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รายงานการประชุมกรรมการ 

นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั  กรีน 

วนัศกุรท่ี์ 13 กนัยายน 2562 เวลา 14.15 น. 
ณ ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั  กรีน 

 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุภาวด ี  ปุภาลา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพญ็นภา ศรปัรฌัาย ์
3. นางสายใจ  กุสต๊าฟซอน 
4. นางเมลานี  เดวทิ 
5. นายโรเบริต ์  วลีคีเก ้

 
รายนามฝ่ายปฏิบติัการบริษทั ควอลิต้ี พรอพเพอรต้ี์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรยิา   สุนทรวภิาต ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
2. นางสาวจนัจริา  แซ่เจยีม ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

 

เริม่การประชุมเวลา 14.15 น. 
วาระท่ี  1 รบัรอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562  และวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2562 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการมมีตริบัรองรายงานการประชุม 

สถานะ  เสรจ็สิน้ 
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาพื้นท่ีส่วนกลาง 

2.1 การด าเนินการทางกฏหมายส าหรบัผู้ค้างช าระ :  ส านักงานทนายความบรรเจดิ  แย้มโอฐ ได้

ด าเนินการจัดส่งจดหมายโนติสแจ้งช าระค่าส่วนกลาง  ไปยังท่านเจ้าของบ้าน 6 หลัง ได้แก่ 
บ้านเลขที่ 357/3, 357/45, 357/46, 357/31, 357/71, 357/77 โดยท่านเจ้าบ้านเลขที่ 357/3, 
357/71, 357/77, 357/46 ได้รบัจดหมายเรยีบร้อยแล้ว ส่วนจดหมาย 2 ฉบบัที่ส่งถงึท่านเจ้าของ
บา้นเลขที ่357/45, 357/31 ถูกตกีลบั 
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มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัเตรยีมใบเสนอราคาส าหรบัการด าเนินคดคีวาม 

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

2.2 ผู้ค้างช าระค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลางประจ าปี 2562 :  ปัจจุบนัมที่านเจา้ของบา้น 5 หลงัยงัไม่ช าระ
ค่าส่วนกลาง ในรอบการจดัเกบ็งวดที ่1 ส าหรบัค่าบ ารุงรกัษาส่วนกลางงวดที ่2 ฝ่ายบรหิารจดัการ
ไดส้ง่จดหมายไปยงัท่านเจา้ของบา้น เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2562  

มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจะด าเนินการสง่จดหมายแจง้ช าระค่าสว่นกลางฉบบัที ่2 ภายในวนัที ่20 กนัยายน 2562
ผูค้า้งช าระเกนิสามเดอืนจะถูกระงบัการใชง้านคยีก์ารด์ 

สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 3 พื้นท่ีส่วนกลางและโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1 ระบบประตูแขนกัน้อตัโนมติั:  มอเตอรค์วบคุม 2 ชุด ระบบเซฟตี้ลูปดเีทคเตอร ์เครื่องส ารองไฟ

กล่องเอเซฟกันไฟตกไฟกระชาก และไม้กัน้ชิ้นใหม่ 2 ชิ้น ได้ด าเนินการติดตัง้แล้วเสร็จเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2562 และบรษิัทประกนัภัยแอ็คซ่า ได้ด าเนินการโอนเงิน
ค่าเสยีหายของไมก้ัน้ 2 ชิ้นมายงับญัชขีองนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี เป็นจ านวนเงนิ 
10,980 บาท เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการรบัทราบขอ้มูล โดยทางฝ่ายบรหิารจดัการจะเริม่การด าเนินการเรื่องการเริม่ต้นการ

รบัประกนัตามขอ้ตกลง และเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิจากพนักงานรักษาความปลอดภยัและฝ่ายบรหิาร
จดัการ  หากมเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคตจะด าเนินการตามความเหมาะสม 

สถานะ เสรจ็สิน้ 

3.2 ทาสีคลบัเฮ้าท์:  ฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าเสนอใบเสนอราคาของผูร้บัเหมาทัง้หมด 3 ราย ค่าบรกิาร

ตัง้ 38,000 บาท ถึง 114,000 บาท ส าหรบัทาสเีฉพาะด้านนอกอาคาร ซึ่งฝ่ายบรหิารจดัการจะ
จดัหาใบเสนอราคาเพิม่เตมิ แยกค่าใชจ่้ายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆในการทาส ีและค่าแรงในการรบัจ้าง
ทาส ีโดยมกีารน าเสนอใบเสนอราคาใหม่ของผู้รบัเหมาจากคุณยา 8,500 บาท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการทาส)ี 

มติท่ีประชุม ในส่วนของผู้รบัเหมารายอื่นๆ นัน้ ทางคุณศกัดิจ์ะเขา้มาด าเนินการส ารวจพื้นที่และน าส่งใบเสนอ

ราคาในวนัจนัทร์ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารจดัการจดัหาราคาวสัดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการทาส ี และน าส่งใบเสนอราคาของผูร้บัเหมาทีค่ณะกรรมการอนุมตัไิปใหก้บับรษิทัแอค็ซ่า
ประกนัภยัหลงัจากนัน้ 
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สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.3 งานซ่อมแซมถนน:  มตทิีป่ระชุมใหญ่สามารถประจ าปีไดเ้ลอืก คุณธวชัชยั บุญจง เป็นผูด้ าเนินการ

ซ่อมแซมถนน โดยเริม่ด าเนินการในเดอืนพฤษภาคม ซึ่งคุณธวชัชยัด าเนินงานตามความต้องการ
ของเราและช าระเงนิหลงัจากมกีารตรวจสอบการซ่อมแซมจากคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 
2562 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู และเริม่ตน้การรบัประกนัการซ่อมแซม 1 ปี 

สถานะ  เสรจ็สิน้ 
3.4 สายอิเตอรเ์น็ทหย่อน:  ฝ่ายบรหิารจดัการได้ตดิต่อบรษิทั 3BB TOT และ TRUE แล้ว  มกีารส่ง

ช่างเขา้มาส ารวจแต่ไม่มบีรษิทัใดๆด าเนินการแกไ้ข 
มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิต่อบรษิทั 3BB TOT และ TRUE อกีครัง้เพื่อให้เขา้ด าเนินการ

