of CAMs 8 Injunctions 
have been placed on properties by the Land 
Office: 
357/30, 357/31, 357/45, 357/46, 357/65, 
357/80, 357/90 & 357/96. 
Further injunctions will be sought for 
properties: 
357/57, 357/60 & 357/77. 

QPM 
30th 
September 
2018 

Open 

3/4 

To contact Asia Group Property asking 
them to clean up the uneven land area 
as plot No. B61 since there are plenty 
of construction wastes dumped at this 
location. The Management shall 
acquire quotation from the gardening 
contractor preparing for the same task 
just in case. 

Asia Property Group has agreed by 
telephone for Emerald to conduct the work 
but QPM will visit their office to obtain the 
agreement in writing. 
 
Work has started. The intention is to have 
the two unsold plots laid to grass therefore 
QPM is to establish how far Asia Property 
will go. 
The Board also require QPM to obtain 
permission in writing to maintain the two 
unsold plots once complete. 
Letter expected this week. 

QPM 
22nd 

September 
2018 

Open 

3/8 
The repair to water turbine shall be 
delayed to be arranged by the new 
Committee. 

QPM to obtain a copy of the Estate blue 
prints from Asia Property so that the water 
flow can be established. 
Turbine now in operation.  
20 Lotus plants will be purchased to 
oxygenate the water. 

QPM 
Pete 

Update next 
meeting Open 

 Actions from meeting held on 12th June 2018 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

 Office     

1/4/9 
Number of bank accounts has to be 
discussed. Make petty cash available 
for office. 

Petty cash can be stored in the office´s safe 
box but responsibility has to be discussed. 
 
The responsibly for cash in the office safe is 
QPM therefore the amount held is in 
accordance with QPM procedures.  
 
The cheque cash authority process was 
discussed at 2/3/1and agreed that the 
authorisation process requires changes to 
prevent the recent situation. 
Amendments to the by-laws will be 
presented at the EGM. 
 
Action will be closed after confirmation from 
SCB regarding authorisations.  

All Update next 
Meeting Open 

 By-laws and Rules     

1/5/1 Distribute the latest (valid) version for 
critical review. 

Action complete however, the document is 
dated August 7th 2016. 
QPM to re-issue with the correct date. 
Will be completed today. 

QPM 
15th 

September 
2018 

Open 

1/5/2 
Establish a group of members who 
review and update the papers within 3 
months, including house rules. 

Heinz will contact Kevin and Dale, and 
together will review and adapt By-laws and 
House Rules then present to the Board for 
acceptance. 
House Rules refer to action 4/5/1. 

  Complete 
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1/5/3 Present the updated version to all 
members prior to the next AGM 

After acceptance by the Board updated 
versions will be distributed to Members. Heinz December 

2018 Open 

 Collapsing Perimeter Walls     

1/9/1 

Re-assess the status-quo, Peter will 
develop a project plan for a step-by-
step repair and refurbishment project 
dependant on costs and available 
funds. 

QPM to arrange for a structural engineer to 
conduct a survey and produce a report. Pete 
will create a project plan for implementation. 
 
QPM informed the Board that a detailed 
report has been compiled. The report will be 
provided to the Board in Thai and English. 
 
The “report” produced by QPM is inadequate 
and lacks detail and substance. QPM to 
obtain quotations for an expert opinion on 
this subject. If contractors are providing 
quotes then 3 quotations are required. if an 
independent expert is hired, then only 1 is 
required. 
It was pointed out that this action has been 
ongoing for 3 months. 
 
Unfortunately, time ran out and on 13th 
September, a section of the west wall 
collapsed therefore urgent action is now 
required with no time left for an 
independent survey. 
This action will report on the progress of 
rework to the perimeter walls. 

All Update next 
meeting Open 

 Empty Plots, Uninhabited Houses     
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1/10/2 

Owners of empty houses with 
untended gardens will be requested by 
registered mail and email within 1 
month. If they do not comply this will 
be taken as permission to clean their 
gardens, expenses will be added to 
theirs CAMs. 

Asia Property have informed that they will 
clear their 3 houses. 
Kh Boom will help QPM deal with one of the 
other properties. 
 For the other 5 houses, QPM will produce a 
letter and send to the land owners with a 
copy to the Police requesting permission for 
the Estate gardeners to strim the overgrown 
gardens. 
 
Letters were sent to owners on 21st August 
with 14 days’ notice. If no action is taken by 
the land owner the Estate gardeners will do 
the work and the invoice of 500THB will be 
added to the CAM invoice  

QPM 
Boom 

Update next 
meeting Open 

 Access Road     

1/11/1 To be followed Kh Booms project. 

Boom informed the meeting that Thap Tai 
will be making a decision on the entrance 
road resurfacing in September 2018. It was 
agreed to wait for then before making any 
other decision.  
In the meantime, it was agreed to lay more 
gravel to fill in the potholes using Petty 
Cash. 
A quotation for the re-surfacing of the 
road to be obtained. (by next meeting) 
 
Update: Action on hold until end of rainy 
season. 

QPM 
Boom 

October 
2018 Open 
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 Budget 2018     

1/13/1 Revise the budget. Otherwise we can 
run into debts. 

Robert agreed to prepare a revised budget 
based on the current financial status. 
Will be complete week commencing 13th 
August 2018. 
Not received. Action pending until 6th 
October. 

Robert Next 
Meeting Open 

 Contactors     

1/16/2 
For deposit payment specify “Building 
work” (deposit required) and “Minor 
repairs, Maintenance” (no deposit) 

The new House Rules has been drafted and 
will be issued post EGM. 
House Rules to be translated and will be 
issued formally by 22nd September. 

Pete 
Heinz 

Update next 
meeting Open 

 Actions from meeting held on 13th 
July 2018     

 Selection of Chairperson     

2/1/1 
To select a replacement chairperson 
post resignation of Mr Phitsit 
Sirimongkhon. 

The Chairperson for the Board will be 
selected by a resolution of Members at the 
EGM on Aug. 18th, 2018. Only Thai 
candidates can be voted in accordance with 
the current By-laws. 
 
Arisa Gainford elected as Chairperson. 
Action complete. 

  Complete 

 Financial Report     
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

2/5/1 

QPM to present the current status to 
the Board An updated financial report (statement of 

cash flow) will be presented prior to the 
EGM.  
A forecast to year end will be included at this 
occasion to indicate financial condition 
predicted to the end of the year. 
 
Will be made available by 17th September. 

QPM 
17th 

September 
2018 

Open 

2/5/2 What savings can be made to assist 
with the current potential deficit. 

