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รายงานการประชมุกรรมการหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
วนัศกุรที์ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 14.45 น. 

ณ ส านักงานนิติบุคคล หมูบ่้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  
 
กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณสภุาวด ี          ปุผาลา               ประธานกรรมการ 
2. คุณเพญ็นภา        ศรปีรชัฌาย ์         กรรมการ 
3. คุณสายใจ            กุสสต๊าฟซอน       กรรมการ 
4. คุณเมลาเนีย         เด วทิ                กรรมการ 
5. คุณโรเบริต์           ว ีลคีเก ้             กรรมการ 

 
ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้ารว่มประชุม  

1. คุณอรยิา สนุทรวภิาต                    ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
2. คุณจนัจริา แซ่เจยีม                       ผูจ้ดักรหมูบ่า้น 

 
เร่ิมประชมุเวลา 14.45 น. 
  
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562  

ฝ่ายจัดการได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงรายงานการประชุมกรรมการครัง้ที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตไิม่อนุมตั ิโดยทีป่ระชุมเหน็ชอบใหด้ าเนินการปรบัเปลีย่นรปูแบบรายงานการประชุมใหม่ 
สถานะ: ตดิตามในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี  2 ค่าบ ารงุรกัษาพืน้ท่ีส่วนกลาง 

  2.1 ด าเนินการทางกฎหมายส าหรบัสมาชกิทีค่า้งช าระค่าบ ารุงรกัษาพืน้ทีส่่วนกลาง โดยการว่าจา้งทนายบรรเจดิ แยม้
โอษฐใ์นการน าสง่จดหมายแจง้เตอืนใหช้ าระค่าสว่นกลางไปยงัสมาชกิเจา้ของบา้นทัง้สิน้ 6 หลงั ดงันี้ บา้นเลขที่ 357/3, 357/45, 
357/46, 357/31, 357/71, 357/77 โดยมคี่าใชจ้่ายในการน าสง่จดหมายทัง้สิน้ 1000 บาทต่อฉบบั โดยทางทนายความแจง้ว่าจะ
น าสง่จดหมายออกใหส้มาชกิทัง้ 6 หลงั 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบ โดยจะมกีารสง่หนงัสอืออกในวนัที ่15 สงิหาคม 2562  
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป 
. 2.2. ผูค้า้งช าระค่าบ ารุงรกัษาพืน้ทีส่่วนกลางประจ าปี 2562 ปัจจุบนัมทีัง้สิน้ 5 หลงัทีย่งัไม่ไดช้ าระค่าบ ารุงรกัษาพืน้ที่
สว่นกลางส าหรบัครึง่ปีแรก ประจ าปี 2562  
มติท่ีประชุม: ทีร่ ัง้มอบหมายให ้QPM ด าเนินการตดิตามหนี้คา้งช าระ โดยการน าสง่จดหมายแจง้เตอืนในเดอืนนี้ 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป 
 
วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลางและโครงสรา้งพืน้ฐาน 

3.1 ระบบไม้กัน้:  เนื่องจากเกดิอุบตัเิหตุจากระบบไมก้ัน้ถงึ 2 ครัง้ ซึง่เป็นปัญหาจากระบบการท างานของไมก้ัน้และ
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มอเตอรโ์ดยสญัญาและการรบัประกนัสนิคา้เดมิจะสิน้สุดลงในวนัที ่19 กนัยายน 2562 ดงันัน้หลงัจากการเจรจาโดยฝ่ายจดัการ
ของ QPM กบับรษิทั TOP CCTV ทางบรษิทั TOP CCTV ไดต้กลงยนิยอมขยายการรบัประกนัใหอ้กี 1 ปี หากมกีารด าเนินการ
ตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัเพิม่เตมิ อาทเิช่น  LOOP Detector, UPS และ A-safe โดยระบบดงักล่าวจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
ทัง้สิน้ 40,000 บาท นอกจากนี้จากอุบตัิเหตุ 2 ครัง้ทีเ่กดิขึน้ท าให้ไมก้ัน้มปัีญหาร่วมด้วย และมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการ
เปลีย่นไมก้ัน้ทัง้ 2 อนั ซึง่คดิเป็นค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 14,980 บาท ทัง้นี้บรษิทั แอ๊กซ่า จ ากดั จะด าเนินการชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
จากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ ทัง้ 2 ครัง้ โดยคดิเป็นมลูค่าสนิไหมทดแทนครัง้ละ 5,490 บาท 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัติดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัเพิม่เตมิ ดว้ยงบประมาณค่าค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 40,000 บาท 
โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการตดิตามเรื่องสญัญาและประสานงานบรษิทัเพื่อตดิตัง้ระบบไมก้ัน้ใหม่
ในทนัท ีพรอ้มทัง้อนุมตัใิหด้ าเนินการจดัซือ้ไม้กัน้ใหม่ 2 อนั มูลค่าทัง้สิน้ 14,980 บาท ทัง้นี้บรษิทั แอ๊กซ่า จ ากดั จะด าเนินการ
โอนเงนิค่าสนิไหมใหแ้ก่นิตบิุคคลฯ มลูค่าทัง้สิน้ 10,980 บาท .ในวนัที ่21 สงิหาคม 2562  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป 