แกไ้ขในเดอืนน้ี โดยน าสง่จดหมายฉบบัที ่2 ไปยงับรษิทักลางของทัง้สามบรษิทั 
สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.5 ซ่อมแซมก าแพงส่วนกลางฝัง่ทิศเหนือ:  คุณเจรญิ  วงษ์นิล  ขอยกเลกิการรบังานซ่อมแซม โดย
ผูร้บัเหมาทีท่างฝ่ายบรหิารจดัการแนะน า เพือ่เสนอแผนงานซ่อมแซมและค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม 
ไม่สอดคลอ้งกบังบประมาณทีอ่นุมตั ิ

มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัหาผู้รบัเหมาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ  ก าแพงฝัง่ทางทศิ

เหนือจะไดร้บัการตรวจสอบร่วมกบัรายการการตรวจสอบก าแพงของส่วนกลาง  และจะด าเนินการ
ซ่อมแซมตามแนวทางการแกไ้ขจากการตรวจสอบก าแพง 

สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.6 กระจกจราจร:  ได้มกีารร้องขอให้ตดิตัง้กระจกจราจรจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  โดยฝ่าย

บรหิารจดัการได้จดัซื้อกระจกจราจรไว้จ านวน 4 ชิ้น  โดยคณะกรรมการได้เสนอให้ติดตัง้กระจก
จราจรใกลค้ลบัเฮ้าท์บรเิวณถนนฝัง่ทางทศิเหนือ  แต่ไม่มเีสาส าหรบัตดิตัง้กระจกจราจรในบรเิวณ
ดงักล่าว 

มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการจะร่วมกนัตรวจสอบและหาจุดตดิตัง้กระจกจราจรเพิม่เตมิที ่

เหมาะสมทีสุ่ด 
สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.7 น ้าพสุระว่ายน ้า:  สมาชกิในหมู่บา้นไดม้กีารน าเสนอใหเ้ปลีย่นรูปแบบน ้าพุของสระว่ายน ้า  โดยได้

ด าเนินการจัดซื้อหวัน ้ าพุในราคา 1,020 บาท และมีแผนในการเพิ่มฝาคลอบน ้ าพุเพื่อป้องกัน
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อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็ โดยทางฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัหาผูร้บัเหมาเพือ่น าเสนอใบ
เสนอราคาค่าใชจ่้ายในการจดัท า 

มติท่ีประชุม เลื่อนหวัขอ้นี้ไปยงัการประชุมครัง้ถดัไป โดยฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าเสนอรูปแบบของฝาครอบและ
อยู่ในช่วงของการพจิารณา 

สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.8 การเปล่ียนฝาบ่อพกัน ้า:  เทศบาลหวัหนิได้เขยีนรายงานปัญหาฝาท่อพกัน ้าทีไ่ม่ไดคุ้ณภาพและ

แนะน าใหด้ าเนินการเปลีย่นแปลง 
มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิต่อไปยงัเทศบาลเมอืงหวัหนิเพือ่น าน าสง่เสนอราคา 

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.9 ไฟสระว่ายน ้าไม่ติด:  ช่างเทคนิคของฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการตรวจเชค็ปัญหา  และพบว่า
สายไฟทีเ่ชื่อมต่อกบัหมอ้แปลงไฟนัน้อยู่ในต าแหน่งทีไ่ม่ถูกตอ้ง  จงึไดด้ าเนินการแกไ้ข ขณะไฟสระ
ว่ายน ้า 4 ดวง จากทัง้หมด 6 ดวง สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ ไฟสระว่ายน ้าอกี 2 ดวงทีไ่ม่ตดินัน้
เกดิจากการเสือ่มสภาพตามอายุการใชง้าน 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการอนุมตัใิหด้ าเนินการจดัซื้อไฟสระว่ายน ้าจ านวน 2 ดวง  ในราคา 6,300 บาท ซึ่งทาง
ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัท าเชค็เงนิสดและใหช้่างเทคนิคด าเนินการเปลีย่นแปลง 

สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.10 เงื่อนไขการรบัประกนั:  คณะกรรมการได้ขอใหม้กีารตรวจสอบเงื่อนไขการคุม้ครองส าหรบับุคคล

ที ่3  
มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการคุ้มครองกบัทางบรษิทัแอค็ซ่าประกนัภยั ซึ่ง

ทางบรษิทัประกนัไดย้นืยนัเงือ่นไขการคุม้ครองทีท่างเอม็เมอรลั กรนี ไดร้บันัน้มกีารคุม้ครองประกนั
ความรบัผดิต่อสาธารณะร่วมอยู่ดว้ย โดยทางบรษิทัประกนัภยัไดแ้จง้รายละเอยีด หากมีสมาชกิหรอื
บุคคลใด ไดร้บัอุบตัเิหตุภายในสถานทีท่ีเ่อาประกนัภยั  สามารถเรยีกควมคุม้ครองจากการคุม้ครอง
ประกนัความรบัผดิต่อสาธารณะได ้

สถานะ เสรจ็สิน้ 

3.11 ติดตัง้รางน ้าฝนบริเวณคลบัเฮ้าท์:  คณะกรรมการมมีตใิหต้ดิตัง้รางน ้าฝน  โดยฝ่ายบรหิารจดัการ
ได้น าเสนอราคาการตดิตัง้รางน ้าฝนจากผู้รบัเหมา 2 ราย ได้แก่ ร้านรางน ้าหวัหนิ - ชะอ า เสนอ
ราคาที่ 39,200 บาท และช่างแก่นเสนอราคาที่ 42,350 บาท รูปแบบการตดิตัง้เป็นการตดิแบบ 2 
สว่น สว่นแรกตดิตัง้บรเิวณดาดฟ้า และอกีสว่นตดิตัง้บรเิวณหลงัคาคลบัเฮา้ท์ 
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มติท่ีประชุม รอใบเสนอราคาการตดิตัง้และรปูแบบการตดิตัง้รางน ้าจากช่างศกัดิผ์ูร้บัเหมาอกีราย 

