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รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอเ็มอรลั  กรีน 
วนัศกุรท่ี์ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้าจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
 

คณะกรรมการผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
   1. นางสภุาวด ี ปุผาลา               (ประธานกรรมการ) 
   2.นางสาวเพญ็นภา  ศรปีรชัฌาย ์  
   3. นางสายใจ กุสสต๊าฟซอน 
   4. นางเมลานี เด วทิ 
   5. นายโรเบริต ์วลีคีเก้ 
ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
   1. นางสาวอรยิา  สนุทรวภิาต   ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
   2. นางสาวจนัจริา  แซ่เจยีม     ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 
   3. นางสาวอนนัตยา  เจตบณัฑติ      ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 
 
เริม่การประชุมเวลา 14.00 น. 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 9/2019  เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม 2562 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมมีตอินุมตริายงานการประชุมเมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2562 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง 

2.1 การด าเนินการทางกฎหมายกบัผูค้้างช าระค่าส่วนกลาง:  QPM ไดท้ าการตดิต่อไปยงัเจา้ของบา้นเลขที ่ 
357/31, 357/45, 357/46, 357/71 และ 357/77 ซึง่สมาชกิเจา้ของบา้น 3 ใน 5 ทีค่า้งช าระค่าสาธารณูปโภคสว่นกลางได ้
เริม่ช าระหน้ีโดยผอ่นช าระกบัทางนิตบิุคคลฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ยกเวน้บา้นเลขที ่357/46 และบา้นเลขที ่357/71  
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบและไดม้อบหมายใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการทางกฎหมายกบัเจา้ของบา้นทีค่า้งช าระค่า 
สว่นกลาง บา้นเลขที ่357/46 ต่อไป และมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการจดัท าหนงัสอืขอ้ตกลงเพื่อใหส้มาชกิทีต่อ้งการ
ช าระคา่สว่นกลางโดยการผอ่นช าระไดล้งนามยนืยนัความประสงคแ์ละปฏบิตัติามค ารอ้งในทุกๆเดอืน 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

2.2 ผู้ค้าช าระค่าส่วนกลางรอบการจดัเกบ็ประจ าปี 2562: ฝา่บรหิารจดัการไดด้ าเนินการจดัสง่จดหมายทวง
ถามฉบบัทีส่าม เพือ่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามใบแจง้หน้ีค่าสาธารณูปโภคสว่นกลางงวดที ่2 ประจ าปี  2562 โดยเมื่อวนัที ่ 21 
ตุลาคม 2562  หลงัจากมกีารจดัสง่จดหมายตดิตามทวงถาม สมาชกิเจา้ของบา้นเลขที ่357/31, 357/45 และ 357/77 ได้
ตดิต่อกลบัมายงันิตบิุคคลฯ เพือ่ขอช าระคา่สว่นกลางโดยการผอ่นช าระ 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
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วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1. ทาสีคลบัเฮ้าท์: ได้มกีารน าเสนอใบเสนอราคาจากผู้รบัเหมา 3 ราย ; โดยราคาในการด าเนินการทาส ี

ภายนอกอาคารเริม่ตน้ที ่38,000 บาท ถงึ 114,000 บาท ซึ่งฝา่ยบรหิารจดัการไดน้ าเสนอราคาค่าแรงส าหรบังานทาสจีาก
ผู้รบัเหมาอีก 3 ราย (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าสแีละวสัดุอุปกรณ์) โดยค่าใช้จ่ายเริม่ต้นที่ 12,000 บาท ถึง 36,000 บาท แต่ 
เน่ืองจากปญัหาน ้าร ัว่จากรอยแตกของดาดฟ้าท าให้ฝ่ายบรหิารจดัการได้แนะน าให้เลื่อนการด าเนินการทาสแีละน าไป 
พจิารณาในทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีครัง้ถดัไป  
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมมีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ควรใหม้กีารเลื่อนการพจิารณาในทีป่ระชุมใหญ่  

สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
3.2 สายอินเตอรเ์น็ทหย่อน:     ฝา่ยบรหิารจดัการไดป้ระสานงานไปยงับรษิทั สามบบี ีและ บรษิทั ทรคูอเปอ