A meeting with Kh Kook to be held to 
discuss potential savings.   Complete 

2/5/3 

Update on bank signatories SCB have authorised Kh Boom and Kh 
Robert for cheque authorisation signatories. 
Registration of Kh Arisa, Kh Heinz and Kh 
Pete should be finished in 2 to 3 weeks. 
All signatories authorised 

  Complete 

2/10/4 Swimming Pool 

The pool cleaning contract is to be reviewed. 
Another quotation is expected and will be 
discussed on receipt. 
All agreed that effective from September 1st, 
2018 the pool cleaning will be carried out by 
SURASK Company. Twice weekly cleaning 
+ twice weekly inspection @ THB 6,000 / 
month. 
Contract let. 

  Complete 

 Meeting held on 10th August 2018     

 Financial Report     
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

3/4/1 Financial Statement from QPM To be made available by 15th August.   Complete 

 Entrance Gate     

3/7/1 

Presentation and selection of preferred 
contractor   

4 quotations have been received with 
interviews conducted. Most utilise the same 
operating systems.  
All voted unanimously that Top CCTV be 
selected as the preferred vendor. 
QPM to contact them to progress the 
contract. 
Contract let and work complete. 

  Complete 

3/8/2 New Entrance Gate 

• Develop an operation manual (proposal 
attached) 

• Develop procedures for Members and 
Guards (jointly with provider) 

 
QPM to fully brief security on gate 
procedures. 
New process to commence on Monday 17th 
September. 

All 
17th 

September 
2018 

Open 

 Other Business     

3/8/1 Pool Lights 
Only one working light remaining. 

3 of the unserviceable pool lights will be 
replaced by Halogen-lights @ THB 4,500 
each. 

  Complete 

3/8/3 Tenants Kh Heinz requested a list of rented-out 
houses including name of the tenants. QPM 

21st 
September 

2018 
Open 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

3/8/4 Registered pets Kh Heinz requested a list of registered pets. 
3 Houses remaining. QPM 

21st 
September 

2018 
Open 

3/8/5 Speed Bumps 

Due to numerous complaints regarding the 
speed of vehicles it was agreed to 
investigate the cost for implementing speed 
bumps on all roads on the Estate. 
One quotation received at 700THB per 0.5 
metre. 
Further quotations required. 

QPM Update next 
meeting. Open 

 Agenda 3 Complaints    

4/3/1 Review open complaints. Four new complaints reviewed and answers 
will be sent. All Ongoing Open 

 Agenda 4 Finance    

4/4/1 Finance Report To be made available by 15th September. QPM 
15th 

September 
2018 

Open 

4/4/2 CAM Defaulters 
List of CAM defaulters presented. The list 
requires updating to remove those that pay 
by instalments. 

QPM 
17th 

September 
2018 

Open 

 Agenda 5 House rules    

4/5/1 Review the draft and discuss 
comments and suggestions 

All comments have been reviewed and 
included as appropriate. 
The House Rules will be translated to Thai 
and issued.  

Heinz 
Pete 

21st 
September 

2018 
Open 
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

 Agenda 6 Security    

4/6/1 Staffing Staff levels will be reduced to one guard 
after the repair to the perimeter wall. All 

30th 
November 

2018 
Open 

4/6/2 Contract 

One security company (Securitas) has 
tendered a quotation. 
Other quotations are required. QPM to 
arrange. 

QPM 
30th 

September 
2018 

Open 

 Agenda 7 Gardeners    

4/7/1 Staffing Action cancelled. Refer to 4/7/2   Complete 

4/7/2 Contract 

It was agreed unanimously to hire a 
handyman that can assist with the gardening 
and other jobs (decorating, minor repairs, 
etc). 
QPM to arrange candidates. 

QPM 
30th 

September 
2018 

Open 

 Agenda 8 Website    

4/8/1 Funding for translation. 
Weglot tool at 380 THB per month. 

Majority agreed that it is not required and the 
existing Google translate is adequate.   Complete 

4/8/2 New General Information Page. 
Include CAM Defaulters? 

Majority voted in favour with one director 
needing time to decide.  Malika 

17th 
September 

2018 
Open 

 Agenda 9 Kings Square    
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No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

4/9/1 Proposal to build a roundabout with a 
portrait of the King in the centre 

All agreed in principle. Costings required 
before a final decision can be made. Pete 

30th 
November 

2018 
Open 

 Agenda 10     

4/10/1 
Common area paint. 
Entrance bridge, security hut, office, 
etc. 

All agreed that this work is required. Work 
could be done post action 4/7/2. QPM Update next 

meeting Open 

 Agenda 11 Any Other Business    

4/11/1 QPM Weekly work review QPM to provide a weekly work progress 
report every Friday. QPM 

21st 
September 

2018 
Open 

4/11/2 Animal trap 

Due to numerous complaints about 
unwanted pests and cats in gardens it was 
agreed to purchase and animal cage to 
capture pests/cats and have them removed 
to the animal sanctuary. 
All residents would be able to use it on 
request. 
QPM to purchase a cage. 

QPM 
21st 

September 
2018 

Open. 

      
 



 

นติบิคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมูท่ี ่13 ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110 
357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

E-mail: office@theemeraldgreen.com 
Website: www.theemeraldgreen.com 

Phone: 065-6347-402 
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APPLICATION FORM 
JP Board Director of Emerald Green 
 

Please return this form before 
October 28th 2017. Thank you. 

Full Name 
ช่ือ – นามสกลุ …………………………………… 

Age 
อายุ ……………years old / <thai> 

Nationality 
เชือ้ชาติ …………………………………… 

Which languages can you speak? 
ภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ …………………………………… 

House Number 
บ้านเลขท่ี …………………………………… 

Living in Emerald Green since 
อาศยัท่ีหมูบ้่านตัง้แต่ the year / พ.ศ. …….…………. 

 

1) Have you been in any board before? 
 คณุเคยเป็นคณะกรรมการมาก่อนหรือไม ่
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) What skills, connections, resources and/or expertise can you offer? 
 ทกัษะ ความสามารถพิเศษ, ความเช่ียวชาญ, หรือ ประสบการณ์ใดท่ีคณุสามารถน าเสนอได้ 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) How much time a month can you commit to meetings and serving in the benefit of all 
 Members of Emerald Green? 
 คณุสามารถเสียสละเวลาให้กบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของนิติบคุคลฯ ได้มากน้อยเพียงใด 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) What motivates you to join? 
 อะไรคือแรงจงูใจให้คณุร่วมสมคัรในครัง้นี ้
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

Attach photo here 
รูป 

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน	
Emerald	Green	Housing	Estate	Juristic	Person	

357 หมู่ที9 13 ตาํบลทบัใต ้อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110		
357	Moo.13	Tab	Tai	Sub	District,	Hua-Hin	District,	Prachuap	Khiri	Khan	77110		

