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รายงานการประชุม 
นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

วนัศกุรท่ี์ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. 
ณ. ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

รายนามคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวสุภาวด ี  ปุผาลา  ประธานกรรมการหมู่บา้น 
2. นางสาวเพญ็นภา  ศรปีรชัฌาย ์ กรรมการหมู่บา้น 
3. นางสายใจ  กุสตาฟซอน กรรมการหมู่บา้น 
4. นางเมลาเนีย  เดวทิ  กรรมการหมู่บา้น 
5. นายปีเตอร ์  สมธิ  กรรมการหมู่บา้น 
6. นายเดล แอนดลู  ไพนซ ์  กรรมการหมู่บา้น 

 
รายนามฝ่ายปฏบิตักิารบรษิทั ควอลติี ้พรอพเพอรต์ี้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. นางสาวจรยิา   สุนทรวภิาต ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
2. นางสาวจนัจริา  แซ่เจยีม  ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

เริม่ประชมุเวลา 13.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมครบองคป์ระชมุตามทีไ่ดน้ัดหมาย  คุณจรยิา  สุนทรวภิาต  ชีแ้จงวาระการประชมุ
ต่างๆ 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมกรรมการประจ าวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 
 มติท่ีประชุม   ทีป่ระชมุรบัทราบและรบัรองรายงานการประชมุ  

 
วาระท่ี 2 พื้นท่ีส่วนกลางและค่าส่วนกลาง 
 คณะกรรมการมกีารพดูคุยถงึลูกบา้นทีค่งคา้งค่าส่วนกลางประจ าปี ซึ่งทางฝ่ายบรหิารจดัการไดแ้จง้ทางคณะกรรมการ
ต่างรายละเอยีดดงันี้ 

- สมาชิกค้างช าระค่าส่วนกลาง : การยื่นอายดับา้นทีค่งคา้งช าระค่าส่วนกลาง บา้น 357/77 ไดด้ าเนินการยื่นอายดั
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  และถอนอายดัสมาชกิทีช่ าระค่าส่วนกลางเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด 
มติท่ีประชุม : คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 
สถานะ :  เสรจ็สิน้ 

- ด าเนินการด้านกฏหมายส าหรบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง :     สมาชกิทีค่า้งช าระค่าส่วนกลางและตอ้งด าเนินการส่ง
จดหมายโนตสิ มทีัง้สิน้ 6 หลงั (357/3, 357/45, 357/46, 357/31, 357/71, 357/77) ค่าจดัท าฉบบัละ 1,000 บาท   
มติท่ีประชุม :  คณะกรรมการอนุมตัิด าเนินการจดัส่งจดหมายโนติสให้สมาชกิทัง้ 6 หลงั ในฉบบัละ 1,000 บาท 
โดยให้ทนายความบรรเจิดเป็นผู้ด าเนินการ  ประธานกรรมการด าเนินการลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งออก
จดหมายไปยงัสมาชกิภายในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 
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- สมาชิกค้างช าระค่าส่วนกลางประจ าปี 2562 : ลูกบ้านทีค่า้งช าระค่าส่วนกลางประจ าปี 2019 ในงวดที ่1 นัน้
มอียู่ทัง้สิน้ 5 หลงัโดยจะด าเนินการตดิตามแจง้เกบ็ค่าส่วนกลางต่อไป 
มติท่ีประชุม : ฝ่ายบรหิารจดัการด าเนินการตดิตามการจดัการค่าส่วนกลางในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 3 พื้นท่ีส่วนกลางและงานโครงสร้างพื้นฐาน 