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.12 ท าความสะอาด/บ ารงุรกัษา อุปกรณ์เครื่องออกก าลงักาย:  คณะกรรมการไดอ้นุมตังิบในการ
ด าเนินการ 2,200 บาท  ฝ่ายบรหิารจดัการได้ด าเนินการจดัซื้ออุปกรณ์  ได้ด าเนินการตรวจสอบ
บ ารุงรกัษาและท าความสะอาดโดยช่างเทคนิคเสรจ็สิน้แลว้ 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 
สถานะ  เสรจ็สิน้ 

3.13 เขม็ขดัรดัถงักรองปัม้สระว่ายน ้าและเกทวดัแรงดนัน ้า:  มตทิีป่ระชุมไดเ้ลอืกซือ้อะไหล่จากรา้น 

วนิ วนิ พลู ในราคา 13,399.61 บาท โดยทางฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการสัง่ซื้ออะไหล่กบัทาง
รา้นและสนิคา้ไดถู้กจดัสง่มายงัรา้น วนิ วนิ พลู เรยีบรอ้ยแลว้ 

มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าอะไหล่ทนัทหีลงัจากไดร้บัเชค็เงนิสด 

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

หวัข้อใหม่ท่ีได้ถกูเพ่ิมเติมในระหว่างการประชุม ในวาระท่ี 3 พื้นท่ีส่วนกลางและโครงสร้างพื้นฐาน 
3.14 อุปกรณ์ออกก าลงักาย:  ลู่วิง่ออกก าลงักายหยุดท างานระหว่างการใชง้าน  เครื่องออกก าลงักาย

ซทิอพัช ารุด 
มติท่ีประชุม คณะกรรมการอนุมตัิบรษิัทจอนสนัเข้าด าเนินการตรวจสอบลู่วิง่ และเครื่องออกก าลงักาย  โดย

ค่าใชจ่้ายในการในการตรวจสอบเครื่องออกก าลงักายที ่1,500 บาท ซึ่งคณะกรรมการไดอ้นุมตัิให้
จดัซื้อเครื่องซทิอพัราคา 2,290 บาท โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิต่อบรษิทัจอนสนัและ
จดัท าเชค็เพือ่ซือ้เครื่องออกก าลงักาย 

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.15 ป้ายจ ากดัความเรว็:  ตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็ 20 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
มติท่ีประชุม คณะกรรมการอนุมตัิ โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัซื้อและติดตัง้ป้าย 20 กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง 
สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.16 ป้ายแสดงความลึกของสระว่ายน ้า:  ฝ่ายบรหิารจดัการได้เสนอให้มกีารติดป้ายแสดงความลึก

ของสระว่ายน ้า ซึง่ไดม้กีารน าเสนอแนวทางอื่นใหจ้ดัท าโดยการทาสแีทนบรเิวณดา้นขา้งสระว่ายน ้า
ซึง่มคี่าใชจ่้ายประมาณ 600 บาท 
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มติท่ีประชุม คณะกรรมการอนุมตัใิหท้ าสญัลกัษณ์แสดงความลกึของสระดว้ยการทาส ี โดยทางฝ่ายบรหิาจดัการ

จะด าเนินการจดัเตรยีมเสนอราคา 
สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.17 ป้ายแสดงกฏระเบียบการใช้สระว่ายน ้า:  ฝ่ายบรหิารจดัการไดเ้สนอใหม้กีารจดัท าป้ายแสดงกฏ

ระเบยีบการใช้สระว่ายน ้า เนื่องจากปัจจุบนัเป็นป้ายขนาดเล็กและซีดจางจากแสงแดด  โดยงบใน
การจดัท าป้ายอยู่ที ่2,200 บาทส าหรบัแบบตดิตัง้ถาวร หรอื 1,800 บาท แบบสามารถเคลื่อนยา้ยได้ 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการอนุมตัิให้ด าเนินการจดัท าป้าย แต่ขอตรวจสอบกฏระเบยีบที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัก่อน  
โดยทางฝ่ายบริหารจัดการจะด าเนินการจัดส่งกฏระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้คณะกรรมการ
พจิารณา 

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.18 ป้ายแสดงค่าคลอลีนสระว่ายน ้า:  ฝ่ายบรหิารจดัการน าเสนอการจดัท าป้ายแสดงค่าเคมสีระว่าย
น ้า (PH/CL) ซึง่โดยปกตแิลว้จะตอ้งมกีารตรวจสอบตรวจค่าคลอลนีทุกวนัโดยผูจ้ดัการและอพัเดทที่
ป้ายเพือ่ใหส้มาชกิสามารถมองเหน็ได ้ โดยขนาดของป้ายนัน้มขีนาดอยู่ที ่85x60 เซนตเิมตร ราคา 
1,200 บาท 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการอนุมตัแิละฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัท าเชค็เงนิสดเพือ่สัง่ซือ้และตดิตัง้ให้ 
เรยีบรอ้ย 

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

4.1 บ่อน ้า:  ปลูกดอกบวัแดงช่วยเพื่อท าใหน้ ้าในบ่อสะอาด  โดยไดจ้ดัซื้อดอกบวัแดงไวแ้ลว้ 4 ต้น รอ

จดัซือ้เพิม่เตมิอกี 6 ตน้ 
มติท่ีประชุม รอจดัซื้อดอกบวัเพิม่เติมอกี 6 ก่อ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คนสวนเป้นผู้ด าเนินการปลูก

ดอกบวัทัง้หมด 
สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

4.2 ถมดินบริเวณรอบๆ คลบัเฮ้าท์:  คณะกรรมการอนุมตัเิงนิในการจดัซือ้ดนิ 1,500 บาท   
มติท่ีประชุม รอการสัง่ซื้อเนื่องจากอยู่ในช่วงน่าฝน  อย่างไรกต็ามทางฝ่ายบรหิารจดัการได้แจง้กบัทางบรษิัทที่

ดแูลสวนท าการเคลื่อนยา้ยดนิไปถมยงัจุดต่างๆ หลงัจากดนิน าสง่ทีห่มู่บา้นเรยีบรอ้ยแลว้ 
สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 
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4.3 ท่อปล่อยน ้าเสีย:  บรษิทัท าความสะอาดท่อระบายน ้าไดจ้ดัท ารายงานเกี่ยวกบัท่อน ้าบรเิวณบ่อน ้า