E-mail:	office@theemeraldgreen.com	
Website:	www.theemeraldgreen.com	

Phone:	065-6347-402	
	

	

 
Minutes of the Emerald Green Juristic Board Meeting #5 on 12th October 2018 at 13:00 

at the Office of The Emerald Green 
Attendees: 

Emerald Green:  Khun Malika, Khun Robert, Khun Heinz, Khun Pete 
Apologies:  Khun Arisa, Khun Boom 
QPM:   Khun Ning, Khun Jha, Khun Kook (arrived later) 

Attachments:   

No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

 Agenda 1 Approval of previous minutes 

3/1/1 Approval of minutes of meeting held 
on 14th September 2018 

Minutes for meeting held on 14th September 
2018 approved. All N/A N/A 

5/1/2 Chairperson Khun Pete was chosen to chair the meeting 
in Khun Arisa absence. All N/A Complete 

 Agenda 2 Actions from previous minutes 

 Actions from meeting held on 20th April 2018 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

2/2 

The Management was instructed to 
pursue with the Lawyer in sending of 
Notification Letter to Land Office in 
suspending legal transaction on the 
property of default members. 

There are now 9 properties that do not pay 
CAM fees. 8 injunctions have been placed 
with the Land Department with one more 
being processed.  
This action will be closed and referred to 
action 4/4/2 for further actions. 

  Complete 

3/4 

To contact Asia Group Property asking 
them to clean up the uneven land area 
as plot No. B61 since there are plenty 
of construction wastes dumped at this 
location. The Management shall 
acquire quotation from the gardening 
contractor preparing for the same task 
just in case. 

Asia Property have provided written 
permission for Emerald Green to maintain 
the two empty plots. 
QPM are requested to provided quotations 
to place No Dog signs around the empty 
plots and for a small low fence erected to 
keep dogs from entering the land. 
A report will be presented at the next AGM 
with proposals and associated costs. 

QPM 
 
 
 
 

Board 

31st 
October 

2018 
 
 

AGM 2019 

Open 

3/8 
The repair to water turbine shall be 
delayed to be arranged by the new 
Committee. 

One Water Turbine operating. 
Lotus plans placed into the pond.    Complete 

 Actions from meeting held on 12th June 2018 

 Office     
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

1/4/9 
Number of bank accounts has to be 
discussed. Make petty cash available 
for office. 

The approval by the Land Office of the By-
laws Amendments is still pending. 
Action will be closed after confirmation from 
SCB regarding authorisations.  
 
It was proposed that the Board of Directors 
could take responsibility of Petty Cash so 
that cash can be readily available for 
emergency situations and day to day 
expenses rather than wait for a cheque to 
arrive from QPM in Bangkok. 
QPM will investigate the feasibility with the 
amount of 10,000 THB. 
 
Khun Pete will draft a procedure. 

All 
 
 
 
 
 
 

QPM 
 
 
 

 
 
 

Khun Pete 

Update 
next 

Meeting 
 
 
 

19th Oct 
2018 

 
 
 
 
 

19th Oct 
2018 

Open 

 By-laws and Rules     

1/5/1 Distribute the latest (valid) version for 
critical review. 

Action complete however, the document is 
dated August 7th 2016. 
QPM to re-issue with the correct date. 

  Complete 

1/5/3 Present the updated version to all 
members prior to the next AGM 

House Rules approved for issue. QPM to 
post hard copy to all houses and send via 
email. 
Khun Pete to post on the Emerald Green 
website 

QPM 
 
 

Khun Pete 

19th Oct 
2018 

 
19th Oct 

2018 

Open 

 Collapsing Perimeter Walls     
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

1/9/1 

Re-assess the status-quo, Peter will 
develop a project plan for a step-by-
step repair and refurbishment project 
dependant on costs and available 
funds. 

Work on the collapsed wall is underway. A 
file with all the details of the work, finance 
and decision-making process is held in the 
office. 
 
QPM to arrange for an independent 
structural engineer to conduct a survey and 
produce a report on the remaining perimeter 
wall. 
A list of companies that provide this service 
is to be made available. 
 
The Board will continue to meet ex-
committee to progress and expedite this 
issue. 
 
 Following the above action Khun Pete will 
create a project plan for implementation. 

QPM 19th Oct 
2018 Open 

 Empty Plots, Uninhabited Houses     

1/10/2 

Owners of empty houses with 
untended gardens will be requested by 
registered mail and email within 1 
month. If they do not comply this will 
be taken as permission to clean their 
gardens, expenses will be added to 
theirs CAMs. 

After initial success of having empty 
properties gardens cleared this must be an 
ongoing action. 
It was agreed to send letters to owners as 
the need arises. If no action is taken by the 
land owner the Estate gardeners will do the 
work and the invoice of 500THB will be 
added to the CAM invoice. 
This action is closed and will be made an 
ongoing process for management. 

  Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

 Access Road     

1/11/1 To be followed Kh Booms project. 

It is understood that Thap Tai may be 
resurfacing the road commencing from the 
west end after the rainy season. 
In the meantime QPM are requested to have 
the pot holes filled again. 

QPM 
Update 

next 
meeting 

Open 

 Budget 2018     

1/13/1 Revise the budget. Otherwise we can 
run into debts. 

Revised budget and financial status 
presented by Khun Robert. 
Action closed. 

  Complete 

 Contactors     

1/16/2 
For deposit payment specify “Building 
work” (deposit required) and “Minor 
repairs, Maintenance” (no deposit) 

House Rules to be issued. Refer to action 
1/5/3.   Complete 

 Actions from meeting held on 13th 
July 2018     

 Financial Report     

2/5/1 QPM to present the current status to 
the Board 

Cash flow statement now includes a financial 
forecast. Action closed.   Complete 

 Meeting held on 10th August 2018     

 Entrance Gate     
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

3/8/2 New Entrance Gate 
Entrance gate now operational.  
 
The entrance barrier is noisy. QPM to 
arrange for TopCCTV to investigate. 

QPM 19th Oct 
2018 Open 

 Other Business     

3/8/3 Tenants 
Kh Heinz requested a list of rented-out 
houses including name of the tenants. 
98% Complete. 

QPM 19th Oct 
2018 Open 

3/8/4 Registered pets 
Kh Heinz requested a list of registered pets. 
2 Houses remaining. 
QPM to write a formal letter to the the pet 
owners. 

QPM 19th Oct 
2018 Open 

3/8/5 Speed Bumps 

Due to numerous complaints regarding the 
speed of vehicles it was agreed to 
investigate the cost for implementing speed 
bumps on all roads on the Estate. 
One quotation received at 700THB per 0.5 
metre. 
Another quotation received for 280THB. 
Due to the overall costs involved it was 
agreed to install one speed bump at the 
entrance gate. 
QPM to arrange the most cost effective 
arrangement and install at the entrance gate. 