- ระบบประตูไม้กัน้ทางเข้า : ฝ่ายบรหิารจดัการไดช้ีแ้จงแก่คณะกรรมการท่านใหมใ่หท้ราบว่าเดมิทนีัน้มอเตอร์
ประตูอตัโนมตัฝัิง่ขาเขา้เคยมปัีญหาส่งเสยีดงัผดิปกติมาก่อน  และทาง TOP CCTV ได้ส่งมอเตอร์ชุดใหม่มาให ้ ไม่
นานมอเตอร์ตวัดงักล่าวทีไ่ดเ้ปลี่ยนใหม่กเ็กดิการช ารุดอกีครัง้  ในส่วนของการรบัประกนัมอเตอร์ชุดใหม่ทีท่างบรษิทั 
TOP CCTV จะน ามาเปลีย่นใหน้ัน้ทางฝ่ายจดัการไดส่้งอเีมลเ์พื่อต่อรองการรบัประกนัสนิคา้  ซึง่ทางฝ่ายบรหิารจดัการ
ไดร้บัขอ้เสนอคอืรบัประกนัเพิม่เตมิ 6 เดอืน จากประกนัเดมิทีจ่ะหมดในวนัที ่19 กนัยายน 2562 นี้  อุบตัเิหตุจากความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้อยู่ในขัน้ตอนการขอเคลมประกนักบับรษิทัประกนัภยั 
มติท่ีประชุม : ติดตามการต่อรองขอเพิ่มระยะเวลาการรบัประกันรวมถึงการรบัประกันระบบใหม่ทัง้ระบบและ
ตดิตามผลการคลอบคลุมการรบัประกนัความเสยีหาย 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามอย่างใกลช้ดิทัง้ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการ 

- งานทาสีคลบัเฮ้าท์ : ฝ่ายบรหิารจดัการน าเสนอใบเสนอราคาของผูร้บัเหมา 3 ราย ค่าใชจ้่ายอยู่ที ่38,000 บาท 
– 114,000 บาท เฉพาะดา้นนอกอาคาร  
มติท่ีประชุม : ราคาในใบเสนอราคามคี่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งสูง  โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิตามใบเสนอ
ราคาจากผูร้บัเหมารายอื่นๆ และตรวจสอบราคาค่าอุปกรณ์ในการด าเนินการและท าราคาค่าแรงแยก 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- งานซ่อมแซมถนน : ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีได้มมีติเลอืกนายธวชัชยัซ่อมแซมถนนในเดอืนพฤษภาคม  
ซึง่ไดด้ าเนินการซ่อมแซมไปไดก้ว่า 50 เปอเซน็แลว้   
มติท่ีประชุม : ผูร้บัเหมาจะเร่งด าเนินการซ่อมแซมรอยรา้วและหลุมต่างๆ ส่วนทีเ่หลอืใหแ้ลว้เสรจ็   
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- สายอินเตอรเ์น็ทหย่อน : ไดด้ าเนินการตดิต่อบรษิทั 3BB TOT AIS และ TRUE แลว้  แต่ยงัไม่พบชา่งเขา้ด าเนินการ
ซ่อมแซมสายอนิเตอรเ์น็ทตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้
มติท่ีประชุม :  ฝ่ายบริหารจดัการจะด าเนินการติดต่อบริษัท 3BB TOT AIS และ TRUE อีกครัง้ให้เขา้
ด าเนินการซ่อมแซมสายอนิเตอรเ์น็ทในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- งานซ่อมแซมก าแพงทางด้านทิศเหนือ : ได้มกีารน าเสนอใบเสนอราคาจากผู้รบัเหมาทัง้หมด 3 ราย เพื่อซ่อม
รอยรา้ว โดยมคี่าใชจ้่ายดงันี้ 18,000 บาท 28,000 บาท และ 30,450 บาท  แต่มคีวามแตกต่างกนัในรายละเอยีดของ
งานซ่อมแซมก าแพง 
มติท่ีประชุม : คุณเจริญวงษ์นิลได้รับเลือกให้เป็นผู้ซ่อมแซมในราคา 18,000 บาท (ผู้ร ับเหมารายเดียวกันที่
ซ่อมแซมก าแพงถล่มครัง้ก่อน)  โดยทางฝ่ายบริหารจดัการจะด าเนินการนัดหมายผู้รับเหมาเข้าประชุมในเรื่อง
รายละเอยีดของงานและค่าใชจ้่ายภายในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 
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- กระจกจราจร : ทางที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าได้รอ้งขอใหม้กีารตดิตัง้กระจกจราจรเพิม่เตมิ  โดยทางคุณปีเตอร์
สมธิ จะด าเนินการก าหนดจุดทีจ่ะตดิตัง้ 
มติท่ีประชุม : คณะกรรมการอนุมตัิให้ติดตัง้กระจกจราจร ราคากระจกชิ้นละ 770 บาท  รวมทัง้สิ้น 4,620 บาท 
โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัท าเชค็และจดัซื้อในเดอืนสงิหาคม 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- ท่ีดินว่างเปล่า : ปัจจุบนัไดม้กีารจดัซื้อรัว่เป้นจ าวนเงนิ 18,520 บาท ตามมตอินุมตัขิองคณะกรรมการ 
มติท่ีประชุม : คณะกรรมการมมีตไิม่ใชจ้่ายเงนิเพิม่เตมิในการปรบัปรุงพืน้ทีแ่ปลงเปล่า (พืน้ทีส่่วนบุคคล) 
สถานะ :  ด าเนินการเสรจ็สิน้ รัว้ทีเ่หลอือยู่จ าเป็นตอ้งหาพืน้ทีใ่นการติดตัง้ 