เรชัน่ อกีครัง้ เพื่อเขา้ด าเนินการแก้ไขสายอนิเตอรเ์น็ตที่หย่อนยาน ซึ่งบรษิทั สามบบี ีไดย้นืยนัที่จะเขา้ด าเนินการแก้ไข
ภายในสปัดาหห์น้า   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายให้ฝา่ยบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิตามบรษิทัอนิเตอรเ์น็ทที่เหลอื
อกี 2 บรษิทัใหเ้ขา้ด าเนินการแกไ้ขปญัหา สายอนิเตอรเ์น็ทหยอ่นคลอ้ย  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.3. ซ่อมแซมก าแพงทางทิศเหนือ:  ฝา่ยจดัการยงัด าเนินการสรรหาผูร้บัเหมาเพิม่เตมิเพื่อท าการเปรยีบเทยีบ 
กบัอกี 2 บรษิทั ทีไ่ดส้ง่รายละเอยีดขัน้ตอนการแกไ้ขและราคามาใหฝ้า่ยจดัการไดพ้จิารณาแลว้   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบโดยคณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการเรง่ตดิตามและสง่รายละเอยีดและใบเสนอ 
ราคาของผูร้บัเหมาเพิม่เตมิใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณาอนุมตัทิางอเีมลก์่อนทีจ่ะถงึการประชุมครัง้ถดัไป  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามน าเสนอคณะกรรมการทางอเีมลต์่อไป   

3.4. กระจกจราจร: หลงัจากด าเนินการตรวจสอบร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารจดัการ QPM 
พบวา่ กระจกจราจรทีม่อียูใ่นขณะนี้เพยีงพอแลว้และไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งตดิตัง้เพิม่เตมิ 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็  

3.5. น ้าพุสระว่ายน ้า:  ฝ่ายจดัการยงัคงสรรหาผู้รบัเหมาที่สามารถท าที่ครอบหวัน ้าพุ เพื่อความปลอดภยัของ
เดก็ๆ ทีใ่ชบ้รกิารสระวา่ยน ้าภายในหมูบ่า้น 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 

สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
3.6. การเปล่ียนฝาบ่อพกัน ้าเสีย:  สบืเน่ืองจากรายงานของผูร้บัเหมา คุณมาด ีซึง่ไดแ้นะน าใหเ้ปลีย่นฝาระบาย

น ้าใหม่ ในการน้ีฝา่ยจดัการ QPM ไดต้ดิต่อกบัประสานงานไปยงัผูร้บัเหมา 3 รายเพื่อเขา้ตรวจสอบฝาปิดท่อระบายน ้า
ภายในหมูบ่า้น ซึง่ผูร้บัเหมาทัง้ 3 รายไดน้ าเสนอแนวทางและรปูแบบของฝาท่อระบายน ้าทัง้สิน้ 3 แบบดว้ยกนั โดยมรีาคา
เริม่ตน้จาก 849,420 บาทไปจนถงึ 2,659,900 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการสรรหาผูร้บัเหมารายอื่นเพื่อทดแทนผูร้บัเหมานายธวชัชยั นอกจากน้ี
คณะกรรมการยงัมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการจดัเตรยีมรายละเอยีดเพิม่เตมิจากผูร้บัเหมาเชน่ การรบัประกนั ผลการด าเนินงาน
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ที่ผ่านมาในโครงการอื่นๆ ข้อดีและข้อเสยีของฝาท่อระบายน ้าแต่ละประเภทตามที่น าเสนอ รวมถึงการวางแผนการ
ด าเนินงานจ านวนฝาทอ่ระบายน ้าทีต่อ้งด าเนินการเปลีย่นและระบุฝาทอ่ระบายน ้าใดทีส่ภาพเลวรา้ย 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการต่อไป  