QPM 
Update 

next 
meeting. 

Open 

 Meeting held on 14th September 
2018     
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

 Finance     

4/4/1 Finance Report Ongoing action. Closed.   Complete 

4/4/2 CAM Defaulters 

There are now 9 debtors with 8 injunctions 
placed. 
A letter to be sent to all debtors. Khun Pete 
to draft a letter. 

Khun Pete 19th Oct 
2018 Open 

 House rules     

4/5/1 Review the draft and discuss 
comments and suggestions Refer to action 1/5/3.    Complete 

 Security     

4/6/1 Staffing Refer to 4/6/2.   Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

4/6/2 Contract 

3 (three) quotations received from security 
companies. The quotations are for 1 (one) 
security guard for 12-hour shift, covering 24 
hours per day, 7 days per week. 
Securitas – 52,430/month – 629,160/year 
Sealforce – 40,000/month – 480,000/year  
KhaoTaoPro – 36,380/month – 436,560/year 
 
Interviews conducted on each company. 
Khao Tao Pro chosen as the preferred 
supplier and agreed by all to initiate an initial 
3 month contract. 
The existing company require 1 month 
notice therefore QPM to arrange a smooth 
and swift transition to Khao Tao Pro. 

QPM 
Update 

next 
meeting 

Open 

 Gardeners     

4/7/2 Contract 
It was agreed unanimously to hire a 
handyman that can assist with the gardening 
and other jobs (decorating, minor repairs, 
etc). QPM to arrange candidates. 

QPM 31st Oct 
2018 Open 

 Website     

4/8/2 New General Information Page. 
Include CAM Defaulters? All agreed.    Complete 

 Kings Square     



	

Page 9 of 11 

No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

4/9/1 Proposal to build a roundabout with a 
portrait of the King in the centre 

All agreed in principle. Costings required 
before a final decision can be made. Pete 30th Nov 

2018 Open 

 Common Area     

4/10/1 
Common area paint. 
Entrance bridge, security hut, office, 
etc. 

Refer to action 4/7/2. QPM 
Update 

next 
meeting 

Open 

 Any Other Business     

4/11/1 QPM Weekly work review QPM to provide a weekly work progress 
report every Friday.   Complete 

4/11/2 Animal trap 

Due to numerous complaints about 
unwanted pests and cats in gardens it was 
agreed to purchase and animal cage to 
capture pests/cats and have them removed 
to the animal sanctuary. 
All residents would be able to use it on 
request. QPM to purchase a cage. 

QPM 31st Oct 
2018 Open. 

 Agenda 3 Complaints    

5/3/1 Review open complaints.  All Ongoing Open 

 Agenda 4 Finance    

5/4/1 Finance Report Ongoing - closed   Complete 

5/4/2 CAM Defaulters Ongoing - closed   Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

 Agenda 5 Bank Accounts    

5/5/1 Discuss having an account accessible 
to Board Directors. Refer to previous action 1/4/9   Complete 

 Agenda 6 General Maintenance    

5/6/1 Damage to the common area roads in 
need of repair. QPM to arrange repairs. QPM 

Update 
next 

meeting. 
Open 

5/6/2 Complaint from land owner to Thap Tai 
regarding flooding. QPM will discuss the issue with Thap Tai QPM 

Update 
next 

meeting. 
Open 

 Agenda 7 Any Other Business    

5/7/1 Members phone call to QPM 
management Bangkok 

It was reported that a member had contacted 
QPM management in Bangkok and 
discussed Emerald Green business.  
This is inappropriate and all phone calls to 
be directed to the Emerald Green office.  
QPM to confirm this process. 

QPM 
Update 

next 
meeting. 

Open 

5/7/2 Bank Statements QPM are requested to provide all Emerald 
Green SCB bank statements.  QPM 31st Oct 

2018 Open 

5/7/3 Fixed Agenda Khun Pete presented a proposed new 
agenda for subsequent meetings. All agreed. Pete Next 

Meeting Open 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

5/7/4 Pool Pump Room 
Khun Pete reported that the pump room floor 
appears to be constantly wet. QPM are 
requested to investigate for leaks.  

QPM 31st Oct 
2018 Open 

5/7/5 Pool Fountain Proposal from Khun Hans to change the 
Pool fountain to be investigated. QPM 31st Dec 

2018 Open 

5/7/6 AGM 2019 

The date for the 2019 AGM was discussed. 
The dependency is the Audit report therefore 
QPM will confirm the availability of the report 
with a potential date of late February for the 
AGM. 

QPM 
Update 

next 
meeting 

Open 

5/7/7 Floods & Drains 

It was proposed that the common area road 
drain system be examined for blockages 
post rainy season. 
QPM to arrange for maintenance person. 

QPM January 
2019 Open 

 
 
 
 
 
 
Minutes approved:       …………………………………… 
         Chairperson of the Emerald Green Board of Directors 



 

นติบิคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมูท่ี ่13 ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110 
357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

E-mail: office@theemeraldgreen.com 
Website: www.theemeraldgreen.com 

Phone: 065-6347-402 
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APPLICATION FORM 
JP Board Director of Emerald Green 
 

Please return this form before 
October 28th 2017. Thank you. 

Full Name 
ช่ือ – นามสกลุ …………………………………… 

Age 
อายุ ……………years old / <thai> 

Nationality 
เชือ้ชาติ …………………………………… 

Which languages can you speak? 
ภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ …………………………………… 

House Number 
บ้านเลขท่ี …………………………………… 

Living in Emerald Green since 
อาศยัท่ีหมูบ้่านตัง้แต่ the year / พ.ศ. …….…………. 

 

1) Have you been in any board before? 
 คณุเคยเป็นคณะกรรมการมาก่อนหรือไม ่
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) What skills, connections, resources and/or expertise can you offer? 
 ทกัษะ ความสามารถพิเศษ, ความเช่ียวชาญ, หรือ ประสบการณ์ใดท่ีคณุสามารถน าเสนอได้ 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) How much time a month can you commit to meetings and serving in the benefit of all 
 Members of Emerald Green? 
 คณุสามารถเสียสละเวลาให้กบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของนิติบคุคลฯ ได้มากน้อยเพียงใด 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) What motivates you to join? 
 อะไรคือแรงจงูใจให้คณุร่วมสมคัรในครัง้นี ้
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

Attach photo here 
รูป 

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน	
Emerald	Green	Housing	Estate	Juristic	Person	

357 หมู่ที9 13 ตาํบลทบัใต ้อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110		
357	Moo.13	Tab	Tai	Sub	District,	Hua-Hin	District,	Prachuap	Khiri	Khan	77110		

E-mail:	office@theemeraldgreen.com	
Website:	www.theemeraldgreen.com	

Phone:	065-6347-402	
	

	

 
Minutes of the Emerald Green Juristic Board Meeting #6 on 9th November 2018 at 13:00 

at the Office of The Emerald Green 
Attendees: 

Emerald Green: Kh Malika, Kh Robert, Kh Heinz 
Apologies: Kh Arisa  
QPM: Kh Ning   

Attachments:   

No Subject/Action Result Owner Target Date Status 

 Agenda 1 Approval of previous minutes 

3/1/1 Approval of minutes of meeting held on 
12th October 2018 Approved All N/A Complete 

 Agenda 2     

6/2/1 Resignation of Kh Boom (Ms. Penappa 
Sayer) 

Kh Arisa to send letter to Kh Boom, thanking for 
her efforts while serving on the Board Arisa 15. Nov. 