- น ้าพสุระว่ายน ้า  : สมาชกิไดม้กีารเสนอใหอ้อกแบบน ้าพุของสระว่ายน ้าใหม ่โดยน ้าพุรปูแบบใหมแ่ละใบเสนอ
ราคาไดถู้กน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
มติท่ีประชุม : ราคาหวัน ้าพุอยู่ที่ 1020 บาท  คุณเดลเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้และจดัท าแผนติดตัง้ฝาครอบน ้าพุเพื่อ
ป้องกนัอนัตรายส าหรบัเดก็  ฝ่ายบรกิารจดัการช่วยด าเนินการตดิต่อผูร้บัเหมาเพื่อน าเสนอใบเสนอราคา 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- ท าความสะอาดท่อระบายน ้า : ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ซึง่ไดด้ าเนินเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้
และได้รบัรายงานหลงัด าเนินการเสร็จตามการร้องขอจากคณะกรรมการ และอนุมตัิให้ช าระเงนิค่าบริการงวดที่ 2 
เรยีบรอ้ยแลว้  หมายเหตุ  ในรายงานแนะน าใหเ้ปลีย่นฝาบ่อพกัน ้าทัง้หมดเนื่องจากมสีภาพทีไ่ม่ด ี และท่อระบายน ้าลง
สู่บ่อน ้าควรไดร้บัการเปลีย่นเนื่องจากท่อน ้ามขีนาดเลก็ 
มติท่ีประชุม : ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิต่อเทศบาลเมอืงหวัหนิเพื่อเจรจรา และจดัท าแผนการท างานใน
การเปลีย่นฝาบ่อพกัน ้าและท่อปล่อยน ้าในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

หวัข้อใหม่ได้ถกูเพ่ิมเติมระหว่างการประชุมในวาระท่ี 3 
- ไฟสระว่ายน ้าไม่ติด : คุณเดล  ไดต้รวจสอบพบไฟสระว่ายน ้าไม่ตดิ 

 มติท่ีประชุม : ฝ่ายช่างเทคนิคของฝ่ายบรหิารจดัการจะเขา้ด าเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมภายในเดอืนนี้ 
 สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- เง่ือนไขประกนัภยั : คณะกรรมการขอใหต้รวจสอบเงือ่นไขประกนัภยัพืน้ทีส่่วนกลางใหม่ 
มติท่ีประชุม : ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการส่งรายละเอยีดใหใ้หม่ภายในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- รางน ้าฝนส าหรบัคลบัเฮ้าท์ : คณะกรรมการแนะน าใหต้ิดตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮา้ท์เพื่อป้องกนัปัญหาน ้าฝน
ไหลลงพืน้จนเกดิปัญหาทรุดตวั 
มติท่ีประชุม : ฝ่ายบรหิารจดัการจะน าส่งรายละเอยีดใหค้ณะกรรมการภายในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

   
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

- บ่อน ้าโครงการ : ปัจจบุนับ่อน ้าของหมูบ่า้นมเีครื่องเตมิอากาศ 1 เครื่อง หมายเหต ุ; เทศบาลเมอืงหวัหนิรายงานถงึท่อ
ปล่อยน ้าของหมู่บา้นมขีนาดเลก็  ซึง่ไม่เหมาะสมในชว่งทีม่ฝีนตกหนัก 
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มติท่ีประชุม : มีมติให้จัดซื้ อบัวแดงปลูกข้างบ่อน ้ า   ฝ่ายบริหารจัดการจะด า เนิการติดต่อบริษัทหรือ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งเพื่อน าเสนอราคาการเปลีย่นท่อน ้าทีป่ล่อยน ้าฃลงบ่อน ้าภายในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