หมู่บา้นทีม่ขีนาดเลก็เกนิไปส าหรบัช่วงหน้าฝน 
มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิต่อบรษิทัท าความสะอาดท่อน ้า และบรษิทัอื่นๆ เพือ่เตรยีมเสนอ
ราคาส าหรบัการเปลีย่นขนาดท่อน ้าในบ่อน ้าภายในเดอืนน้ี 
สถานะ ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1 เงินสดย่อย:  เมื่อวนัที ่26 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมการไดม้มีตปิรบัลดเงนิสดย่อยเหลอื 5,000 

บาท  ซึง่ขณะน้ีมเีงนิสดย่อยสงูสุด 5,000 บาท 
มติท่ีประชุม คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลูฃ 
สถานะ  เสรจ็สิน้ 

5.2 เงินกองทุน:  ไดม้กีารอนุมตัใิหเ้พิม่เตมิเงนิกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 1,500,000 บาท โดยฝ่ายบรหิาร

จดัการไดด้ าเนการโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์ปยงับญัชเีงนิฝากเงนิกองทุน 859,806.72 
บาท  ยอดเงนิกองทุน ณ ปัจจุบนัอยู่ที ่1,500,000 บาท 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 

สถานะ  เสรจ็สิน้ 

หวัข้อใหม่ท่ีได้ถกูเพ่ิมเติมในระหว่างการประชุม ในวาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 
5.3 ระบบช าระเงินผ่านบริการCross Bank:  ฝ่ายบรหิารจดัการได้น าขัน้ตอนใหม่ในการออกใบแจ้ง

หนี้และช าระเงนิของสมาชกิ  โดยระบบการจดัการใหม่นี้จะแสดงรายละเอยีของ ชื่อ บา้นเลขที่  และ
ยอดเงนิทีม่กีารช าระแบบตามเวลาปัจจุบนั  สมาชกิสามารถใชบ้ารโ์คท้ในการช าระเงนิผ่านตู้ ATM 
และ CDM หรอืจุดบรกิารตรงเคา้ท์เตอร ์ และยงัสามารถใช ้QR โคท้ทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้หนี้เพือ่ช าระ
เงนิผ่านระบบออนไลน์บนมอืถอืไดเ้ช่นกนั  โดยไม่เสยีค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้ 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการอนุมตัใิหใ้ชง้านระบบช าระเงนิผ่านบรกิารCross Bank 

สถานะ  เสรจ็สิน้ 
5.4 งบกระแสประจ าเดือน:  คณะกรรมการได้พจิารณางบกระแสประจ าเดือนและพบมบีางหวัข้อที่

แสดงความไม่ชดัเจนทางการเงนิ 
มติท่ีประชุม คุณดรเบริต์จะท าการปรบัปรุงรูปแบบงบกระแสประจ าเดอืน โดยสรุปใหท้างคณะกรรมการท่านอื่นๆ

เขา้ใจไดง้า่ยมากขึน้ 
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สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

5.5 การช าระค่าไฟ:  ปัจจุบนัการช าระค่าไฟไดช้ าระโดยการจ่ายเชค็เงนิสด  คณะกรรมการชุดปัจจุบนั

ไดอ้นุมตัใิหม้กีารช าระค่าไฟผ่านการหกัผ่านบญัชอีตัโนมตั ิ (ซึ่งไดด้ าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ส าหรบั
การช าระค่าน้ะและค่าอินเตอร์เน็ท)  ขณะนี้ ใบแจ้งหนี้ค่าไฟยังอยู่ในนามของบริษัทเอเชียร์
กรุ๊ปพร็อพเพอร์ตี้จ ากัด และได้เริ่มด าเนินการตามขัน้ตอนการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี   

มติท่ีประชุม การเปลีย่นชื่ออยู่ในระหว่างด าเนินการ  ฝ่ายบรหิารจดัการจะตดิตามการด าเนินการต่อไป 
สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบัและระเบียบต่างๆ 

6.1 ขอ้บงัคบั:  ขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัจะไดร้บัการแก้ไขและเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้
ถดัไป ระเบยีบต่างๆ จะถูกแกไ้ขดว้ยเช่นกนั 

มตทิีป่ระชุม ขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัได้รบัการอพัเดทในรูปแบบต้นฉบบั  ซึ่งขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัจะได้รบัการ
น าเสนอในเวบ็ไซตใ์นเรว็ๆ นี้  

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 
6.2 ถงัขยะ:  สมาชกิบางท่านยงัคงน าถงัขยะวางไวบ้รเิวณดา้นนอกบา้นหลงัจากไดร้บัจดหมาย 

มติท่ีประชุม ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัสงจดหมายไปยงัสมาชกิทีไ่ม่ปฏบิตัติามระเบยีบ 

สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 7 ข้อเสนอแนะต่างๆ 

อีเมลแ์ละจดหมายร้องเรียนต่างๆ:  ไม่ม ี

 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั 

พนักงานรกัษาความปลอดภยั:  ผลการปฏบิตังิาน และสญัญาของพนักงานรกัษาความปลอดภยั  พนักงานรกัษา

ความปลอดภัยได้ดูแลรกัษาป้อมและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ  ปัจจุบันบริษัทรกัษาความปลอดภัยมีการเปลี่ยน
พนกังานบ่อย 
มติท่ีประชุม: ฝ่ายบริหารจดัการได้แจ้งถึงหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานคนใหม่ได้

รบัทราบเช่นกนั 
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สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร 

ไม่ม ี
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ 

ไม่ม ี
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนกลาง 

ก าแพงส่วนกลาง:  สญัญาการว่าจ้างที่ทางบรษิทั ท.ีเอ.เทค มรีาละเอยีดไม่ชดัเจน  คณะกรรมการต้องการเลื่อน