2018 Open 
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 Agenda 3 Common Area Maintenance Fees 

4/3/2 CAM Defaulters 

There are now 9 debtors with injunctions placed, 
2 of them paid, 7 injunctions open. 
A letter to be sent to all debtors. Khun Pete to 
draft a letter. 

Khun Pete End Nov 
2018 Open 

6/3/1 

CAM-Defaulters to Asia-Group (2016): 
According to the Hand-over Document 
(MOA) the developer has passed all rights 
on uncollected CAMs to the JP.   
Request defaulters to pay Asia-Group 
debts of 2016 to JP-account 

Letter requesting defaulters to sort out their 
problems with Asia group. Defaulters will be 
informed that uncollected CAMs now have to be 
paid to the JP-account.  
Since the JP does not have any records on 
outstanding CAM reasons for non-paying are not 
comprehensive. 

QPM, Robert, 
Heinz 

15. Nov. 
2018 Open 

6/3/2 
CAM-Defaulters to our JP: Impose fines 
as described in By-Laws to for 2017 and 
2018 of defaulters with injunction, add to 
invoice for 2019 

Robert and Heinz to develop list of CAM-
defaulters who have to pay fine and will soon 
hand it over to QPM to enable them to issue the 
invoices for 2019 

QPM, Robert, 
Heinz 

15. Nov. 
2018 Open 

6/3/3 Key-Cards to be deactivated of instalment 
payers who in overdue for 1 month  At the moment no members are in overdue QPM  Complete 

 Agenda 4 Common Area – Infrastructure 

1/11/1 Entrance Road 
To be followed Kh Booms project. 

Thap Tai reported to have funds available to 
resurface the road commencing, start of work 
depends on weather situation 
QPM has filled pot holes again. 

QPM Update next 
meeting Open 

3/8/2 New Entrance Gate Entrance gate now operational.  
 QPM  Complete 

3/8/3 Noisy entrance barrier: QPM to arrange 
for TopCCTV to investigate 

TopCCTV waiting for spare part from BKK. 
Heinz suggested to complain in writing in order 
not to fall out from guarantee  

QPM Update next 
meeting  
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3/8/4 
Discrepancy between List of Members 
and names on key cards. QPM to 
compare list of tenants with issued key 
cards 

No discrepancies after comparison with list of 
tenants 

QPM 
Heinz  Complete 

3/8/5 

Speed Bumps: Due to numerous 
complaints regarding the speed of 
vehicles it was agreed to investigate the 
cost for implementing speed bumps on all 
roads on the Estate. Quotations range 
between 280 – 700 THB/0,5 m. QPM to 
arrange the most cost-effective 
arrangement and install at the entrance 
gate. 

Postponed to next meeting QPM Update next 
meeting. Open 

6/4/1 

Speeding: Some contractors (among them 
a 6-wheel beverage supplier) are 
constantly speeding in our resort. QPM to 
inform the drivers that at the next 
speeding event their access to the resort 
will be denied 

QPM to contact the beverage supplier to inform 
that at the next complaint the access will be 
denied. 
Heinz suggested to have only one “20 km/h” limit 
sign at the entrance barrier 

QPM Update next 
meeting. Open 

4/9/1 Proposal to build a roundabout with a 
portrait of the King in the centre 

Due to expected high costs postponed. Robert 
suggested to install 3 more street lights on 
already existing poles. QPM to get quotations on 
lights and electric installation. 
Decision on King´ s picture postponed to next 
AGM 

QPM Update next 
meeting Open 

4/10/1 
Common area paint: Entrance bridge, 
security hut, office, etc., should start as 
soon as a handyman is employed (also 
see 4/7/2) 

QPM still to continue search for handyman,also 
at the Hua Hin – Job Centre   QPM Update next 

meeting Open 

5/6/1 Damage to the common area roads in 
need of repair. QPM to arrange repairs. QPM Update next 

meeting. Open 
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5/6/2 Complaint from land owner to Thap Tai 
regarding flooding. 

QPM will discuss the issue with Consumer and 
Environment Protection Agency Hua Hin, then 
accusation of Asia-Group (insufficient drainage) 
possible  

QPM Update next 
meeting. Open 

5/7/4 Pool Pump Room Broken sealing caused leakage. QPM to get 
quotation for repair QPM Update next 

meeting Open 

5/7/5 Pool Fountain Proposal from Khun Hans to change the Pool 
fountain will be considered later. QPM Update next 

meeting Open 

5/7/7 Floods & Drains 
Kh Ning was informed that Emerald Resort also 
plans the maintenance of the sewer system. She 
will contact their manager to act jointly. 

QPM Update next 
meeting Open 

 Agenda 5 Landscape & Gardening 

3/4 

To contact Asia Group Property asking 
them to clean up the uneven land area as 
plot No. B61 since there are plenty of 
construction wastes dumped at this 
location. The Management shall acquire 
quotation from the gardening contractor 
preparing for the same task just in case. 

 
QPM are requested to provided quotations to 
place No Dog signs around the empty plots and 
for a small low fence erected {pillar and wires) to 
keep dogs from entering the land. 
A report will be presented at the next AGM with 
proposals and associated costs. 

 
 

QPM 
 
 

Board 

Update next 
meeting 

 
AGM 2019 

Open 

4/7/2 Contract (also 4/10/1) 

It was agreed unanimously to hire a handyman 
that can assist with the gardening and other jobs 
(decorating, minor repairs, etc.). QPM to arrange 
candidates, probably with Hua Hin Job Centre. 

QPM Update next 
meeting Open 

4/11/2 Animal trap 

Since now all cats are registered the “disposal” 
of the trapped animal could lead to problems for 
the JP. Heinz requested a new discussion. 
In addition, it was reported that also some birds 
(heron-type) will pick fishes. 