3.2 งานทาสี Club House: ฝ่ายจดัการไดน้ าเสนอผุร้บัเหมางานทาสต่ีอทีป่ระชุมทัง้สิน้ 3 ราย โดยมคี่าใชจ้่ายตัง้แต่ 
38,000 บาท ไปจนถงึ 114,000 บาท โดยคณะกรรมกรไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการ QPM สรรหาใบเสนอราคาและผูร้บัเหมา
เพิม่เตมิ โดยใหน้ าเสนอใบเสนอราคาแบบไม่ร่วมค่าส ีหรอืแบบคดิเฉพาะค่าแรงอย่างเดยีว  
มติท่ีประชุม: QPM ยงัไม่มคีวามคบืหน้าในเรื่องของใบเสนอราคา โดยจะด าเนินการประสานงานผูร้บัเหมาภายในเดอืนนี้ พรอ้ม
กบัสง่สง่เรื่องเพื่อขอเคลมค่าสนิไหมไปยงับรษิทั ประกนัภยั ร่วมดว้ย 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป 
       3.3. งานซ่อมถนน: สบิเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีได้อนุมตัิงานซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยการ
อนุมตัวิ่าจา้งผู้รบัเหมานายธวชัชยั โดยงานซ่อมแซมถนนไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่เดอืน พฤษภาคม ซึง่ผูร้บัเหมาได้ด าเนินการ
แกไ้ขงานเสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยผูร้บัเหมาจะนัดวนัเพื่อท าการส่งมอบงานอกีครัง้ช่วงทีไ่ม่มฝีน เพื่อการพจิารณาก่อนการ
ช าระค่าใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอื  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป 

3.4. สายเคเบ้ิลท่ีหลวมและหย่อน: ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการประสานงานตดิต่อไปยงับรษิทั TOT, 3BB และบรษิทั 
TRUE เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยมทีมีช่างของทัง้ 3 บรษิทั เขา้พืน้ทีต่รวจสอบแต่ยงัไม่มกีารด าเนินการแกไ้ข 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตฝ่ิายบรหิารจดัการ QPM ด าเนินการตดิจามและประสานงานไปยงับรษิทั TOT, 3BB และ TRUE อกี
ครัง้ เพื่อด าเนินการซ่อมแซมสายเคเบลิทีห่ลวมและหย่อนลงมาภายในเดอืนนี้  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป 

3.5. งานซ่อมแซมก าแพงทางทิศเหนือ: ผูร้บัเหมาคุณเจรญิ ไดร้บัเลอืกใหด้ าเนินการซ่อมแซมก าแพงฝัง่ทศิเหนือ 
โดยคดิค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้สิน้ 18,000 บาท แต่เน่ืองจากไม่มใีบเสนอราคาและแผนการด าเนินงานทีช่ดัเจน  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตใิหพ้จิารณาและประสานงานผูร้บัเหมาอกีครัง้ และมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตดิตามสรรหา
บรษิทัและผูร้บัเหมาเพิม่เตมิ   
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป 

3.6. กระจกจราจร: สบืเนื่องจากทีป่ระชมุใหญ่ทีผ่่านมา ไดม้กีารรอ้งขอใหม้กีารตดิตัง้กระจกจราจรภายในหมู่บา้
เพิม่เตมิ และไดม้กีารอนุมตัใิหด้ าเนินการจดัซือ้กระจกจราจรเพิม่เตมิทัง้สิน้จ านวน 6 อนั ในราคาอนัละ 770 บาท รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 4,620 บาท โดยฝ่ายจดัการ QPM ไดด้ าเนินการตดิตามและจดัซอ้กระจกจราจรแลว้ทัง้สิน้จ านวน 4 อนั 
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหช้่างเทคนิคของ QPM ด าเนินการตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในวนัที ่16.08.2562 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชมุกรรมการครัง้ต่อไป 

