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รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั  กรีน 
วนัศกุรท่ี์ 21 กมุภาพนัธ ์2563  เวลา 14.00 น. 

ณ ส านักงานนิติบคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
 

คณะกรรมการผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
   1. นางสาวสภุาวด ี ปผุาลา  (ประธานกรรมการ)  
   2. นางสาวเพญ็นภา ศรปีรชัฌาย ์  
   3. นางสายใจ   กสุต๊าฟซอน 
   4. นางเมลานี  เด วทิ 
   5. นายโรเบริต ์  วลีคีเก ้
ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
   1. นางสาวอรยิา         สนุทรวภิาต       ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
   2. นางสาวอนนัตญา    เจตบญัฑติ        ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 
 
เริม่การประชุมเวลา 14.00 น. 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 01/2563  เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมมีตอินุมตริายงานการประชุมครัง้ที ่01/2563 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2563 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง 

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: ฝ่ายจดัการได้ส่งรายงานหน้ีค้างช าระของ 
บา้นเลขที ่357/3, 357/71, 357/77 ใหท้นายความนายรตัน์ชา ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที ่24 มกราคม 2563 
ซึ่งทนายความได้ส่งหนังสอืแจ้งไปยงับ้านที่ค้างช าระค่าส่วนกลางทัง้สามหลงัเมื่อกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เป็นที ่ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 
มติทีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยหากสมาชกิเจา้ของบา้นทัง้สามหลงัยงัคงไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยสว่นกลาง คณะกรรมการจะ
ด าเนินการทางกฎหมายในขัน้ตอนต่อไป  
สถานะ:  เสรจ็แลว้เรยีบรอ้ย   
 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: ฝา่ยจดัการไดร้ายงานเกี่ยวกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าสว่นกลางของไตร 
มาสแรกของปี 2563 ซึ่งสถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง ณ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2563 มกีารช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว
แลว้เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 833,856.33 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 62.25% ส าหรบัสมาชกิทีย่งัไม่ไดช้ าระค่าใชจ้่ายสว่นกลาง
ครึง่ปีแรกของปี 2563 ทัง้น้ี ฝ่ายจดัการได้จดัส่งหนังสอืบอกกล่าวทวงถามไปยงัสมาชกิเจา้ของบา้นที่คา้งช าระค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ   
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
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วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.1. ทาสีคลบัเฮ้าท์: ฝา่ยจดัการน าเสนอใบเสนอราคาจากบรษิทัและผูร้บัเหมาผูเ้สนอราคาทาสคีลบัเฮา้ส์แก่ที่
ประชุม 2 รูปแบบคอื แบบที่ 1 ส าหรบัค่าแรงไม่รวมราคาวสัดุ ราคาค่าบรกิารเริม่ต้นที่ 25,000 ถงึ 36,000 บาทและอกี
ประเภทคอืราคาสทุธริวมคา่แรงงานและราคาวสัดุ ราคาคา่บรกิารเริม่ตน้ที ่85,000 ถงึ 112,000 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัยีห่อ้ของวสัดุแต่ละรายการทีผู่ร้บัเหมา
ใชร้วมถงึการน าเสนอภาพของผนังและฝ้าทีป่ญัหาซึ่งตอ้งไดร้บัการแกไ้ขและทาส ีคณะกรรมการยงัตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัราคาวสัดุทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการทาสเีพื่อพจิารณาค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสมส าหรบัการด าเนิน
โครงการ เชน่ จ านวนพืน้ทีท่ ัง้หมดทีต่อ้งด าเนินการทาส ีจ านวนสแีละสรีองพืน้ทีต่อ้งใชท้ัง้หมด 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.2 สายอินเตอรเ์น็ทหย่อน: ฝา่ยจดัการไดส้ง่จดหมายรอ้งขอไปยงับรษิทั 3BB และ บรษิทั ทรู เพื่อแกไ้ขปญัหา
สายอนิเตอรเ์น็ตทีห่ยอ่นภายในหมูบ่า้น โดยนดัหมายใหท้ัง้ 2 บรษิทัเขา้ด าเนินการเมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2563 ซึง่บรษิทั 
3BB ได้จดัส่งพนักงานเขา้ด าเนินการแก้ไขสายอินเตอร์เน็ตที่หย่อนภายในหมู่บ้านแล้ว ส าหรบั บรษิทัผู้ให้บรกิาร
อนิเตอรเ์น็ตทีย่งัไมไ่ดเ้ขา้ด าเนินการแกไ้ข ฝา่ยจดัการจะน าสง่จดหมายรอ้งเรยีนและรายงานไปยงัส านกังานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิภายในเดอืนน้ี 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการตดิตามและแกไ้ขปญัหาน้ี 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.3. น ้าพุสระว่ายน ้า:  ฝ่ายจดัการยงัคงสรรหาผู้รบัเหมาที่สามารถท าที่ครอบหวัน ้าพุ เพื่อความปลอดภยัของ
เดก็ๆ ทีใ่ชบ้รกิารสระวา่ยน ้าภายในหมูบ่า้น 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการเลื่อนการประชุมหวัขอ้น้ีเป็นการประชุมครัง้ถดัไป 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.4. การเปล่ียนฝาบ่อพกัน ้าเสีย:  ฝา่ยจดัการ QPM ไดน้ าเสนอใบเสนอราคาจากผูร้บัเหมาทัง้สิน้ 3 ราย และ
รปูแบบฝาท่อระบายน ้าต่อทีป่ระชุม 3 รปูแบบ ราคาเริม่ตน้ที ่849,420 บาท ถงึ 2,659,900 บาท ทัง้น้ี ฝา่ยจดัการไดม้กีาร
สรรหาผูร้บัเหมารายอื่นเพือ่ทดแทนผูร้บัเหมานายธวชัชยั รายละเอยีดประกอบไปดว้ยคา่วตัถุดบิและราคาคา่บรกิาร 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้่ายจดัการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิจากผูร้บัเหมา เช่นการรบัประกนังาน 
และผลงานทีเ่คยท ามา รวมถงึใหส้รรหาผูร้บัเหมาเพิม่เตมิอกี 2 ราย เพื่อท าการเปรยีบเทยีบราคา ซึง่ปจัจุบนัผูร้บัเหมาทีไ่ด้
ท าการเสนอราคามาแลว้คอืนาย ประกอบ  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