QPM Update next 
meeting Open. 

 
 



	

Page 5 of 8 

 Agenda 6 Finance 

1/4/9 
Number of bank accounts has to be 
discussed. Make petty cash available for 
office. 

Robert proposed that the Board of Directors 
could take responsibility of10,000.- THB Petty 
Cash, stored in the office safe box.  
 

All 
Update next 

Meeting 
 

Open 

5/7/2 Bank Statements 

QPM presented bank statements which show 
date, amount, reference number but no payers/ 
recipient name. To personalize a transaction one 
has to request the name by reference number, 
so no further action will be useful.  

QPM  Complete 

6/6/1 

QPM to investigate to have 1 bank 
account (with lowest balance) as debit 
account; debit card with daily max of THB 
10,000.-, for any transaction SMS to office 
+ all directors 

Company-account will not receive a debit card, 
only personalized accounts can apply for this 
card. It is suggested to follow 1/4/9  

QPM 
Update next 

Meeting 
 

Open 

 Agenda 7 Bylaws & Rules 

1/5/3 
Present the updated version of House 
Rules to all members prior to the next 
AGM 

House Rules have been published at our 
homepage and have been delivered as hard 
copy to every post box 
 

QPM 
 
 

Khun Pete 

 Complete 

6/7/1 By-law Amendments 

The by the Land Office complained to deny 
access for visitors  of CAM-defaulters. Either 
Land Office misunderstand this item or it was 
incorrectly translated. Arisa to clear with Land 
Office that only vehicular access will be denied. 
Other amendments agreed. 

Arisa, QPM 
 

Update next 
meeting Open 

6/7/2 Draft By-Laws 
As soon as 6/7/1 has been cleared Heinz (in 
cooperation with Kevin) will present new draft to 
the Board 

Heinz 
Update next 

Meeting 
 

Open 
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 Agenda 8 Feedback & Complaints 

6/8/1 Review open complaints. 1 complaint answered, 1 open (partisanship) All Ongoing Open 

 Agenda 9 Security 

4/6/2 Contract 

After many complaints and the incident on 19th 
Oct. 2018 the previous company was sacked 
with reduced payment for the last month.  
KhaoTaoPro  was hired for 36,380 THB/month 
(= 436,560/year), providing 1 person 24/7 for an 
initial 3-month contract.  
However, new guards are not performing 
perfectly, and Robert suggested to develop a 
simple procedure the guards have to follow, also 
QPM will continue the briefing. 

QPM Update next 
meeting Open 

6/9/1 New contract in Thai & English 

Due to sickness, the owner of KhaoTaoPro could 
not attend the present meeting, but promised to 
present the contract and be available for a 
hearing soon. 

QPM Update next 
meeting Open  

6/9/2 Check possibility to extend guards house 
with a toilet 

Due to several complaints this issue will be 
considered at the next AGM Pete, Heinz Next AGM 

 Open 

 Agenda 10 Communication 

5/7/3 Fixed Agenda Khun Pete presented a proposed new agenda 
for subsequent meetings. All agreed. Pete Next 

Meeting Open 

6/10/1 Spend notice to inform members Robert to develop a short version of spend 
notice Robert Next 

Meeting Open 
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 Agenda 11 Management 

3/8/3 Tenants List of tenants complete, will be updated 
whenever required QPM  Complete 

3/8/4 Registered pets List of pets complete, will be updated whenever 
required QPM  Complete 

5/7/1 Members phone call to QPM management 
Bangkok No further action occurred QPM  Complete 

5/7/6 AGM 2019 

The date for the 2019 AGM to be discussed.  
QPM confirms the availability of the Audit report 
with a potential date of late February for the 
AGM. 

QPM Update next 
meeting Open 

6/11/1 Check whether key cards have only been 
issued for registered tenants No irregularities observed QPM, Heinz  Complete 

6/11/2 
Incident at guards house on 19th Oct. 
2018: Resident rotated CCTV-cameras, 
ripped-off one box. Police report available. 
State of repair  

TopCCTV still looking for parts to repair the 
system. If single parts will not be available, a 
complete set has to be purchased. 
500.- THB Bonus were given to the gardener 
who acted supportive in this situation. 

QPM Update next 
meeting Open 

 

 Agenda 12 Perimeter Wall 

1/9/1 
Re-assess the status-quo, Peter will 
develop a project plan for a step-by-step 
repair and refurbishment project 
dependant on costs and available funds. 

Work on the collapsed wall is underway. A file 
with all the details of the work, finance and 
decision-making process is held in the office. Kh 
Ning has found an independent expert. She will 
contact Emerald Resort which is facing similar 
problems. 
Following the above action Khun Pete will create 
a project plan for implementation. 

QPM Update next 
meeting. Open 
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6/12/1 Status-quo of wall rebuilding, foundation 
seems insufficient  QPM to check the work progress and quality QPM Update next 

meeting Open 

 
 Agenda 13 Any Other Business 

6/13/1 

It was reported and observed that some 
members to boarder the perimeter wall 
discharge part of their wastes, especially 
green cuts (grass, leaves, branches) over 
the wall to common areas   

QPM to send all members of plots at the 
perimeter wall an email stating the discharge 
over the wall  is illegal according to Thai Law. In 
the event of repetition either Thap Tai or the 
neighbouring land owner will be informed.  
This will also be published at our homepage. 

QPM Update next 
meeting Open 

6/13/2 Hole in front of House 069 (B1) QPM has already contacted technician for a 
quotation to repair broken pipes and fill the hole. QPM Update next 

meeting Open 

6/13/3 “Non-smoking” signs at the pool 
Heinz suggested to laminate a copy “Swimming 
Pool” from our house rules and publish it at the 
pool 

QPM Update next 
meeting open 

 
 
 
 
 
 
Minutes approved:       …………………………………… 
         Chairperson of the Emerald Green Board of Directors 



 

นติบิคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมูท่ี ่13 ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110 
357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

E-mail: office@theemeraldgreen.com 
Website: www.theemeraldgreen.com 

Phone: 065-6347-402 
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APPLICATION FORM 
JP Board Director of Emerald Green 
 

Please return this form before 
October 28th 2017. Thank you. 

Full Name 
ช่ือ – นามสกลุ …………………………………… 

Age 
อายุ ……………years old / <thai> 

Nationality 
เชือ้ชาติ …………………………………… 

Which languages can you speak? 
ภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ …………………………………… 

House Number 
บ้านเลขท่ี …………………………………… 

Living in Emerald Green since 
อาศยัท่ีหมูบ้่านตัง้แต่ the year / พ.ศ. …….…………. 