3.7.  น ้าพุสระ สบืเนื่องจากขอ้เสนอแนะของสมาชกิเจ้าของบ้านซึ่งได้เสนอให้มกีารติดตัง้หวัน ้าพุแบบใหม่ โดย
คณะกรรมการไดพ้จิารณาเลอืกหวัน ้าพุแบบ Nozzle มูลค่า 1,020 บาท ในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ทีผ่่าน อย่างไรกด็เีพื่อความ 
ปลอดภยัของเดก็ๆ ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารสระว่ายน ้า คณะกรรมการจงึเหน็ควรใหม้กีารตดิตัง้ทีค่ลอบหวัน ้าพุ เพิม่เตมิ โดย QPM จะ 
เป็นผูป้ระสานงานบรษิทัและผูร้บัเหมาในการเสนอราคาต่อไป  
มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบ และไดเ้ลื่อนการพจิารณาไปในทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ต่อไป  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป  

3.8.  การเปล่ียนฝาบ่อพกัน ้าเสีย  เทศบาลเมอืงหวัหนิไดจ้ดัท ารายงานโดยมกีารแนะน าใหเ้ปลีย่นฝาบ่อพกัน ้าเสยี
เน่ืองจากสภาพไม่ไดคุ้ณภาพ   
มตทิีป่ระชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิต่อหน่วยงานเทศบาลเพื่อขอใบเสนอราคา   
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามความคบืหน้าในทีป่ระชุมกรรมการครัง้ต่อไป  

3.9. ไฟสระว่ายน ้าท่ีเปิดไม่ติด: โคมไฟสระบางดวงช ารุด เปิดไม่ตดิ   
มติท่ีประชุม  ช่างเทคนิคของ QPM จะเขา้ด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขภายในเดอืนนี้ หรอืภายในวนัที ่16 สงิหาคม 2562  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
 3.10. นโยบายประกนัภยั คณะกรรมการได้เสนอให้ฝ่ายจดัการด าเนินการเชค็ตรวจสอบความคุ้มครองกบับรษิัท
ประกนัภยั กรณีความคุม้ครองบุคคลภายนอก  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตดิตามความคบืหน้าภายในสปัดาหน์ี้ 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 3.11. งานติดตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮ้าส ์  คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิด าเนินการตดิตัง้รางน ้าฝน โดยฝ่ายจดัการ
ไดเ้สนอราคาและรปูแบบการตดิตัง้ต่อทีป่ระชุม 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาใบเสนอราคาเพิม่เตมิในสว่นของการซ่อมแซมหลงัคาคอนกรตีเรยีบ 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 3.12. ท าความสะอาด และบ ารงุรกัษาอปุกรณ์ออกก าลงักาย คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัคิ่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 2,200 
บาท ในการจดัซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อท าความสะอาดและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ออกก าลงักาย  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหช้่างเทคนิค QPM ด าเนินการท าความสะอาดและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ออกก าลงักาย
ภายในสปัดาหน์ี้ 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 3.13. เปล่ียนสายรดัและเกจ์วดัแรงดนัปัม๊สระว่ายน ้า คณะกรรมการมมีติอนุมตัใิหบ้รษิัท Win-Win Pool เขา้
ด าเนินการเปลีย่นสายรดัและเกจว์ดัแรงดนัปัม๊สระว่ายน ้า ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้สิน้ 13,399.61 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให ้QPM ด าเนินการจดัเตรยีมเชค็เพื่อมช าระค่าสนิคา้และสัง่ซือ้สนิคา้ 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

4.1. บ่อน ้าของหมูบ่้าน ตน้ดอกบวัแดงช่วยท าใหน้ ้าใสสะอาดมากขึน้   
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มติท่ีประชุม  คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาและสัง่ซือ้ตน้ดอกบวัแดงแถวชะอ า คณะกรรมกรรวอนุมตัค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินการทัง้สิน้1000 บาท ประมาณ 20 ตน้ ราคาเฉลีย่อยู่ทีต่น้ละ 50 บาท  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
  4.2 เติมดินบริเวณท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อด้านหลงัคลบัเฮ้าท์ และก าแพงทางด้านทิศเหนือ     คณะกรรมการอนุมตัิ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้สิน้ 1,500 บาท 
มติท่ีประชุม คณะกรรมการมอบหมายใหเ้ลื่อนการด าเนินการออกไปก่อนเน่ืองจากอยู่ยงัอยู่ในชว่งฤดฝูนการด าเนินการอาจ
ไม่ไดป้ระสทิธภิาพ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