- เงินสดย่อย : ปัจจุบนัมเีงนิสดย่อย 10,000 บาทถูกจดัเก็บไวใ้นตู้เซฟ และฝ่ายบรหิารจดัการถอือยู่ 5,000 บาท 
(รวมทัง้สิน้ 15,000)  โดยกุญแจตูเ้ซฟคุณปีเตอรแ์ละคุณเมลานีเป็นผูถ้อืไว้ 
มติท่ีประชุม : ลดวงเงนิสดย่อยจากหนึ่งหมื่นบาทเหลอื 5,000 บาท น าเก็บไว้ในตู้เซฟ  โดยกุญแจเซฟประธาน
กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารจดัการเป็นผูเ้กบ็รกัษา (หลงัจากลดวงเงนิสดย่อยแลว้) 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- เงินกองทุน : ไดม้กีารเพิม่เตมิเงนิกองทุน โดยเดนิเงนิกองทุนมอียู่ 640,193.28 บาท เพิม่เป็น 1,500,000 บาท 
(เพิม่เงนิในบญัช ี859,806.72 บาท) 
มติท่ีประชุม : อนุมตัเิพิม่เงนิกองทุนเป็น 1,500,000 บาท  ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายในเดอืน
นี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบัและระเบียบต่างๆ 

- ข้อบงัคบั : ข้อบงัคบัฉบบัปัจจุบนั (เปลี่ยนแปลงครัง้สุดท้ายเดอืนสิงหาคม 2561) ได้แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ขอ้บงัคบัแบบใหม่ไดถู้กเผยแพร่ออกไปโดยไม่ไดร้บัการอนุมตั ิโดยฉบบัทีส่มาชกิไดร้บัทางอเีมลเ์กดิความสบัสน 
มติท่ีประชุม : ข้อบงัคบัฉบบัปัจจุบนัจะได้รบัการการปรบัปรุงใหม่ร่วมกับข้อมูลจากลูกบ้าน และน าเสนอในที่
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ระเบยีบผูพ้กัอาศยัจะไดร้บัการปรบัปรุงใหม่เช่นกนั 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- ถงัขยะ :  ไดม้กีารเสนอใหส่้งจดหมายไปยงัสมาชกิเพื่อขอเกบ็ถงัขยะเขา้ไวถ้ายในรัว้บ้าน  จะด าเนินการเกบ็
ถงัขยะทีม่กีารปล่อยทิง้ไวต้ัง้แต่คนืวนัเสารจ์นถงึเชา้วนัองัคาร 
มตทิีป่ระชุม : จดหมายจะถูกร่างขึน้โดยฝ่ายบรหิารจดัการและจดัส่งไปยงัผูพ้กัอาศยั 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 7 ข้อร้องเรียนต่างๆ 

- อีเมลแ์ละจดหมาย : อเีมลแ์ละจดหมายจากผูพ้กัอาศยัไดถู้กน าเสนอต่อคณะกรรมการในทีป่ระชมุ 
มติท่ีประชุม  : จดหมายและอีเมล์ถูกยกขึ้นมาปรึกษาในที่ประชุม  คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจดัการดูแล
จดหมายและอเีมลท์ัง้หมด  และจดหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นลกัษณะเดยีวกนั 
สถานะ :  เสรจ็สิน้แลว้ (หวัขอ้ประจ าเดอืน) 

  
วาระท่ี 8 งานระบบรกัษาความปลอดภยั  
หวัข้อใหม่เพ่ิมเติมระหว่างการประชุม 
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- พนักงานรกัษาความปลอดภยั : การท างานของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
มติท่ีประชุม : พนักงานรกัษาความปลอดภยัตอ้งกระตอืรอืรน้ในการท างานมากขึน้  พนักงานรกัษาความปลอดภยั
พลดักลางคนืใหด้ าเนินการเดนิตรวจรอบๆหมู่บ้านหลงัจากประตูอตัโนมตัซิ่อมแซมเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว  และสญัญาที่
ควรตรวจสอบใหช้ดัเจนอกีครัง้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร 
 ไม่มหีวัขอ้ใดๆ ในการพดูคุย 
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ 