 

1) Have you been in any board before? 
 คณุเคยเป็นคณะกรรมการมาก่อนหรือไม ่
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) What skills, connections, resources and/or expertise can you offer? 
 ทกัษะ ความสามารถพิเศษ, ความเช่ียวชาญ, หรือ ประสบการณ์ใดท่ีคณุสามารถน าเสนอได้ 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) How much time a month can you commit to meetings and serving in the benefit of all 
 Members of Emerald Green? 
 คณุสามารถเสียสละเวลาให้กบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของนิติบคุคลฯ ได้มากน้อยเพียงใด 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) What motivates you to join? 
 อะไรคือแรงจงูใจให้คณุร่วมสมคัรในครัง้นี ้
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

Attach photo here 
รูป 

นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรัล กรีน	
Emerald	Green	Housing	Estate	Juristic	Person	

357 หมู่ที9 13 ตาํบลทบัใต ้อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110		
357	Moo.13	Tab	Tai	Sub	District,	Hua-Hin	District,	Prachuap	Khiri	Khan	77110		

E-mail:	office@theemeraldgreen.com	
Website:	www.theemeraldgreen.com	

Phone:	065-6347-402	
	

	

 
Minutes of the Emerald Green Juristic Board Meeting #7 held on 11th December 2018 at 13:00 

at the Office of The Emerald Green 
Attendees: 

Emerald Green: Khun Arisa, Khun Heinz, Khun Malika, Khun Robert, Khun Pete 
Apologies: 

QPM: Khun Ning, Miss Valaiporn Sagarik 
Attachments:   

No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

 Agenda 1 Approval of previous minutes 

3/1/1 Approval of minutes of meeting held 
on 9th November 2018 Minutes from 9th November 2018 approved. All N/A Complete 

 Agenda 2     

6/2/1 Resignation of Kh Boom (Ms. 
Penappa Sayer) 

Kh Arisa to send letter to Kh Boom, 
thanking for her efforts while serving on the 
Board 

Arisa 15th Dec 
2018 Open 

 Agenda 3 Common Area Maintenance Fees 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

4/3/2 CAM Defaulters 

There are now 9 debtors with injunctions 
placed, 2 of them paid, 7 injunctions open. 
A letter to be sent to all debtors. Khun Pete 
to draft a letter. 

Khun Pete 14th Dec 
2018 Open 

6/3/1 

CAM-Defaulters to Asia-Group 
(2016): According to the Hand-over 
Document (MOA) the developer has 
passed all rights on uncollected 
CAMs to the JP.   
Request defaulters to pay Asia-
Group debts of 2016 to JP-account 

Letter requesting defaulters to sort out their 
problems with Asia group. Defaulters will be 
informed that uncollected CAMs now have 
to be paid to the JP-account.  
Since the JP does not have any records on 
outstanding CAM reasons for non-paying 
are not comprehensive. 
Letter sent to all concerned on 13th 
November. 

QPM, Robert, 
Heinz 

1st Mar 
2019 Open 

6/3/2 
CAM-Defaulters to our JP: Impose 
fines as described in By-Laws to for 
2017 and 2018 of defaulters with 
injunction, add to invoice for 2019 

Robert and Heinz to develop list of CAM-
defaulters who have to pay fine and will 
soon hand it over to QPM to enable them to 
issue the invoices for 2019. Complete. 

QPM, Robert, 
Heinz 

15th Nov 
2018 Complete 

7/3/1 CAM Fee Invoices for 2019 

Invoices to be sent by 15th December with a 
covering letter. There will be an opportunity 
for Members to pay annually.  
Fines and penalties that are due for late 
payments will be added to invoices. 

QPM 15th Dec 
2018 Open 

7/3/2 
Following 6/7/1. Legal advice is 
required to take action through the 
courts against CAM debtors.  

A lawyer is to be sought for advice on 
further action. Robert 31st Dec 

2018 Open 

 Agenda 4 Common Area – Infrastructure 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

1/11/1 Entrance Road 

Thap Tai now report that there are no funds 
to resurface the road. QPM  

 Open 

Quotations are required from contractors for 
resurfacing. QPM 31st Dec 

2018 Open 

An agenda item will be presented at the 
AGM for a resolution to fund the resurface 
of the road. 

QPM 31st Jan 
2019 Open 

If approved Thap Tai will be contacted for 
permission to proceed. QPM 15th Apr 

2019 Open 

3/8/3 Noisy entrance barrier: QPM to 
arrange for TopCCTV to investigate 

TopCCTV waiting for spare part from BKK.  
Determine when this action will be 
completed. 

QPM 18th Dec 
2018 Open 

3/8/5 

Speed Bumps: Due to numerous 
complaints regarding the speed of 
vehicles it was agreed to investigate 
the cost for implementing speed 
bumps on all roads on the Estate. 
Quotations range between 280 – 700 
THB/0,5 m. QPM to arrange the most 
cost-effective arrangement and 
install at the entrance gate. 

It was agreed that two speed bumps will be 
installed at the main entrance. One on 
entrance and one on exit. 
Khun Pete will make a plan on the 
installation for the main entrance followed 
by installation. 

Pete 
QPM 

18th Jan 
2019 Open 

A presentation to be presented at the AGM 
for installation of speed bumps throughout 
the estate.  

Pete 
QPM 

31st Mar 
2019 Open 

6/4/1 Speeding: Some contractors are 
constantly speeding in our resort. 

QPM to contact the beverage supplier. 
Complete. QPM  Complete 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

QPM to inform the drivers that at the 
next speeding event their access to 
the resort will be denied 

Install a speed limit sign on the entrance 
barrier. QPM 31st Dec 

2018 Open 

4/9/1 Proposal to build a roundabout with a 
portrait of the King in the centre Action on hold. All TBD Open 

4/10/1 
Common area paint: Entrance 
bridge, security hut, office, etc., 
should start as soon as a handyman 
is employed (also see 4/7/2) 

Further discussion was held and agreed 
that the hiring of a full-time handyman is not 
required. 

  Complete 

A list of repairs and rework to common area 
to be prepared followed by contractors to 
conduct the work. 

All 31st Dec 
2018 Open 

5/6/1 Damage to the common area roads 
in need of repair. QPM to arrange repairs. QPM 31st Dec 

2018 Open 

5/6/2 Complaint from land owner to Thap 
Tai regarding flooding. 

QPM to provide a detailed action list for the 
resolution. QPM 14th Dec 

2018. Open 

5/7/4 Pool Pump Room Broken sealing caused leakage. QPM to get 
quotation for repair by 14th December. QPM 14th Dec 

2018 Open 

5/7/5 Pool Fountain 
Proposal from Khun Hans to change the 
Pool fountain. 
On hold. 