3.7 ไฟสระว่ายน ้าท่ีเปิดไม่ติด: ช่างเทคนิค QPM เขา้ด าเนินการเปลีย่นไฟสระวา่ยน ้าจ านวน 2 ดวงทีเ่สยีหาย
เสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.8. การติดตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮ้าท:์    ฝา่ยบรหิารจดัการน าเสนอรางน ้า 2 รปูแบบ แบบที ่1 ราคา 39,200 
บาทและ 42,350 บาท  โดยเป็นการตดิตัง้รางน ้า 2 เสน้ เสน้ที ่1 ตดิตัง้บรเิวณหลงัคาคลบัเฮา้ทแ์ละเสน้ที ่2 ตดิตัง้ทีบ่รเิวณ
ใต้ดาดฟ้า อย่างไรกต็าม ก่อนการด าเนินการตดิตัง้รางน ้าฝน ควรจะมกีารด าเนินการแก้ไขรอยรา้วและปญัหารัว่ซมึก่อน 
โดยการตดิตัง้รางน ้าฝนอาจมผีลกระทบต่อรปูแบบดัง้เดมิของคลบัเฮา้ส ์
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเตรยีมขอ้มูลและใบเสนอราคาเพื่อน ามาพจิารณาในที่ประชุมครัง้
ถดัไป เพือ่ท าการทบทวนและทวนสอบก่อนด าเนินการน าเสนอในทีป่ระชุมใหญ่ต่อไป  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป  

3.9. อุปกรณ์ออกก าลงักาย: ลู่วิง่ออกก าลงักายและเครื่องออกก าลงักายอื่น ๆ ในหอ้งออกก าลงักายไดร้บัการ 
ตรวจสอบและบ ารงุรกัษาโดยบรษิทั จอหน์สนั เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทัง้สิน้ 2,300 บาท นอกจากน้ี 
เครือ่งซทิอพัเครือ่งใหมก่ไ็ดร้บัการจดัสง่และตดิตัง้แลว้เชน่กนั คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 2,290 บาท 

อย่างไรก็ตาม บรษิัท จอห์นสนั ได้รายงานว่าต้องเปลี่ยนสลิงและสายพานของเครื่องออกก าลงัใหม่เน่ืองจาก
เสือ่มสภาพตามอายกุารใชง้าน ทัง้น้ีราคาสลงิและสายพานอยูท่ี ่7,300 บาท       
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัิค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเปลีย่นสายสลงิและสายพาน โดยการสัง่ซื้อกบัทางบรษิทั 
จอหน์สนั จ ากดั พรอ้มทัง้อนุมตังิบประมาณในการด าเนินการทัง้สิน้ 7,300 บาท     
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   

3.10. ป้ายจ ากดัความเรว็: ฝา่ยจดัการไดด้ าเนินการสัง่ซื้อและช าระค่าป้ายจ ากดัความเรว็เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
พรอ้มทัง้ไดม้อบหมายใหช้า่งเทคนิค QPM ด าเนินการตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็ภายในหมูบ่า้นเพิม่เตมิแลว้เชน่กนั   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็  

3.11 ป้ายเตือนแสดงความลึกของสระว่ายน ้า: ช่างเทคนิค QPM ไดด้ าเนินการพน่และทาสตีวัเลขเพื่อแสดง
ความลกึของสระวา่ยน ้าเสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
3.12. ป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน ้า:     ฝา่ยบรหิารจดัการไดเ้สนอใหม้กีารจดัท าป้ายแสดงกฎระเบยีบการ

ใช้สระว่ายน ้าที่ดูเป็นมาตรฐานและชัดเจน เน่ืองจากป้ายที่ใช้งานอยู่ในปจัจุบันมีขนาดเล็กและซีดจางจากแสงแดด 
งบประมาณในการจดัท าป้าย 2,200 บาทส าหรบัป้ายแบบตดิตัง้ถาวร และ 1,800 บาทส าหรบัป้ายทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยได ้
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มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัิด าเนินการสัง่ท าป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน ้า แบบยึดติด ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทัง้สิน้ 2,200 บาท 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.13. ป้ายบอกสถานะค่าเคมีในสระว่ายน ้า:  ป้ายบอกระดบัค่าเคมใีนสระวา่ยน ้า (PH / CL) ไดร้บัการตดิตัง้
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยชา่งเทคนิค QPM   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ  

สถานะ:  ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
3.14. การซ่อมแซมหลงัคาคลบัเฮ้าส ์(แบน): หลงัจากตรวจสอบหลงัคาคลบัเฮาส์ พบวา่ดาดฟ้าคลบัเฮา้สซ์ึง่มี