- เหตุบริเวณป้องรกัษาความปลอดภยั :     ปุ่ มควบคุมการยกตัวของไม้กัน้ควรได้รบัการเปลี่ยนใหม่  คุณปีเตอร์จะ
ด าเนินการจดัหาและเปลีย่น 
มตทิีป่ระชุม : คุณปีเตอรจ์ะช่วยด าเนินการเรื่องเปลีย่นปุ่ มคบคุมให ้ แต่ใหร้อด าเนินการตดิตัง้มอเตอรช์ุดใหม่เสรจ็
สิน้ก่อน 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม 

- การตรวจสอบก าแพง : ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีได้เลอืกบรษิทั ทเีอเทค เป็นผู้ตรวจสอบก าแพงในค่าใชจ้่าย 
32,000 บาท โดยบริษัททีเอเทคได้ส่งใบเสนอราคาเพิ่มเติมการจัดท าแบบซ่อมแซมอีก 20,000 บาทซึ่งทาง
คณะกรรมการอนุมตั ิ และนัดหมายเขา้ตรวจสอบในวนัจนัทรท์ี ่29 กรกฏาคม 2562 
มตทิีป่ระชุม : ฝ่ายบรหิารจดัการรอการตอบกลบัจากบรษิทัทเีอเทค  สญัญาการว่าจา้งฉับบภาษาไทยได้ถูกร่าง
ขึน้มาและแปลเป็นภาษาองักฤษไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการ โดยทางฝ่ายบรหิารจดัการจะน าส่งสญัญาทัง้สอง
ฉบบัภายในวนัน้ี 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้  ตดิตามสญัญาใหเ้สรจ็สิน้ภายในเดอืนนี้ก่อนวนันัดหมายเขา้ตรวจสอบก าแพง 

 

วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
 ไม่มกีารพดูคุยหรอืมขีอ้มลูเพิม่เตมิใดๆ  ในหวัขอ้น้ี   
 
วาระท่ี 13 วาระอ่ืนๆ 
หวัข้อใหม่เพ่ิมเติมในระหว่างการประชุม 

- การพจิารณาอนุมตักิารบ ารุงรกัษาต่างๆ : 
• การเตมิดนิบรเิวณทีม่ปัีญหาดนิทรุดตวับรเิวณคลบัเฮา้ส/์ก าแพงทางดา้นทศิเหนือ :  1,500 บาท 
• ท าความสะอาด/บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส :  2,200 บาท 
• ฝ่ายบรหิารจดัการเสนอให้มกีารเปลี่ยนเขม็ขดัรดัถงักรองปั้มสระว่ายน ้าและเกทวนัแรงดนัน ้า  มคี่าใช้จ่าย 

13,399.61 บาท 

mailto:office@theemeraldgreen.com
http://www.theemeraldgreen.com/


 
 

 

นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน 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: 032-510618 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม : คณะกรรมการอนุมตั ิโดยฝ่ายบรหิารจดัการจะจดัท าเชค็เงนิสดและซื้ออุปกรณ์ต่างๆภายในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- เงนิเดอืนพนักงาน : พนักงานสวนไดร้บัค่าจา้งเดอืนละ 9,000 บาท  ฝ่ายบรหิารจดัการแนะน าใหเ้พิม่เงนิเดอืน
ใหก้บัพนักงานสวนเนื่องจากพนักงานสวนไดท้ างานใหก้บันิตบิุคคลมาเป็นระยะเวลานาน 
มตทิีป่ระชุม : คณะกรรมการอนุมตัิปรบัเพิม่เงนิเดอืนพนักงานสวนเป็น 10,000 บาท ต่อเดอืน โดยเป็นสญัญา
ว่าจา้งชัว่คราวแบบปีต่อปี (เริม่สญัญาใหม่ทุกสิน้ปี) โดยฝ่ายจดัการจะด าเนินการจดัเตยีมเอกสารภายในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- หนังสอืมอบฉนัทะ : คุณปีเตอรไ์ดแ้จง้ว่าหนังสอืมอบฉนัทะไม่มกีารกรอกขอ้มูลทีค่รบถว้น  เอกสารบางฉบบัไม่
มกีารกรอกขอ้มลูในส่วนของพยาน 
มตทิีป่ระชุม : คณะกรรมการเห็นดว้ยใหม้กีารตรวจสอบเอกสารใหม่อย่างละเอียดในทุกครัง้ทีม่กีารประชุม  และ
ได้รบัการแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมการท่านใหม่โดยทางส านักงานที่ดินได้รบัเอกสารส าหรบัด าเนินการลงทะเบยีน
คณะกรรมการท่านใหม่เรยีบรอ้ยแลว้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- ถนนทางเขา้สาธารณะ : ถนนทางเขา้สาธารณะมสีภาพทรุดโทรมและเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หลายจุด 
มตทิปีระชุม : คุณเพญ็นภาไดด้ าเนินการตดิต่อ อ.บ.ต. ทบัใต้  ร่วมกบัฝ่ายบรหิารจดัการ  เพื่อขอปรบัปรุงถนน
ทางเขา้สาธารณะทีม่สีภาพทรุดโทรม 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- ก าจดัปลวกและแมลง : คลับเฮ้าท์มีปัญญาปลวกขึ้นบริเวณฝ้าหลังคา  และหาวิธีแก้ไขปัญหาส าหรับหมู่บ้าน
จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
มตทิีป่ระชุม : ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัหาบรษิทัก าจดัแมลง 2 บรษิทัเขา้ดหูน้างาน ภายในเดอืนนี้ 
สถานะ :  ยงัไม่เสรจ็สิน้ และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป 

- ผูเ้ช่าในหมู่บา้น : เจา้ของบา้นบางหลงัมกีารปล่อยเช่าระยะสัน้ 
มตทิีป่ระชุม : ฝ่ายบรหิารจดัการไดร้บัค าสัง่ใหค้วบคุมการปล่อยเช่าระยะสัน้  เนื่องจากการปล่อยเช่าระยะสัน้นัน้
ขดัต่อ พ.ร.บ.โรงแรม  โดยการปล่อยเช่านัน้สามารถปล่อยระยะขัน้ต ่า 1 เดอืน หรอืมากกว่านัน้ 

- เวบ็ไซต ์Emerald Green.com : ปัจจุบนัเวบ็ไซตไ์ดถู้กดแูลโดยคุณปีเตอร์ 
มตทิีป่ระชุม : คุณปีเตอร์จะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์โดยการประกาศขอ้มูลต่างๆลงเว็บไซต์ต้องได้รบัการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการก่อน 
สถานะ :  ด าเนินการเสรจ็สิน้ 

 
หลงัจากประชุมครบตามวาระต่างๆ ทีก่ าหนดแลว้  และกรรมการท่านอื่นๆไม่มวีาระใดเพิม่เตมิ  จงึท าการปิดการประชมุ 

เวลา 18.10 น.   
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Minutes of the Committee Meeting Emerald Green Juristic Village 
Friday 12 July 2019 Time 13.00 hours 

At Office of the Emerald Green Juristic Village 
  
Commitee members: 
Supavadee Puphala (chairperson), Pennapa Sripuchcha, Saijai  Sussatafson, Melanie de Wit, Pete Smith, 
Dale Price 
QPM: Ariya Shuntarawipart, Janjira Saejeam 
  
Ariya Suntonvipart Asst. Operation Manager, Janjira Saejeam Asst. House Manager 
 
The Meeting started at 13.00 hours. 
Agenda 1  Approval of the previous minutes, dated 14 June 2019 
Result: Approved without amendments. 
Status: Closed. (monthly board item) 
  
Agenda 2 Common Area Maintenance Fees 

- Long-time CAM Defaulters: Plot 357/77 injunction has been placed. Plot 357/80, injuction is been removed, 
as all outstanding fees have been paid. 
Result: Acknowledged by board. 
Status: Closed. 
 