การตรวจสอบก าแพงและพูดคุยเกี่ยวกบัสญัญาอกีครัง้  ทางบรษิทัท.ี เอ. เทค ไดข้อยกเลกิการรบังานเนื่องจากไม่
สามารถเลื่อนการตรวจสอบก าแพงจากวนัที ่29 กรกฏาคม 2562 เป็นเดอืนถดัไปได้ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการเหน็ดว้ยใหม้กีารตดิต่อบรษิทั ท ีเอ เทค อกีครัง้ โดยฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการ

ตดิต่อไปยงับรษิัท ท ีเอ เทค เพื่อให้กลบัมาในแผนงานอกีครัง้ แต่ทางบรษิทัท ีเอ เทค ได้ยื่นขอ้เสนอขอเพิ่มค่า
เดนิทางเพื่อมาตรวจสอบก าแพงเพิม่ขึ้นเป็น 20,000 บาท จากราคาเดมิ  สญัญาการว่าจา้งไดถู้ก รอ้งขอให้มขีึ้นอกี
ครัง้  แต่ฝ่ายจดัการยงัไม่ไดร้บัขอ้มูลใดๆกลบัมาจากบรษิทั ท ีเอ เทค  คณะกรรมการไดม้มีตแิละมอบหมายใหฝ่้าย
บรหิารหาบรษิทัใหม่และเสนอราคาเพือ่เตรยีมความพรอ้มหากว่า บรษิทั ท ีเอ เทค ยนืยนัทีจ่ะยกเลกิการรบังานนี้ 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
ไม่ม ี
 
วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ 

13.1 ถนนทางเข้าสาธารณะ:  คณะกรรมการได้เสนอให้ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

ด าเนินการปรบัปรุงถนน  ในขณะเดียวกนัทางขณะกรรมการได้อนุมตัิให้ด าเนินการพฒันาถนน
สาธารณะ ในวงเงนิ 6,000 บาท เนื่องจากมหีลุมบนผวิถนนเป้นจ านวนมาก 

มติท่ีประชุม:  ปัจจุบนัถนนยงัอยู่ในสภาพทีส่ามารถใชง้านได ้ และจะตดิตามปัญหาอกีครัง้ในเดอืนถดัไปหาก 
ตอ้งการพฒันาปรบัปรุงอกีครัง้ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 
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13.2 ก าจดัแมลง:  ปัญหาเรื่องปลวกบรเิวณคลบัเฮา้ท์และแนวทางการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการได้มี

มติเลือกบรษิทั ที แอน เอ ให้เข้าด าเนินการก าจดัแมลงในบรเิวณคลบัเฮ้าท์ ราคาตามสญัญากร
ว่าจา้ง 5,885 บาท ต่อปี 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัเตรยีมใบเสนอราคาในการควบคุมการก าจดัแมลงรอบๆหมู่บา้น 

รวมถงึในระบบบ าบดัน ้าเสยี ปีละ 2 ครัง้  
สถานะ  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.3 การเปล่ียนหลอดไฟส่องถนน:  คณะกรรมการอนุมตัใิหด้ าเนินการเปลีย่นหลอดไฟถนนจ านวน 4 
หลอด โดยฝ่ายจดัการได้ตดิต่อช่างเทคนิคในพื้นที่เข้าด าเนินการเปลี่ยนแปลงจ านวน 4 โคม ซึ่ง
เสื่อมสภาพตามอายุการใชง้าน ไดด้ าเนินการเสรจ็สิ้นแลว้เมื่อ 2 อาทติยก์่อน ค่าใชจ่้ายทัง้หมดใน
การด าเนินการ 1,600 บาท 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 
สถานะ: เสรจ็สิน้ 

13.4 การขายทรพัย์ินส่วนกลาง(เสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้):  ได้ด าเนินการขายปั้มสระ

ว่ายน ้าจ านวน 3 ชิน้  ผา้กรองสระว่ายน ้าจ านวน 2 ชุด กงัหนัน ้า 1 ชุด ร่มกนัแดด 1 คนั  ไดร้บัเงนิ
เป็นจ านวน 1,042 บาท  ถงัขยะถูกบรจิาคใหก้บัโรงเรยีน  ในส่วนของไมก้ัน้สองชิ้นทีเ่สยีหายทาง
คณะกรรมการมมีตใิหด้ าเนินการขายซาก 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตั ิและฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการขายไมก้ัน้ประตูอตัโนมตัทิีเ่สยีหายแลว้ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 
13.5 การเปล่ียนแปลงผู้มีอ านาจลงนามเอกสารทางการเงินกบัธนาคาร SCB:  ผู้มอี านาจลงนาม

เอกสารทางเงินได้รับการเปลี่ยนแปลงเป้นคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  และได้รับการอนุมตัิให้
สามารถลงนามเบกิจ่ายในเชค็เงนิสดได ้

มติท่ีประชุม:   คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 
สถานะ: เสรจ็สิน้ 

หวัข้อใหม่ท่ีได้ถกูเพ่ิมเติมในระหว่างการประชุมวาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ 

13.6 การบ ารุงรกษาพื้นท่ีแปลงเปล่า:  ผนังด้านในของพื้นที่แปลงเปล่าควรได้รบัการบ ารุงรกัษาเพื่อ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีึน้ของหมู่บา้น 
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มติท่ีประชุม: ฝ่ายบริหารจดัการจะสอบถามไปยงับริษัทเอเชียร์ กรุ๊ปให้ทาสีผนังเหล่านัน้เนื่องจากเป็นพื้นที่

ส่วนตวั  และทางฝ่ายบรหิารจดัการไดแ้จ้งขอ้มูลต่อคณะกรรมการดว้ยทางบรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปมแีผน
จะจดัท าบา้นตวัอย่างในบา้นทีย่งัไม่มกีารท าสญัญาซือ้ขาย 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.7 รัว่ไม้ไผ:่  รัว่ไมไ้ผ่ทัง้ 2 กองตอ้งการพืน้ทีใ่นการตดิตัง้ 

มติท่ีประชุม: รัว่ไมไ้ผ่จะถูกไปตดิตัง้ไวบ้รเิวณพืน้ทีว่่างเปล่าดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นเพือ่ป้องกนัสุนขัเขา้มาใน 
หมู่บา้น 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.8 ตดัต้นไม้ทางทิศเหนือ:  ต้นไมใ้หญ่ทางดา้นทศิเหนือมกีิง่เกี่ยวกบัสายไฟฟ้า  และรากของต้นไม้