4.3. ท่อน ้าท่ีปล่อยน ้าสู่บ่อน ้าหมู่บ้าน บรษิทัท าความสะอาดท่อระบายน ้าไดร้ายงานขนาดของท่อน ้าทีป่ล่อยน ้าลงสู่
บ่อนน ้ามขีนาดเลก็และไม่สามารถรองรบัการระบายน ้าในช่วงฝนตกหนกัได้ 
มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการจะตดิต่อบรษิทัท าความสะอาดท่อระบายน ้าและบรษิทัอื่น ๆ เพื่อขอใบเสนอราคาการเปลีย่นฝา
ท่อระบายน ้าภายในเดอืนนี้ 
สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 
 5.1 เงินสดย่อย เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการพจิารณาเหน็ควรใหล้ดจ านวนเงนิสดย่อยลงเหลอื 
จ านวนเงนิ 5,000 บาท   
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหล้ดจ านวนเงนิสดย่อยลงเหลอื 5,000 บาท 
สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

5.2. เงินทองทุน คณะกรรมการไดม้กีารอนุมตัดิ าเนินการเพิม่วงเงนิกองทุน เป็นมูลค่า 1.5 ลา้นบาท โดย QPM จะ
ด าเนินการเตรยีมเอกสารตัง้เบกิโอนเงนิเขา้บญัชกีองทุนภายในเดอืนกรกฎาคม 2562  
มติท่ีประชุม       ฝ่ายบรหิารจดัการไดจ้ดัเตรยีมเชค็เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยเชค็จะมาถงึหน่วยงานในวนัที ่19 สงิหาคม 2562  
สถานะ   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 

6.1 ข้อบงัคบั:     ขอ้บงัคบัทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัจะไดร้บัการปรบัปรุงและน าเสนอในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีครัง้
ถดัไป  กฎและระเบยีบจะไดร้บัการปรบัปรุงเช่นกนั 
มติท่ีประชุม  เลื่อนการพจิารณาไปยงัทีป่ระชุมครัง้ถดัไป 
สถานะ   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

6.2 ถงัขยะ   ฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าสง่จดหมายแจง้เตอืนฉบบัทีส่องและพดูคุยกบัเจา้ของบา้นทีน่ าถงัขยะไวน้อกบา้น  
ซึง่ในตอนน้ีเจา้ของบา้นไดด้ าเนินการจดัเกบ็ถงัขยะเรยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชุม  คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 
สถานะ   ด าเนินการเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน 

อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 
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วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั 
8.1. พนักรกัษาความปลอดภยั ประสทิธภิาพการท างานและสญัญารกัษาความปลอดภยั  

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าพนักงานรกัษาความปลอดภยัควรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานมากกว่านี้ 
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยกะกลางคืน คณะกรรมการแนะน าให้มีการตรวจสอบสญัญา 
นอกจากนี้คณะกรรมการยงัมอบหมายใหพ้นกังานรกัษาความปลอดภยัรกัษาความสะอาดป้อมรกัษาความปลอดภยัและช่วยเกบ็ 
หนิทีก่ระจายออกโดยรอบ  
สถานะ   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร  

 ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา  
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ 
   อุบตัเิหตุทีป้่อมรกัษาความปบอดภยั เกดิความเสยีหายขึน้เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2562 ปุ่ มเปิด-ปิด จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
เปลีย่น 
มติท่ีประชุม  ปุ่ มเปิด-ปิดไมก้ัน้ตวัใหม่จะมาพรอ้มกบัการตดิตัง้ระบบมอเตอรไ์มก้ัน้ตวัใหม่ 
สถานะ        ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม 
การส ารวจก าแพง:     ขอ้ตกลงตามสญัญาทีน่ าเสนอโดย บรษิทั ท.ี เอ. เทค ไม่ชดัเจน คณะกรรมการไดข้อเลื่อนก าหนดการ
การตรวจสอบก าแพงและพดูคุยเกีย่วกบัสญัญาอกีครัง้หนึ่ง ซึง่ทางบรษิทัท.ีเอ.เทค. ไดข้อยกเลกิการรบังานเนื่องจากไม่สามารถ
เลื่อนก าหนดการในวนัที ่29 กรกฎาคม 2019 เป็นเดอืนถดัไปได ้   
มติท่ีประชุม   คณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาใหด้ าเนินการตดิต่อไปยงับรษิทั ท.ีเอ.เทค. อกีครัง้ เนื่องจากทีป่ระชุมใหญ่ไดม้มีติ
เลอืกบรษิทันี้ และคณะกรรมการมคีวามต้องการด าเนินการในเรื่องนี้ใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทจีะเป็นไปได ้โดย คณะกรรมการมมีตแิละ
มอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการจดัหาหาบรษิัทตรวจสอบก าแพงรายและขอใบเสนอราคาเพิม่เตมิ กรณีที่บรษิัท ท.ีเอ.เทค ยงั
ยนืยนัทีจ่ะยกเลกิการรบังานนี้  
สถานะ    ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 
 
วาระท่ี 13 เรือ่งอ่ืนๆ 
 13.1 เงินเดือนพนักงาน คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิปรบัขึน้เงนิเดอืนคู่สญัญาดูแลสวน โดยปรบัค่าจ้างให้เป็น 
10,000 บาท ต่อเดือน โดยพนักงานสวนยงัคงเป็นคู่สญัญาชัว่คราว โดยเป็นการท าสญัญาแบบรายปี ซึ่งคณะกรรมการจะ
พจิารณาผลการด าเนินงานและต่อสญัญาเป็นรายปี  
มติท่ีประชุม พนกังานสวนไดร้บัการต่อสญัญาและเพิม่เงนิเดอืนเป็นทีเ่รยีบรอ้บ 
สถานะ  ด าเนินการแลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
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13.2. ถนนทางเข้าสาธารณะ   คณะกรรมการไดข้อใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัใตด้ าเนินการพฒันาปรบัปรุงถนน 
ในขณะเดยีวกนัคณะกรรมการกไ็ดพ้มจิารณามอนุตงิบประมาณทัง้สิน้ 6,000 บาท ในการปรบัปรุงผวิถนนทางเขา้หน้าหมู่บา้น 
มติท่ีประชุม คณะกรรมการอนุมตัใิหด้ าเนินการบ ารุงรกัษาถนนทางเขา้ โดยใหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัช่วยดูแลและโกย
หนิไปยงัหลุม และบ่อทีเ่กดิขึน้บนถนนทางเขา้ 
สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 13.2 การก าจดัแมลง:     ปัญหาปลวกขึน้บรเิวณคลบัเฮา้ท ์และ การแกปั้ญหาการก าจดัแมลงในโครงการหมู่บา้น
จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  คณะกรรมการอนุมตัใิหบ้รษิทั ท ีแอด เอ เป็นผูใ้หบ้รกิารก าจดัแมลงในบรเิวณคลบัเฮ้าท ์ โดยค่าใชจ้่าย
ตามสญัญา 5,885 บาท ต่อปี 
มติท่ีประชุม  บรษิทัก าจดัแมลงเริม่ด าเนินการก าจดัแมลงภายในส านักงานนิตบิุคคลฯ คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการ
จดัหาใบเสนอราคาเพิม่เตมิเพื่อการด าเนินการก าจดัแลงโดยรอบโครงการ 
สถานะ   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
รายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
 13.3 พิจารณาอนุมติัด าเนินการ 

- แกไ้ขหมอ้แปลงไฟสระว่ายน ้า  
- เปลีย่นหลอดไฟถนน 
- ขายซากอุปกรณ์สว่นกลางทีช่ ารุด และไม่สามารถซ่อมแซมได ้3 รายการ ไดแ้ก่ ปัม๊สระจ านวน 3 รายการ, เครื่อง

กรอง 2 รายการ,  กงัหนัลม 1 รายการ, ถงัขยะเก่าจ านวน 18 ใบ และร่วมสระจ านวน 1 คนั 
มติท่ีประชุม  คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัดิ าเนินการขายซากทรพัยส์นิตามรายการขา้งตน้ 
สถานะ   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชมุครัง้ถดัไป 
          13.4 การด าเนินการจดทะเบียนกรรมการต่อส านักงานท่ีดิน ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการยื่นจดแจง้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชุม  คณะกรรมการรบัทราบการด าเนินการ 
สถานะ   ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