- Legal actions for CAM Defaulters: Notice to pay CAM fee letters from Laywer Bunjerd Yamoath have been 
prepared for 6 houses (nr. 357/3, 357/45, 357/46, 357/31, 357/71, 357/77) to send out. Costs are 1000 Baht 
per letter. 
Result: Chairperson will sign for approval and letters will be send this month. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- CAM Defaulters 2019: Currently 5 plots didn't pay 1st invoice cycle. 
Result: QPM shall follow up this month. 
Status: Open, follow up next board meeting 
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Agenda 3 Common area and Infrastructure 

- Entrance barrier system: QPM explained current state (& problems) of entrance barrier system to new 
boardmembers. Motors have been replaced but had problems again. In meantime an accident also 
happened. Warranty will expire in 19 September 2019. Negotiations already take place for extra warranty 
from topcctv (currently they offer 6 months on the motors). The accident damages is in process by insurance 
company. 
Result: Continue negotiations for extra warranty, including whole system. Follow up on insurance claim cover 
results. 
Status: Open, follow up closely by QPM and boardmembers. 
 

- Clubhouse Painting: 3 quotations presented, prices range from 38.000 to 114.000 baht for outer walls. 
Result: Quotations to expensive. QPM will look for other quotations. Additional solution, paint will be bought 
separately 
and get quotes for labor cost. 
Status: Open, follow up next board meeting 
 

- Road repair: At AGM approved road repair by Mr Tawatchai. Started in May, contractor redid the job and 
has finished over 50% of the work for crack repair. 
Result: Contractor shall finish the rest and repair the holes as well. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Loose wires: TOT, 3BB, TRUE have been contacted. Technicians came but not all companies fixed wires. 
Result: QPM will contact TOT & 3BB again to fix the loose wires this month. 
Status: Open, follow up next board meeting 
 

- North wall repair: 3 quotations presented to fix cracks on north-side wall. Prices: 18.000, 28,000, and 30.450 
Baht but with different job descriptions. 
Result: Khun Charoen Wongnil selected for 18.000 baht (same person who finished big wall repair). QPM 
will arrange inspection meeting for price and job details this month. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Road mirrors: At AGM additional road mirrors requested, Pete made proposal of placement. 
Result: Proposal approved to add 6 mirrors, price 770 baht p.p., total 4,620 baht. QPM prepare cheque and 
buy/place mirrors this month. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
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- Empty Plots: Currently fences been bought for 18.520 baht. Additional steel fences were requested by 

board. 
Result: Board decided not to spent extra money on empty (private) plots. 
Status: Closed. Note: other bought fence needs placement. 
  
 

- Pool fountain: Proposal from member for small redesign of pool fountain. Different designs/quotations 
presented. Result: Fountain nozzle price 1020 baht selected. Boardmember Dale will overlook this project 
and make plan for extra fountain coverhead for safety of children, QPM assist to contact companies for 
quotes. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Drainage cleaning: At AGM approved drainage cleaning. Work completed and municipalty provided report 
as requested by board. 2nd payment is approved. Note: In report was noted to change all drainage lids due 
to bad condition. The pipe for water-flow towards pond also needs to be replaced. Pipe is too small. 
Result: QPM will contact municipality/other companies for quotes and make working plan for drainage cover 
replacement and waterpipe replacement this month. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
New item(s) added during this meeting for agenda 3 

- Non working pool lights: Boardmember Dale found some pool lights not working. 
Result: Technician from QPM will check and fix this month. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Insurance policy: Boardmembers requested to check the insurance policy 
Result: QPM will send details to all boardmembers this month. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Rain gutter for clubhouse: Boardmembers suggested to place gutters around clubhouse for leakages etc. 
Resolution: Raingutter approved by board. QPM will look for quotations and design this month. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 
Agenda 4 Landscaping and gardening 

- Estate pond: Currently estate pond has 1 filter to purify. Note: drainage cleaning company reported that 
water pipe 
to pond is too small for heavy rainfalls. 
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Result: Red lotus plants will be bought to help purify water. QPM will contact drainage company/other 
companies for quotes/working plans for waterpipe replacement in pond this month. 
Status: Open, follow up next boardmeeting. 
  
 
Agenda 5 Finance 

- Petty cash: Currently 10,000 baht petty cash in safe and QPM handles 5,000 baht cash in hand (brings a 
total of 15,000 baht). Keys of safe in hands of Boardmembers Pete and Melanie. 
Result: Lower amount of overall petty cash to 10,000 baht. Safe keys will be in hands of board (chairperson) 
and QPM manager (after amount responsibility agreement). 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Sinking fund: Request to add money to sinking fund. Fixed deposit account from 640,193.28 to be 
1,500,000 baht. (859,806.72 baht will be added). 
Result: Top-up sinking fund to 1.5 million baht is approved. QPM will prepare cheque this month. 
Status: Open, follow up next boardmeeting. 