สร้างความเสยีหายให้กบัก าแพง  โดยมกีารเสนอค่าใช้จ่ายในการตดัต้นไม้เป้นจ านวนเงนิ 3,000 
บาท 

มติท่ีประชุม: คณะกรรกมารอนุมตัิให้ด าเนินการตดัต้นไม้  ดดยฝ่ายบรหิารจดัการจะจดัเตรยีมเช็คเงนิสดและ

ตดิต่อผูร้บัเหมาเขา้ด าเนินการตดัตน้ไม ้ คณะกรรมการมคีวามคดิเหน็ทีจ่ะปรบัปรุงบรเิวณพืน้ทีท่าง
ฝัง่ทศิเหนือดว้ยตน้ไมข้นาดเลก็  หรอืตน้ไมท้ีม่รีากหยัง่ไม่ลกึมากนกั 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.9 รปูพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระมหากษตัริย:์  ไดม้กีารเสนอใหต้ดิตัง้รูปพระบรมฉายาลกัษณ์

ของพระมหากษตัรยิใ์นหมู่บา้น 
มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการจะหารปูแบบ และใบเสนราคา และสถานทีใ่นการตดิตัง้ 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.10 อดัเกรดกล้องวงจรปิด:  กลอ้งวงจรปิดในปัจจุบนัเป็นแบบอะนาลอ็กและมมุีมมองการมองเห็นที่

ไม่เพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมบรเิวณทางเขา้หมู่บา้น 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัใิห้อพัเกรดระบบ CCT V จากอนาล็อกเป็น HD เพิม่กล้อง HD 4 ตวั (พร้อม

มอนิเตอร์) โดยจะถูกติดตัง้บริเวณทางเข้าและวางกล้องที่เหลือ 2 ตัวไว้ใกล้กับคลับเฮ้าส์เพื่อ
เพิม่เติมมุมมอง โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัเตรียมใบเสนอราคาตามแผนการติดตัง้
กลอ้งทีไ่ดร้ะบุไว ้

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามอกีครัง้ในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.11 เปล่ียนแปลงโฮสต้ิงโฮมเพจและโดเมนเนมของเวบ็ไซต์:  บอร์ดตกลงที่จะเปลี่ยนผู้ให้บรกิาร

โฮสติ้งและโดเมนเนื่องจาก 1) ปัญหาในการส่งอเีมลจ านวนมากในครัง้เดยีว 2) มรีาคาแพง 7,800 
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บาท 3) ผูใ้หบ้รกิารโฮสติง้และโดเมนไม่เหมอืนกนั ค่าบรกิารในการใชผู้ใ้หบ้รกิารโฮสติ้งแบบอสิระมี
ค่าบรกิาร 1902.16 บาท  จดัการทัง้การโฮสต์และการจดทะเบยีนโดเมนและสามารถช าระรายปีได้
โดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร รายละเอยีดการลงทะเบยีนทัง้หมดไดร้บัการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นนาม
ของนิตบิุคคลแทนผูด้แูลคนเก่า 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการได้มมีตอินุมตัแิละจะมกีารน าเสนอในที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไปเพื่อ

ป้องกนัปัญหาการส่งมอบโดยผู้ดูแลคนเก่า  ฝ่าบรหิารจดัการจะจดัท าเชค็เงนิสดและช าระเงินให้
เสรจ็สิน้เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,902.16 บาท 

สถานะ: เสรจ็สิน้ 
 
คณะกรรมการไม่มีหวัข้อใดๆ ในการพดูคยุต่อ และปิดการประชุมในเวลา 16.00 น. 
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  Minutes of the Committee Meeting Emerald Green Juristic Village 

         Friday13thSeptember 2019,  Time: 14.15 hours 
          At office of the Emerald Green Juristic Village 

Committee members: 
1.  Supavadee Puphala (chairperson) 
2.  Pennapa Sripuchcha 
3.  Saijai Sussatafson,  
4.  Melanie de Wit 
5.  Robert Vereeke 

QPM:  
1. Ariya Suntonvipart      Assistant Operation Manager 
2. Janjira Saejeam         House Manager 

 
The meeting started at 14.00 hours. 
Agenda 1  Approval of the previous minutes, dated 12 July 2019 and 14 August 2019 
Result: Approved both minutes. 
Status:  Closed  

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 which including house number 357/3, 357/45, 357/46, 
357/31, 357/71, 357/77. However house number 357/3, 357/71, 357/77, 357/46 received 
but another 2 letter sent to the houses number 357/45, 357/31 were sent back. 

Result: QPM will prepare quote for taking a lawsuit. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

- CAM Defaulters 2019: Currently 5 plots didn't pay 1st invoice cycle. For 2nd invoice cycle 
2019: QPM has sent letter to the member on 1 August 2019  

Result: QPM will send the second notice letter to pay 2nd invoice cycle within 20 September 2019.  
After 3 months no payments received, keycards will be deactivated 
Status:  Open, follow up next board meeting. 
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Agenda 3 Common Area and Infrastructure 
3.1. Entrance barrier system: 2 new motors, the Loop detector, UPS, A-safe and 2 new 

barrier has been installed on 24 August 2019. The insurance AXA transferred total of 10,980 baht for 
the 2 damaged barriers to the JP account 
Result: Board acknowledge. QPM will finish up warranty agreement of the entrance gate and it 
would be closely watched by security and QPM if any event happen in future and act accordingly. 
Status: Closed 

3.2. 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. New quotation from contractor Khun Ya price at 8,500 THB (Not 
include material for painting)  
Result: Another contract, Khun Sak will come to check the work on this coming Monday. The 
committee also assigned the management to get a quote for all material and color to proceed the 
project. Final quotations will be send to AXA insurance also afterwards    
Status: Open, follow up next board meeting. 
            3.3. Road repair: At AGM approved road repair by Mr Tawatchai. Started in May, contractor 
redid job & finished. Mr. Tawatchai had redid the work as our requested and the payment had 
made after the inspection of the committee on 6 September 2019 
Result: Acknowledge by board. 1 year warranty started in case of additional fixes needed. 
Status: Closed 