ปญัหารัว่ซมึสมควรทีจ่ะไดร้บัการซ่อมแซมแกไ้ข โดยประมาณการคา่ใชจ้า่ยอยูท่ี ่70,000 บาทหรอืสงูกวา่ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการจดัท าข้อมูลและใบเสนอราคาส าหรบัการประชุมครัง้ต่อไปเพื่อ
ตรวจสอบรายละเอยีดทัง้หมดก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัประจ าปี 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

4.1 ท่อน ้าท่ีปล่อยน ้าสู่บอ่น ้าหมู่บ้าน:     บรษิทัท าความสะอาดท่อระบายน ้าไดร้ายงานขนาดของท่อน ้าทีป่ล่อย
น ้าลงสูบ่่อนน ้ามขีนาดเลก็และไมส่ามารถรองรบัการระบายน ้าในช่วงฝนตกหนักได้ อยา่งไรกต็าม รายงานของวศิวกร ได้
ระบุว่า ระบบระบายน ้าของหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี อยู่ในสภาพที่เหมาะสมซึ่งวศิวกรได้แนะน าให้ติดตัง้ป ัม๊น ้า
เพิม่เตมิอกีหนึ่งตวัเพือ่ชว่ยในการระบายน ้าออกจากหมูบ่า้นเมือ่ฝนตกหนกั แทนการเปลีย่นทอ่น ้าใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการสรรหาป ัม๊น ้าเพือ่ตดิตัง้บรเิวณบ่อน ้าดา้นหน้าโครงการเพื่อ
ชว่ยในการระบายน ้าต่อไป  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1. งบกระแสเงินสด: QPM น าเสนอสถานการณ์ทางการเงนิโดยใชร้ปูแบบการน าเสนอตามที่คุณ โรเบริต์ ได้
แนะน า โดยจากสรุปสถานะทางการเงนิพบว่า ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลฯ ในปจัจุบนัสูงกว่า งบประมาณที่ได้ตัง้ไว้เพยีง
เลก็น้อย โดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลู ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและเสนอใหฝ้า่ยจดัการตรวจสอบตวัเลขทีแ่สดงในงบทีส่รุปใหต้รงกบัเท่ากบัตวัเลขทีแ่สดง
ในงบกระแสเงนิสดจดัท าโดยฝา่ยบญัช ี
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการต่อไป 

5.2. การช าระเงินค่าไฟฟ้า: QPM เปลีย่นชื่อมเิตอรไ์ฟฟ้าจากเอเชยีกรุ๊ปเป็นนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั 
กรนี เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ อยา่งไรกต็ามการหกัคา่ใชจ้า่ยอตัโนมตัผิา่นบญัชจีะมผีลในเดอืนถดัไป 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการไดร้บัการยอมรบั 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการต่อไป 
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วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 
6.1 ข้อบงัคบั:   ขอ้บงัคบันิตบิุคคลฯ ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัจะไดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ขและน าเสนอในทีป่ระชุมใหญ่

สามญัประจ าปีครัง้ถดัไป รวมถงึกฎระเบยีบพกัอาศยัของหมูบ่า้น 
มติท่ีประชุม: ขอ้บงัคบัในปจัจุบนัไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามตน้ฉบบัเดมิ โดยฝา่ยจดัการ QPM เสนอใหม้กีารเพิม่
ลงโทษกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนกฎระเบยีบต่อไป  
สถานะ:   ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลกูบ้าน 

อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั 
พนักรกัษาความปลอดภยั:     ประสทิธภิาพการท างานและสญัญารกัษาความปลอดภยั  พนกังานรกัษาความปลอดภยั
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้พกัอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรฯแห่งน้ี เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยไม่มีการ
ลงทะเบยีนและแลกเปลีย่นบตัร  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของพนักงานรกัษาความ
ปลอดภยัอย่างใกลช้ดิ เน่ืองจากในบางครัง้พนักงานรกัษาความปลอดภยัไม่ไดท้ าการตรวจสอบบตัรประชาชนและท าการ
แลกบตัรของบุคคลภายนอก  
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร  
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา  
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ  
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา  
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม  