Agenda 6 By-laws & Rules 
- By-laws: Current by-laws (with last amendments from august 2018) translated in English. New version (Thai 

by-laws still the same) distributed without approval. Residents have emailed about this confusion. 
Result: Current by-laws will be revised with input from members and presented at next AGM. Rules & 
regulation will also be revised. 
Status: Open, follow up next board meeting(s). 
 

- Garbage Bins: Proposal to send letter to residents to put bin inside. Unwanted bins will otherwise be 
collected if left on the road from Saturday through Tuesday. 
Result: Letter will be drafted by QPM and send to residents. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

Agenda 7 Feedback & Complaints 
- Emails and letters: several emails and letters were presented. 

Result: Presented emails / letters were discussed. Board advised QPM to respond all emails, even if same 
matter. 
Status: Closed. (monthly board item.) 

Agenda 8 Security 
New item(s) added during this meeting for Agenda 8 Security: 

- Guards: Work-performance and contract of security. 
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Result: Security guard should be more active in their duty. Conduct night hour patrolling when boomgate is 
working properly. Contracts need to be checked. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

Agenda 9 Communication: 
no items. 
  
Agenda 10 Management: 

- Incident guardhouse: Damages occurred 19th october 2018. Open/close button still needs replacement. 
Boardmember Pete investigated for replacement button. 
Result: Boardmember Pete will continue look for replacement button. But will wait now for install new motors 
also. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 
Agenda 11 Perimeter Wall 

- Wall inspection: T.A. Tech co. - 32.000 baht was selected at AGM. T.A. Tec send quotation for extra 
drawing plan 20.000 Baht. Board approved. Inspection scheduled on Monday 29 July 2019. 
Result: QPM is waiting reply from T.A. Tec for preparations. Thai version of contract has been drafted and 
will be translated to English once approved by board. QPM will send contracts within couple of days. 
Status: Open, follow up within this month and before selected inspection date. 
 
Agenda 12 2019 Annual General Meeting 
No items. 
 
Agenda 13 Other Matters 
New item(s) added during this meeting for Agenda 13 Other Matters: 

- Maintenance Matters for approval: 
-- Filling soil into sinking hole at back of clubhouse/north side wall: 1,500.00 baht 
-- Cleaning/maintaining supplies for fitness equipment maintenance: 2,200.00 baht 
-- QPM present for change the Clamp system and Pressure gauge for Pool Pump in 13,399.61 baht from 
Win Win Pool 
Results: Approved. QPM will prepare cheque this month and order products. 
Status: Open, follow up next boardmeeting. 
 

- Staff Salary: Gardener salary now 9,000 baht per month. QPM suggest small increase as he works here 
longtime.  
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Result: Board approved 10,000 baht per month, gardener remains temporary employee. Employment shall 
be on yearly contract (renewal every end of year). QPM will make preparations this month. 
Status: Open, follow up next boardmeeting. 
 

- Proxy Forms: Boardmember Pete mentioned on incomplete Proxy i.e. not fully signed/ some proxies not 
signed by witnesses. 
Result: Whole board agreed that QPM should recheck carefully on every Proxy during next AGM/EGM. The 
board was informed that new boardmembers have been submitted to the land office for registration. 
Status: Closed 
  

- Public Entrance Road: The public entrance road is in poor condition. Many wholes. 
Result: Boardmember Pennapa together with QPM shall contact the Tabtai Sub District Administration to 
conduct road repair/road surface on public road due to bad condition. 
Status: Open, follow up next boardmeeting. 
 

- Pest Control: Termite problem in clubhouse and pest control solution for Emerald Green 
Result: QPM shall obtain quotes for 2 pest control services this month. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Rental of Property: Some owners have short-time renters. 
Results: QPM is instructed to control the short-time renting of property is this is against Hotel Act. To avoid 
illegal 
practice, minimum rent must be at least 1 month or longer. 
Status: Closed 
 

- Website Emeraldgreen.com: Currently the website is maintained by boardmember Pete. 
Result: Boardmember Pete will maintain the website, post matters only if approved by whole board. 
Status: Closed 
 

 
There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 18.10 hours. 
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