3.4. 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 by sending the 
second requesting letter to the head office of those 3 companies. 
Status: Open, follow up next board meeting  

3.5. North wall repair: Khun Charoen Wongnil canceled to do the north wall repair and the 
contractor that the management invited for present the work plan and price to proceed the project 
was not match with the budget.  
Result: QPM has to contact to the contractor and present to the board. North wall will be included 
in wall inspection and repairs will be made according to plan of wall inspector.   
Status: Open, follow up next board meeting. 
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 3.6. Road mirrors: At AGM additional road mirrors requested. QPM bought 4 mirrors in 
stock. Board proposed another road mirror near clubhouse towards north road. However, no pole 
to attach mirror. 
Result: QPM and board will check good position/solution for extra mirror. 
Status: Open, follow up next board meeting.  
             3.7. Pool fountain: Proposal from member for small redesign pool fountain. Fountain 
nozzle price 1020 baht selected. Make plan for extra fountain cover head for safety of children, 
QPM assist to contact companies for quotes. 
Result: Postpone to the next meeting, the feature of the cover head present by the QPM still 
being considering.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
           3.8. Drainage lids replacement: Hua Hin Municipality provided report to change drainage 
lids due to bad conditions.  
Result: QPM will contact municipality/other companies for quotes. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

              3.9. Non-working pool lights: Technician QPM checked and found electric cable 
connected to the transformer is incorrect Position, they already fixed. Now 4 out of 6 swimming 
pool lights works, 2 pools light not work due to the light bulb was deteriorated. 
Result: Committee approved to buy 2 light bulb, price at 6,300 THB. QPM prepare cheque and 
QPM technician will replace the light bulb. 
Status: Open, Follow up for the next board meeting  
              3.10. Insurance policy: Board requested to check the insurance policy for 3rd person 
Result: QPM recheck the insurance with the AXA company and the insured company confirmed 
that the insurance of the emerald green also included the public liability (PL). They had stated that 
if the member or and anybody injured by accident inside insured premises, it should be claimed by 
Public Liability coverage. 
Status: Closed  
              3.11. Rain gutter for clubhouse: Rain gutter approved. QPM present 2 Quote from Kaen 
gutter and Huahin – Chaam gutter, price at 39,200 THB and 42,350 THB. Design provide 2 line of 
gutter at the club house, one near the flat roof and another gutter installed at the under the roof 
deck. 
Result: Waiting for another quote from the contractor, Mr. Sak about price and gutter design. 
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Status: Open, follow up next board meeting 
               3.12. Cleaning/maintaining supplies for fitness equipment maintenance: 2,200.00 
baht approved. Products ordered. QPM Technician has finished cleaning and maintenance the 
fitness equipment  
Result: Acknowledged by board 
Status: Closed 
            3.13. Pool pump Clamp system and Pressure gauge: Win Win Pool selected for total 
price 13,399.61 baht. The pool pump system and pressure gauge has been ordered and it’s been 
delivered to Win Win Shop 
Result: QPM will pay to the shop immediately when the cheque has come. 
Status: Open, follow up next board meeting 
 
New item(s) added during this meeting for Agenda 3 Common Area and Infrastructure 
               3.14. Fitness equipment: fitness treadmill stops when using, Sit up Exercise and sling is 
broken. 
Result: board approved for Johnzon Company to check on the treadmill and other fitness 
equipment, price for inspection amount of 1,500 baht. In addition board also approved to buy new 
sit-up exercise machine price at 2.290 baht. QPM will arrange meeting with Johnzon and prepare 
cheque to buy sit up exercise machine. 
Status: open follow up next board meeting 
               3.15. Speed sign board: for extra safety place another 20km sign board in the village. 
Result:  approved by board. QPM will buy and place the 20km sign 
Status: open follow up next board meeting 
               3.16. Swimming pool depth warning signs: QPM proposed to purchase pool depth sign 
to show pool depth. Another solution is to paint the depth on the side of pool cost around 600 baht 
Result: Board approved to paint the depth on pool sides. QPM will provide exact quotation. 
Status: open follow up next board meeting 
              3.17. Swimming pool rules board: QPM proposed to have a nice clear rules board for 
the pool. Current one too small and fades away through sun. Budget 2200 for fixed or 1800 baht 
for movable board 
Result: Board approved but wants to check first current rules. QPM will send current rules to  
board members. 
Status: open follow up next board meeting. 
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              3.18. Swimming pool water condition signboard: QPM present swimming pool water 
level (PH/CL) signboard. Daily, water level will be check by manager and updated on board for 
residents to see. Size of the signboard is 85x60 cm, price at 1200 baht 
Result: board approved. QPM will make cheque and buy and replace board. 
Status: open follow up next board meeting. 

Agenda 4 Landscaping and Gardening 
               4.1. Estate pond: Red lotus plants to help purify water, 4 Lotus plants bought already, 
waiting for another 6 plants. 
Result: Wait for another 6 plants. Lotus plants will be placed in pond by gardener. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
              4.2. Filling soil into sinking hole at back of clubhouse/north side wall: 1,500 baht 
approved. 
Result: Item on hold due to rain season. However, the management already assigned the 
gardener to remove the object on that area in order to get ready when the soil has been delivered.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
            4.3. Waterpipe to estate pond: Drainage cleaning company reported water pipe to pond 
is too small for heavy rainfalls. 
Result: QPM will contact drainage companies and other companies for providing quotes of water 
pipe replacement in pond this month.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
 
Agenda 5 Finance 

         5.1. Petty cash: On 26 July 2019, board members agree to reduce a petty cash to 5,000 
baht. Petty cash is now maximum 5.000 baht 
Result: Acknowledge by board 
Status: Closed. 
             5.2. Sinking fund: Top-up sinking fund to 1.5 million baht is approved. Management has 
completely transfer money from saving account to fixed account or sinking fund amount of 
859,806.72 Baht. Thus, new balance of the sinking fund is in the amount of 1.5 million baht.  
Result: Acknowledge by board 
Status: Closed. 
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New item(s) added during this meeting for Agenda 5 Finance: 
             5.3. Cross Bank Bill Payment: QPM proposed new way of the invoice and payment for 
members. According to the new system, it would be clearly shown the name and the house 
number of depositor in real time. In addition the member can use barcode on the invoice to pay at 
ATM and CDM machine or at certain counters. Moreover the members can use QR code on the 
invoice for paying online via mobile banking without any extra charged from the bank. 
Result: The board approved to use the cross bank bill payment. 