การส ารวจก าแพง:   นายพรีะพงษ์ไดจ้ดัท ารายงานจากการส ารวจและตรวจสอบก าแพงรอบหมูบ่า้นจดัสรรฯ โดยรายงาน
ดงักล่าวไดถ้กูจดัท าขึน้ 2  ภาษาดว้ยกนั คอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยในการน้ี ฝา่ยบรหิารไดช้ าระค่าบรกิารในการ
ส ารวจและตรวจสอบก าแพงแก่คุณพรีะพงษ์ อยา่งครบถว้นแลว้เป็นจ านวนค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 20,000 บาท ตามการพจิารณา
ของคณะกรรมการ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัริายงานการส ารวจก าแพง ซึ่งจดัท าโดยคุณพรีะพง วศิวกรโยธาผูท้ าการส ารวจ
ก าแพงใหแ้ก่หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 12 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
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ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา 
 
วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ 

13.1 ถนนทางเข้าสาธารณะ: ถนนสาธารณะดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นไดร้บัการปรบัปรุงและเกลี่ยผวิหน้าโดย
ฝา่ยจดัการและพนกังานรกัษาความปลอดภยั ทีน่ าหนิดา้นขา้งซึง่กระจายออกไปมาเตมิหลุมใหเ้ตม็ 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.2 การก าจดัแมลง:     ปญัหาปลวกขึน้บรเิวณคลบัเฮา้ท ์และ การแกป้ญัหาการก าจดัแมลงในโครงการ
หมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี คณะกรรมการอนุมตัใิหบ้รษิทั ท ีแอด เอ เป็นผู้ใหบ้รกิารก าจดัแมลงในบรเิวณคลบัเฮา้ท ์ 
โดยคา่ใชจ้า่ยตามสญัญา 5,885 บาท ต่อปี 
มติท่ีประชุม: ฝา่ยบรหิารจดัการจะด าเนินการจะขอใบเสนอราคาการก าจดัแมลงรอบหมู่บา้นและระบบระบายน ้า  โดยเขา้
บรกิาร 2 ครัง้ต่อปี  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.3. ขายทรพัยสิ์นส่วนกลาง (ช ารดุและไม่สามารถซ่อมแซมได้): ฝา่ยจดัการไดด้ าเนินการขายไมก้ัน้รถยนต์
ทีช่ ารุด ไมไ่ดใ้ชง้าน จ านวน 2 ชิน้เน่ืองจากไมก้ัน้ดงักล่าวมลีกัษณะบูดเบีย้วไมต่รง โดยไดจ้ าหน่ายให้แก่ผูร้บัซื้อของเก่า
และน ารายไดน้ าฝากเขา้บญัชนิีตบิุคคลฯ เสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 

สถานะ:  ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
13.4. การบ ารงุรกัษาพืน้ท่ีแปลงเปล่า:     ผนงัดา้นในของทีด่นิเปล่าควรไดร้บัการบ ารุงรกัษาเพื่อใหห้มูบ่า้นมี

ภาพลกัษณ์ที่ดขี ึน้ โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะสอบถามไปยงับรษิทัเอเชยีรกรุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ใหท้าสผีนังเหล่านัน้เน่ืองจาก
เป็นทีด่นิบุคคล ฝา่ยบรหิารจดัการไดแ้จง้ขอ้มลูใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ เกี่ยวกบับรษิทัเอเชยีกรุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ ไดม้ี
การวางแผนทีจ่ะสรา้งบา้นตวัอยา่งเพือ่ขายทีด่นิเปลา่และบา้นทีย่งัไมข่าย 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้่ายบรหิารจดัการส่งอเีมลไ์ปยงับรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปพรอพเพอรต์ี้ เพื่อตดิตาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.5. รปูภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั:     ไดเ้สนอใหม้กีารเฉลมิพระเกยีรตกิษตัรยิแ์ห่งประเทศไทย
ดว้ยการตดิตัง้พระบรมฉายาลกัษณ์ไวภ้ายในหมูบ่า้น 
มติท่ีประชมุ: ฝา่ยจดัการและคณะกรรมการจะด าเนินการจดัหารปูแบบทีเ่หมาะสม ใบเสนราคา พรอ้มทัง้จุดทีจ่ะตดิตัง้ 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.6. การอพัเกรดระบบกล้องวงจรปิด: กลอ้งวงจรปิดภายในหมูบ่า้นจดัสรรฯ ในปจัจุบนัเป็นแบบอนาลอ็ก ซึ่ง
ไมม่คีวามชดัเจนและมปีรมิาณไมเ่พยีงพอต่อการใชง้านโดยเฉพาะบรเิวณทางเขา้ดา้นหน้าหมูบ่า้น ฝา่ยจดัการจงึไดท้ าการ
เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่การพจิารณาปรบัปรงุระบบกลอ้งวงจรปิดจากระบบอนาลอ็กเป็นระบบ HD โดยจะเป็นการตดิตัง้
กลอ้ง HD เพิม่จ านวน 4 อนัพรอ้มจอมอนิเตอรร์อบ ๆ ทางเขา้และจะมกีลอ้ง 2 ตวัทีเ่หลอือยู่ตดิตัง้บรเิวณสโมสรเพื่อใหค้ล
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อบคลุมพืน้ทีท่ีม่ากขึน้ ทัง้น้ี  ฝา่ยจดัการไดร้บัใบเสนอราคาจาก บรษิทั 3 บรษิทัดว้ยกนัโดยมรีาคา เริม่ตน้ที ่33.910 บาท
ถงึ 44,532 บาท 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ และหมายหมายใหฝ้า่ยจดัการน าเรือ่งดงักลา่วเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ต่อไป 

สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
13.7 การปรบัปรงุ คลบัเฮ้าท:์  ปจัจุบนัโต๊ะท างานของผูจ้ดัการมขีนาดเลก็ และตูเ้กบ็เอกสารไมเ่พยีงพอ 

มติท่ีประชมุ: ฝา่ยบรหิารจดัการและคณะกรรมการจะจดัหาโต๊ะท างานทีเ่หมาะสม (และตูเ้กบ็เอกสารหากจ าเป็น) 

สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
13.8 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร:์ ส าหรบัวธิกีารช าระเงนิแบบใหมใ่นอนาคต แนะน าใหใ้ชเ้ครือ่งพมิพเ์ลเซอร์ 

มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการอนุมตัใิห้จดัซือ้ปริน้เตอร ์ โดยฝา่ยบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัหาราคาของเครื่องปริน้เตอร์
และคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.9 การปรบัปรงุพืน้ท่ีส่วนกลาง: ในปจัจุบนัพืน้ทีส่ว่นกลางมเีพยีงคลบัเฮา้ท ์/ ยมิ / หอ้งน ้า / สระวา่ยน ้า 
มติท่ีประชุม: ฝา่ยบรหิารจดัการและคณะกรรมการก าลงัมองหาแนวคดิเพื่อเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิในพืน้ที่
สว่นกลางเชน่ สวนทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
ไมม่กีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น 
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Minutes of the Committee Meeting 
Emerald Green Juristic Village 

Friday 15 November 2019 Time 14.00 hours 
Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 

 
Committee members attended the meeting 

1.  Supavadee Puphala       Chairperson 
2.  Pennapa Sripuchcha      Committee 
3.  Saijai Sussatafson         Committee  
4.  Melanie de Wit              Committee 
5.  Robert Vereeke             Committee 

The Management of Quality Property Management Co., Ltd. who attended the meeting. 
1. Ariya Suntonvipart            Operation Manager 
2. Janjira Saejeam               Housing Manager 
3. Anuntaya  Jetbandit          Housing  Manager 

 
The Meeting commenced at 14.00 hours. 
There being a quorum Khun Ariya opened the meeting to consider following Agenda: 
Agenda 1     Adoption of the minutes of Committee Meeting dated 11 October 2019 
Resolution:  The meeting resolved approval the minutes of 11 October 2019 
Status: Closed  
 
Agenda 2    Common Area Maintenance Fees  
 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM contact to the homeowner of the house number  
357/31, 357/45, 357/46, 357/71 and 357/77 which 3 from 5 homeowners with unpaid CAM fees start paying 
the debt by installment except the house number 357/46 and house number 357/71.  
Resolution: The committee has resolved approval proceed with the legal action against the house number 
357/46. JP assigned management to provide the letter of agreement to those homeowner who are willing to 
pay CAM fees by installment. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 2.2. CAM Defaulters 2019: The management sent third notice to pay second invoice cycles 2019 on 
October 21, 2019. Cam defaulters for only 2019 have paid or pay by installment. 
Resolution: Acknowledged by board 
Status: Closed 
 