 13.5 การด าเนินการเปล่ียนแปลงผูมี้อ านาจลงนามธนาคาร SCB  

มติท่ีประชุม QPM ด าเนินการเตรยีมแอกสารและแจง้ต่อธนาคาร SCB ในสว่นของการเปลีย่นแปลงผัม้อี านาจลงนามสัง่จ่ายเชค็ 
สถานะ   ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชมุกรรมการครัง้ถดัไป 

 

หลงัจากประชุมครบตามวาระต่างๆ ทีก่ าหนดแลว้ และกรรมการท่านอื่นๆไม่มวีาระใดเพิม่เตมิ จงึท าการปิดการประชมุ 
เวลา 17.00 น. 
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Minutes of the Committee Meeting Emerald Green Juristic Village 
Friday 14 August 2019 Time 14.45 hours 

At Office of the Emerald Green Juristic Village 
  

Commitee members: 
Supavadee Puphala (chairperson), Pennapa Sripuchcha, Saijai Sussatafson, Melanie de Wit, Robert Vereeke 
QPM:  
Ariya Suntonvipart Asst. Operation Manager, Janjira Saejeam Asst. House Manager 
 
The Meeting started at 14.45 hours. 

 
Agenda 1  Approval of the previous minutes, dated 12 July 2019 
Result: Not approved. Minutes of meetings needs new clear format. 
Status: Open (monthly board item) 

  
Agenda 2  Common Area Maintenance Fees 

- Legal actions for CAM Defaulters: Notice to pay CAM fee letters from Laywer Bunjerd Yamoath prepared for  
6 houses (nr. 357/3, 357/45, 357/46, 357/31, 357/71, 357/77). Costs are 1000 Baht per letter. 
Result: Letters will be send 15 august 2019  
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. 

  
Agenda 3  Common area and Infrastructure 

- Entrance barrier system: Motors needs replacement, warranty expires 19 september 2019, accident 2nd barrier. 
TOP CCTV offer extra 1-year warranty and making a new contract if add safety system (LOOP Detector, UPS 
and A-safe) 40,000 baht. Damaged barriers 2-piece needs replacement 14,980 baht. AXA will cover 2 x 5.490 
baht for barriers per gate incident. 
Result: Board agree to add safety system (LOOP Detector, UPS and A-safe) 40,000 baht. QPM will prepare 
contract and add new system immediately. 2 new barriers will be bought for 14,980 baht. AXA will transfer a 
total of 10,980 baht for 2 barriergates cover on 21 august 2019 
Status: Open, follow up next board meeting. 
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- Clubhouse Painting: 3 quotations presented; prices range from 38.000 to 114.000 baht for outer walls. 
QPM will look for other quotations. Additional: paint will be bought separately and get quotes for labor cost. 
Result: QPM don’t get quotation from contractor, will do this month and will send item to AXA Insurance. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Road repair: At AGM approved road repair by Mr Tawatchai. Started in May, contractor 
redid job & finished. 
Result: Contractor will make appointment for inspection when not raining before paying remaining wage.  
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: Khun Charoen Wongnil selected for 18.000 baht. Inspection meeting got no quotation. 
Result: Look for company again. And have free inspection from a contractor.  
Status: Open, follow up next board meeting. 

 
- Road mirrors: At AGM additional road mirrors requested. Proposal approved to add 6 mirrors, price 770-baht 

p.p., total 4,620 baht. QPM bought 4 mirrors in stock. 
Result: QPM technician will place mirrors 16 august 2019 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Pool fountain: Proposal from member for small redesign pool fountain. Fountain nozzle price 1020 baht 
selected. Make plan for extra fountain coverhead for safety of children, QPM assist to contact companies for 
quotes. 
Result: postponed to next board meeting 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Drainage lids replacement: Hua Hin Municipality provided report to change drainage lids due to bad 
condition.  
Result: QPM will contact municipality/other companies for quotes. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 
 

- Non-working pool lights: Some pool lights not working. 
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Result: Technician from QPM will check and fix this month, 16 August 2019.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Insurance policy: Boardmembers requested to check the insurance policy for 3rd person 
Result: QPM will send details to all boardmembers this month.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Rain gutter for clubhouse: Rain gutter approved. Different quotations/ designs. 
Result: QPM will also look for quotes for roof protection as it’s a flat concrete roof. 
Status: Open, follow up next board meeting 
 