Status: Closed 
           5.4. Cash flow statement: Current cash-flow statement is for the board difficult to follow, 
items sometimes unclear. 
Result: Khun Robert will provide summarize pattern for the financial status of emerald green which 
would be more clearly and easily to understand 
Status: Open, follow up next board meeting. 
             5.5. Electric bill payment: Currently electric bill is paid by cheque monthly. Current board 
already agreed on electric bill will be paid by automatic transaction from bank account. (Already 
happens for water-bill and internet). Electricity was on name of Asia group, but process already 
started to put on name of JP Emerald Green. 
Result: Change name is in process. QPM will follow up on this and proceed. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

Agenda 6 By-laws & Rules 
            6.1. By-laws: Current by-laws will be revised and presented at the next AGM. Rules & 
regulation will also be revised.  
Result: Current By-Laws have been updated to original format. The updated by-law will be posted 
on website soon for residents.  
Status: Open, follow up next board meeting(s). 
             6.2. Garbage Bins: Some homeowner still leaving the bin outside after receiving the letter. 
Result: QPM will send letter to those houses. 
Status: Re-opened, follow up next board meeting. 
 
Agenda 7 Feedback 
Emails and letters: no items 
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Agenda 8 Security 
Guards: Work-performance and contract of security. Guards maintain their hut and help out on 
extra items. Security Company have provided a lot of new faces. 
Result: QPM will instruct new guards also of their working duties.  
Status: Open, follow up next board meeting. 

Agenda 9 Communication 
No items. 

Agenda 10 Management 
No items. 

Agenda 11 Perimeter Wall 
         Wall inspection: The contract aggreement present by T.A.Tech company is not clear.  Board 
would like to postpone the date for inspection and talking about contract again. T.A. Tech company 
then cancel job because them cannot postpone date from 29 July 2019 to next month. 

Result: The committee was agree to contact T.A.Tech Company again. Management, then follow 
up T.A tech company to proceed this project, but unfortunately they had require higher price for 
coming to inspect the perimeter walls amount of 20,000 baht up from the original price. Contract 
agreement has been require after that but the management still have not get any information from 
T.A Tech company. Board member resolve and assigned the management to find a new company 
and quotation for prepare if T.A. Tech Company insist to cancel for this job. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

Agenda 12 Annual General Meeting 
No items. 

Agenda 13 Other Matters 
              13.1. Public Entrance Road: the board has requested local Thap-Tai government to 
resurface road. In meantime board has approved to resurface public road 6,000 baht due to many 
deep holes. 
Result: Currently road is still in good condition. Management will followed up next month if a refill 
is needed. 
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Status: Open, follow up next board meeting. 
             13.2. Pest Control: Termite problem in clubhouse and pest control solution for Emerald 
Green. Board has approved and selected T and A Company to provide a pest control service for 
clubhouse area, Contract price is in the amount of 5,885 THB per year.  
Result: QPM will get quotations for a pest control solution around the village, service 2 times a 
year in the sewage system. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
          13.3. Streetlight replacement: Board approved to replace 4 streetlights. The management 
then contact to the local contractor to replace 4 streetlights which was deteriorate according to it 
life time. Work done on last 2 weeks, total cost for replacement is in the amount of 1,600 THB   
Result: Acknowledge by board. 
Status: Closed 
          13.4. Sell common asset (broken and cannot fix): 3 pool pumps , 2 filter pumps, 1 
turbine, 18 bins, 1 pool umbrella Sold for a total price of 1042 baht. Bins have been donated to 
schools. Additional items, 2 damaged old barrier gates will be sell. 
Result: Approved by board and QPM will sell the new item 
Status: Open, follow up next board meeting. 
           13.5. Change signatory authority of SCB Bank: Signatory authority needs to be updated 
to current board. All current board members approved to sign Cheque. 
Result: acknowledged by board 
Status: Closed. 
New item(s) added during this meeting for Agenda 13 Other Matters: 
             13.6. Maintenance empty plots: inner walls of empty plots should be maintenance for 
overall better look of the village. 
Result: QPM will ask Asia Group to repaint those walls as it’s their private land. QPM informed the  
Board members that Asia Group is planning to make a proper show house to sell the unsold land 
plots/houses. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
          13.7. Bamboo fence placement: 2 part of already bought bamboo fence needs placement. 
Result: Bamboo fence will be placed on open spaces near entrance of the village to prevent stray 
dogs from entering. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
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          13.8. Cut trees on north side: big trees on north side interfere with the electric wires and 
the roots weaken the outer north wall. Quotation for 3000 baht to cut/remove the trees. 
Result: Approved by board. QPM will prepare cheque and get contractor to cut. Board will think of 
designs to improve the north side with other smaller/ more shallow rooted trees. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
             13.9. King’s Picture: Proposal to honour the king of Thailand with a portrait placed in the 
village. 
Result: QPM and the board will look for design, quotations, placement. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
          13.10. CCTV upgrade: current CCTV is analog and not enough to cover and have clear 
view of entrance area. 
Result: Board approved to upgrade the CCT V system from analog to HD. Additional 4 HD 
cameras (with monitor) will be installed around entrance and place the 2 left over camera near 
clubhouse for extra view.  QPM will get quotation according to provided plan for camera 
placement. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
         13.11. Change Hosting and Domain provider website: Board already agreed to change of 
Hosting and Domain provider due 1) difficulties sending many emails at once 2) expensive ฿7,800 
3) Hosting and Domain provider not being the same. An indepent hosting provider of 1902.16 baht 
handles both hosting and domain registration and can be paid yearly by bank transfer. All 
registration details have been updated to the Juristic Person instead of a former Director. 
Result: Already approved by resolution of board. A resolution will be proposed in a future General 
Meeting to prevent hand-over problems by former Director(s). QPM will finish payment of 1902.16 
baht. 
Status: Closed. 
 
There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 16.00 hours 
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