Agenda 3 Common Area and Infrastructure 
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3.1. Clubhouse Painting: 3 quotations presented; prices range from 38.000 to 114.000 baht for 
outer walls. QPM propose another 3 quotations of the labor cost for painting (not include the material) price 
range from 12,000 to 36,000 THB. However, due to the leaking water from the crack on the flat roof, 
management suggested the committee to repair the roof before painting. 
Result: Board approval to postpone clubhouse painting to next annual general meeting. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 3.2. Loose wires: QPM contact to 3BB and True company to fix the loose wire in the Emerald green 
housing estate which 3BB already confirmed to the JP to fixing it by next week.  
Resolution: The board acknowledged and assigned QPM to follow up and keep contact to True Company.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 3.3. North wall repair: Management still looking for another contractor for comparison with another 2 
companies that have already send a detail and quotation. 
Resolution: The committee was acknowledge and assigned the management to send detail of another 
contractor via an email for approval before the next board meeting.   
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 3.4. Road mirrors: After rechecking board and QPM agreed another road mirror is currently not 
needed.   
Resolution: The meeting was acknowledged. 
Status: Closed  
 3.5. Pool fountain: Management still looking for the contractor who can do a cover head for safety of 
children.  
Resolution: Board postponed the consideration of this topic to the next meeting. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 3.6. Drainage lids replacement: According to the report from Hua Hin Municipality, Khun Madee 
suggested to change the drainage lids which QPM had contact to 3 contractors to inspect the drainage lids in 
the village which 3 contractor had provide 3 type of drainage lids, price start from 849,420 THB to 2,659,900 
THB   
Resolution: Committee assigned management to find another contract to replace Mr. Tawatchai. Committee 
also assigned management to get more detail from the contractors such as the warranty, reference, 
advantages and disadvantages of each type of drainage lids. And set up action plan how many to replace per 
year, which ones are in critical condition etc. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 3.7. Non-working pool light: QPM technician had already changed 2 LED light bulbs in the 
swimming pool. 
Resolution: The committee was acknowledged. 
Status: Closed. 
 3.8. Rain gutter for clubhouse: 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 
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and another gutter installed at the under the roof deck. However leakage problem of flat roof needs to be 
fixed first. And gutter could be inpact of original style of clubhouse. 
Resolutions: The committee assigned management to prepare information and quotation for the next 
meeting in order to review all detail before present to the annual general meeting. 
Status: Open, Follow up at the next AGM. 
 
 3.9. Fitness equipment: Exercise treadmills and other exercise machines in the gym have been 
inspected and repaired. The costs for repair 2,300.00 THB. The new sit-up exercise machine has been 
replaced, price at 2,290 THB.  

However, Johnson Company had report that another sling of the weight machine need another 
repairment before it breaks down. Also belt for treadmills is suggested to be replaced. Another sling repair 
and 2 times belt replacement total of 7,300 thb. 
Resolution: The committee resolved approved changing the sling and belt with Johnson Company, price at 
7,300 THB. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 3.10. Speed sign limit: Management had already order and paid for another 20 km speed limit sign 
board, and the QPM technician had completed installed speed sign limit in the village. 
Resolution: The committee was acknowledge 
Status: Closed 
 3.11. Swimming pool depth warning signs: QPM technician had already paint the depth warning 
signs on pool sides  
Resolutions: The committee was acknowledge 
Status: Closed  

3.12. Swimming pool rules board: QPM proposed to have a nice clear rules board for the pool. 
Current one too small and fades away though sun. Budget 2,200 THB for fixed or 1,800 THB for movable 
board.  
Resolution: The committee resolved approval order and purchase a swimming pool rules board, fixed style, 
price at 2,200 baht.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 3.13. Swimming pool water condition signboard: Swimming pool water condition signboard has 
been ordered and installed by the QPM technician.  
Resolutions: The committee was acknowledge  
Status: Closed   

3.14 Clubhouse (flat) roof repairment: After good inspection of the clubhouse roof. A repair plan for 
the leaking of the flat roof is needed. Budget for this would be 70.000 THB or up.  
Result: The committee assigned management to prepare information and quotation for the next meeting in 
order to review all detail before present to the annual general meeting. 
Status: open follow up next board meeting. 
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Agenda 4 Landscaping and Gardening 
 4.1. Waterpipe to estate pond: Drainage cleaning company reported water pipe to pond is too small 
for heavy rainfalls. However, after another inspection from the Hua Hin Municipality and also the engineering 
inspection reported that the drainage system of the Emerald green is in suitable situation which both of them 
recommended to install a replaceable pump to drain the water out from the village when heavy raining instead 
of changing the water pipe.  
Resolution: The committee assigned management to provide quote for the extra pump. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 5 Finance:  