All TBD Open 
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No Subject/Action Result Owner Target 
Date Status 

5/7/7 Floods & Drains 

Kh Ning was informed that Emerald Resort 
also plans the maintenance of the sewer 
system.  
Local government will inspect and provide a 
quotation. Expected to be circa 
100,000THB. 
Full details to be provided to Khun Pete by 
13th December. 

QPM 31st Jan 
2019 Open 

7/4/1 Insurance Quotations provided. This action to be 
presented for a resolution at the AGM. All 31st Mar 

2019 Open 

7/4/2 Street Lights Action from 4/9/1. 3 Street lights to be 
installed at the entrance square. QPM 15th Dec 

2018 Open 

6/13/2 Hole in front of House 069 (B1) 
QPM has already contacted technician for a 
quotation to repair broken pipes and fill the 
hole. 

QPM 21st Dec 
2018 Open 

6/13/3 “Non-smoking” signs at the pool 
Heinz suggested to laminate a copy 
“Swimming Pool” from our house rules and 
publish it at the pool 

QPM 21st Dec 
2018 Open 
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 Agenda 5 Landscape & Gardening 

3/4 

To contact Asia Group Property 
asking them to clean up the uneven 
land area as plot No. B61 since there 
are plenty of construction wastes 
dumped at this location. The 
Management shall acquire quotation 
from the gardening contractor 
preparing for the same task just in 
case. 

No Dog signs to be placed around the 
empty plots.  

 
QPM 

 

 
31st Dec 

2018 

 
Open 

Quotations required for a small low fence to 
keep dogs from entering the land. 
Depending on the costs a report will be 
presented at the next AGM with proposals 
and associated costs. 

QPM 
Pete 

31st Mar 
2019 

Open 
 

4/7/2 Contract (also 4/10/1) Refer to action 4/10/1. Action complete.   Complete 

4/11/2 Animal trap 

Further debate concluded that the trap is to 
be purchased. 
Residents wanting to use it will need to sign 
a disclaimer to absolve the Board from any 
potential harm to animals caught in the trap. 

QPM 31st Jan 
2019 Open 

 Agenda 6 Finance 

1/4/9 
Number of bank accounts has to be 
discussed. Make petty cash available 
for office. 

Robert proposed that the Board of Directors 
take responsibility of 10,000THB Petty 
Cash, stored in the office safe.  
A new combination will be provided to the 
Board. Process to commence on 1st Jan 
2019. 
 

All 
1st Jan 
2019 

 
Open 



	

Page 7 of 10 

6/6/1 

QPM to investigate to have 1 bank 
account (with lowest balance) as 
debit account; debit card with daily 
max of THB 10,000.-, for any 
transaction SMS to office + all 
directors 

Action superseded by 1/4/9.    
 Complete 

 Agenda 7 Bylaws & Rules 

6/7/1 By-law Amendments 

The by the Land Office have explained the 
legal aspects of vehicular access. The by-
laws have now been approved. Action 
complete refer to action 7/3/2. 

  Complete 

6/7/2 Draft By-Laws 

A draft has been presented to the Board, 
requesting comments and suggestions. 
After a reliable Thai to English translation of 
the current By-laws (including latest 
amendments) a new draft may have to be 
compiled. (Refer to 7/7/1) 

All 21st Dec 
2018 Open 

7/7/1 By-law translation. 

QPM to send the latest approved Thai 
version of the by-laws to Khun Pete. 
This version will need to be properly 
translated to English. 

QPM 14th Dec 
2018 Open 

 Agenda 8 Feedback & Complaints 

6/8/1 Review open complaints. Review taken place with 3 letters to be 
answered. Pete Ongoing Open 

 Agenda 9 Security 
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4/6/2 Contract 

Combined with 6/9/1. 
New guards are not performing perfectly, 
and Robert suggested to develop a simple 
procedure the guards have to follow, also 
QPM will continue the daily briefing. 
A contract with terms and conditions is 
required from KhaoTaoPro. 

QPM 31st Dec 
2018 Open 

6/9/1 New contract in Thai & English Refer to 4/6/2   Complete  

6/9/2 Check possibility to extend guards 
house with a toilet 

Due to several complaints, this issue will be 
considered at the next AGM. Pete, Heinz 31st Mar 

2019 Open 

QPM to obtain quotations. QPM 31st Jan 
2019 Open 

7/9/1 Procedure and Briefing to security 
staff 

QPM explained that the procedure is posted 
in the security hut. QPM to continue to brief 
staff daily.  
Re-assess for next Board meeting. 

QPM 11th Jan 
2019 Open 

 Agenda 10 Communication 

5/7/3 Fixed Agenda 
Khun Pete presented a proposed new 
agenda for subsequent meetings. All 
agreed. 

  Complete 

6/10/1 Spend notice to inform members Robert to develop a short version of spend 
notice.   Complete 

 Agenda 11 Management 
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5/7/6 AGM 2019 
AGM 2019 to be held on 30th March 2019. A 
separate agenda item will be created to 
manage the preparation. 

  Complete 

6/11/2 
Incident at guards house on 19th Oct. 
2018: Resident rotated CCTV-
cameras, ripped-off one box. Police 
report available. State of repair  

TopCCTV still looking for parts to repair the 
system. If single parts will not be available, 
a complete set has to be purchased. 
This action requires expediting. 

QPM 31st Dec 
2018 Open 

7/11/1 Board Directors terms of office. 

With the approaching AGM, QPM to 
determine which Directors will come due for 
re-election and how many new Director 
positions will be available.  

QPM 31st Dec 
2018 Open 

 Agenda 12 Perimeter Wall 

1/9/1 

Re-assess the status-quo, Peter will 
develop a project plan for a step-by-
step repair and refurbishment project 
dependant on costs and available 
funds. 

Details for the rework of the remaining walls 
is required. QPM 31st Dec 

2018 Open 

Quotations from contractors to conduct the 
rework is required. QPM 15th Jan 

2019 Open 

Following the above action Khun Pete will 
create a project plan for implementation. Pete 15th Jan 

2019 Open 

6/12/1 Status-quo of wall rebuilding, 
foundation seems insufficient  

A date for the completion of the repairs to 
be provided. QPM 21st Dec 

2018 Open 

 Agenda 13 Any Other Business 
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6/13/1 

It was reported and observed that 
some members to boarder the 
perimeter wall discharge part of their 
wastes, especially green cuts (grass, 
leaves, branches) over the wall to 
common areas   

QPM to send all members of plots at the 
perimeter wall an email stating the 
discharge over the wall is illegal according 
to Thai Law. In the event of repetition either 
Thap Tai or the neighbouring land owner 
will be informed.  
This will also be published at our 
homepage. 

  Complete 

 
 
 
Minutes approved:       …………………………………… 
         Chairperson of the Emerald Green Board of Directors 