- Cleaning/maintaining supplies for fitness equipment maintenance: 2,200.00 baht approved. Products 
ordered. 
Result: QPM Technician will clean/maintain equipment within this month 
Status: Open, follow up next board meeting 
 

- Pool pump Clamp system and Pressure gauge: Win Win Pool selected for total price 13,399.61 baht 
Result: Qpm will make cheque and order product 
Status: Open, follow up next board meeting 

 
Agenda 4  Landscaping and gardening 

- Estate pond: Red lotus plants will be bought to help purify water. 
Result: Board members and QPM don’t get red lotus from any flower shop. QPM will 
checking the flower shop at Cha-Am. Price approved for this item 20*50 = 1000 baht in total 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Filling soil into sinking hole at back of clubhouse/north side wall: 1,500.00 baht approved 
Result: Item on hold due to rain season. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Waterpipe to estate pond: Drainage cleaning company reported water pipe to pond is too small for heavy 
rainfalls. 
Result: QPM will contact drainagecompany/other companies for quotes for waterpipe replacement in pond 
this month.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
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Agenda 5  Finance 
- Petty cash: on 26 July 2019 the board member agree for lower amount of overall petty cash to 5,000 baht. 

Result: Board member approve for lower amount of overall petty cash to 5,000 baht 
.Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Sinking fund: Top-up sinking fund to 1.5 million baht is approved. QPM will prepare cheque on July 2019. 
Result: QPM prepare cheque already and will receive the cash quench on 19 August 2019.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

Agenda 6  By-laws & Rules 
-  By-laws: Current by-laws will be revised. presented at next AGM. Rules & regulation will also be revised.  

Result: Postponed next meeting 
Status: Open, follow up next board meeting(s). 
 
 

- Garbage Bins: Letter to put bin inside have been sent.  
Result: Residents put bins inside.  
Status: Closed. 

 
Agenda 7  Feedback & Complaints 

- Emails and letters: no items 
 

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

- Guards: Work-performance and contract of security.  
Result: Security guard should be more active in their duty. Conduct night hour patrolling when boomgate is 
working properly. Contracts need to be checked. Guards will maintain their hut and help with stones. 
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. 

Result: new open/close button will come with new installed motors.  
Status: Closed 
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Agenda 11  Perimeter Wall 

- Wall inspection: The contract from T.A.Tech co. not clear, board would like to postpone the 
date for inspection and talking about contract again. T.A. Tech co. cancel job because them 
cannot postpone date from 29 July 2019 to next month. 

Result: Board agree contact T.A.Tech co. again for continued getting job and recontact, 
because AGM select this company and board want to inspect as soon as possible. Looking 
for additional companies present the quotation from AGM for prepare if T.A. Tech co. still 
cancel this job. 

Status: Open, follow up next board meeting. 
 

Agenda 12  2019 Annual General Meeting 
No items. 
 

Agenda 13  Other Matters 
- Staff Salary: Gardener salary approved by board 10.000 baht per month. Gardener remains temporary 

employee. Employment shall be on yearly contract (renewal every end of year). 
Result: Contract made and salary increased. 
Status: Closed 
 

- Public Entrance Road: the board has requested local Thap Tai government to resurface road. In main time 
board has approved to resurface public road 6,000 baht due to many deep holes. 
Result: Board has approved to maintain public entrance road. Guards help out to put stones in place. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

- Pest Control: Termite problem in clubhouse and pest control solution for Emerald Green. Board has 
approved to select T and A co. 5,885-baht year. Pest control solution for Emerald Green 
Result: Termite company start clean termite problem in office. Get quotation for pest control solution for 
Emerald Green 
Status: Open, follow up next board meeting. 

 
New item(s) added during this meeting for Agenda 13 Other Matters: 

- Maintenance Matters for approval: 
-- Pool light transformers: 
-- Streetlight replacement: 
-- Sell common asset (broken and cannot fix) 3 pool pumps , 2 filter pumps, 1 turbine, 18 bins, 1 pool umbrella 
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Result: approved by board. 
Status: open, follow up next board meeting. 
 

- Board reiteration at Land office: Board reiteration at Land office is complete. 
Result: Board members 
acknowledge.  

Status: Closed 

 

- Change signatory authority of SCB Bank: Signatory authority needs to be updated to current board.  
Result: QPM prepare document and update SCB bank to current boardmembers to sign cheques. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

 
 
There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 17.00 hour 

 
 