5.1. Cash Flow statement: QPM present the financial situation by using the original pattern of 
financial report from Khun Robert. The financial situation has shown that the current expense now is a little bit 
higher than the budget year to date or as of 14 November 2019  
Resolution: The meeting was acknowledge and the committee suggest the management to make sure 
numbers are same on short financial statement as on the cash flow provided by accountant.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 5.2. Electric bill payment: QPM has completely change the electric meter name from Asia group to 
Emerald green housing estate juristic person, However, to debited the expense automatic via an account 
would be effective on next month.   
Resolution: The committee was acknowledged. 
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. 
Resolution: Current By-laws have been updated to original format. QPM suggests adding penalties to the 
regulations. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
  
Agenda 7 Feedback  
Email and letter: No items 
 
Agenda 8 Security 
Guards: Work-performance and contract of security. Guards do not allow people who do not live in the village 
to enter the village without registering and exchanging cards.   
Resolution: The committee assigned management to monitoring work performance of the security guard as 
some time they have not check the ID of the outside guest properly.  
Status: Open, follow up next meeting. 
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Agenda 9 Communication  
No items 
 
Agenda 10 Management 
No items 
 
Agenda 11 Perimeter Wall 
 Wall inspection: Mr. Peerapong had provided a report of the parameter wall inspection, the report 
has made by 2 languages which consisting of Thai and English version. The management therefore has 
completely paid to khun Peerapong for the inspection and report in the amount of 20,000 THB as regard to 
the consideration of the committee. 
Resolution: The committee resolved approved the report provide by Khun Peerapong, the engineering for the 
parameter wall inspection. 
Status: Closed. 
 
Agenda 12 Annual General Meeting 
No items 
 
Agenda 13 Other Matters 
 13.1. Public Entrance Road: The public entrance road has been resurface by the management and 
the security guard which now it is in normal situation. 
Resolution: The committee was acknowledge  
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. 
Resolution: QPM will get quotation for a pest control solution around the village, service 2 times a year the 
sewage system. 
Status: Open, Follow up at the next AGM. 
 13.3. Sell common asset (Broken and cannot fix) Management already sold 2 damaged barriers 
which was deteriorate and have not been used as it is not straight at all. The income from selling unused 
barrier has been deposit into the Emerald green juristic person account.   
Resolution: The committee was acknowledge  
Status: Closed  
 13.4. Maintenance empty plots: inner wall of empty plots should be maintenance for overall better 
look of the village. QPM will ask Asia Group to repair 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. 
Resolution: Board assigned QPM to send an email to Asia Group again.  
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Status: Open, Follow up next board meeting. 
 13.5. King’s picture: Proposal to honors the king of Thailand with a portrait placed in the village. 
Resolution: A first design is provided. QPM and the board will look for additional design, quotation, 
placement. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 13.6. CCTV upgrade: Current CCTV is analog and not enough to cover and have clear view of 
entrance area. Consider upgrading the CCTV system from analog to HD. 4 HD piece (with a monitor) will be 
installed around the entrance and the remaining 2 cameras will be placed near the club to increase the view. 
The management has offered a price from 3 CCTV installation companies, starting at 33,910 baht to 44,532 
baht. 
Resolution: The committee was acknowledged and postpone for considering on the next AGM.  
Status: Open, Follow up at the next AGM. 
 13.7. Clubhouse upgrade: Currently manager works on small desk. Not enough cabinet to put 
documents. 
Resolution: QPM and board will look for proper working desk (and cabinets if needed) 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 13.8. Laser printer: For a future new way of paying. A laser printer is recommend 
Resolution: Board approved. QPM will look for quotation of brands and also how much refills costs. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 

13.9. Common area upgrade: Currently only have clubhouse / gym / toilet / swimming pool. 
Resolution: QPM and board will look for ideas to add more facilities to the common area e.g. better garden. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
There begin no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 16.00 hours. 
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