3.6. การติดตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮ้าท:์  ฝา่ยจดัการน าเสนอผูร้บัเหมา 3 รายต่อทีป่ระชุม รายราคาเริม่ตน้จาก 
26,060 บาทถงึ 30,750 บาท  โดยเป็นการตดิตัง้รางน ้า 2 เสน้ เสน้ที ่1 ตดิตัง้บรเิวณหลงัคาคลบัเฮา้ทแ์ละเสน้ที ่2 ตดิตัง้ที่
บรเิวณใต้ดาดฟ้า อยา่งไรกต็าม ก่อนการด าเนินการตดิตัง้รางน ้าฝน ควรจะมกีารด าเนินการแกไ้ขรอยรา้วและปญัหารัว่ซมึ
ก่อน โดยการตดิตัง้รางน ้าฝนอาจมผีลกระทบต่อรปูแบบดัง้เดมิของคลบัเฮา้ส ์
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการผลงานทีผ่่านมาของผูร้บัเหมาของ
แต่ละราย 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป  
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3.7. การซ่อมแซมหลงัคาคลบัเฮ้าส์ (แบน): หลงัจากตรวจสอบหลงัคาคลบัเฮา้ส ์จ าเป็นต้องมแีผนการซ่อม
ส าหรบัน ้าร ัว่ของดาดฟ้า ฝา่ยจดัการเสนอราคาจากผูร้บัเหมา 2 ราย ราคาคา่ด าเนินการเริม่ตน้ที ่178,000 บาทถงึ 214,000 
บาท ซึง่ผูร้บัเหมาทัง้ 2 รายเสนอการรบัประกนัผลงาน 3 ปี 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการจดัท าขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัยีห่อ้ของวสัดุทีน่ ามาใชแ้ละ
ผลการด าเนินงานทผีา่นของผูร้บัเหมาแต่ละราย รวมถงึสรรหาราคาเพิม่เดมิ กรณีการมุงหลงัคากระเบือ้งเพิม่เตมิบรเิวณดา
ดาดฟ้า 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

4.1 ท่อน ้าท่ีปล่อยน ้าสู่บ่อน ้าหมู่บ้าน:  วศิวกร QPM จากส านักงานใหญ่ไดม้าตรวจสอบระบบน ้าและระบบ
บ าบดัน ้าเสยีในหมู่บา้นซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าระบบบ าบดัน ้าเสยีอยู่ในสภาพด ีวศิวกรยงัใหต้วัอย่างของการไหลเวยีน
ของน ้าในหมูบ่า้นก่อนทีจ่ะไหลออกไปยงัท่อระบายน ้าสาธารณะ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายให้ฝ่ายจดัการตดิตามผลงานระบบประปาในหมู่บา้นจากงานวศิวกร 
QPM เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2563 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1. การช าระเงินค่าไฟฟ้า: QPM เปลีย่นชื่อมเิตอรไ์ฟฟ้าจากเอเชยีกรุ๊ปเป็นนิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั 
กรนี เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ อยา่งไรกต็ามการหกัคา่ใชจ้า่ยอตัโนมตัผิา่นบญัชจีะมผีลในเดอืนถดัไปตามการยนืยนัจากธนาคาร 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ และมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการตดิตามกบัการไฟฟ้าต่อไป 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 

6.1 ข้อบงัคบั:   ขอ้บงัคบันิตบิุคคลฯ ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัจะไดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ขและน าเสนอในที่ประชุมใหญ่
สามญัประจ าปีครัง้ถดัไป รวมถงึกฎระเบยีบพกัอาศยัของหมูบ่า้น 
มติท่ีประชุม: ขอ้บงัคบัในปจัจุบนัไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามตน้ฉบบัเดมิ โดยฝา่ยจดัการ QPM เสนอใหม้กีารเพิม่
ลงโทษกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนกฎระเบยีบต่อไป  
สถานะ:   ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลกูบ้าน 
อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา 
 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั 
พนักงานรกัษาความปลอดภยั:  ฝา่ยจดัการจะด าเนินการซือ้กล่องใสพ่สัดุจ านวน 5 กล่อง เพื่อตดิตัง้ตามทางแยกแต่ละ
จุดภายในหมู่บา้นและมอบหมายใหเ้จา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัลงชื่อและระบุเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อมกีารออกตรวจสอบ
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ความเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัภายในหมู่บา้น โดยก าหนดใหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัตรวจตราความเรยีบรอ้ย
ภายในหมูบ่า้น 2 ช่วงเวลาคอื เวลากลางคนื 23.00 – 00.00 น. และช่วงเชา้ในเวลา 06:30 – 07:30 น. (ระหวา่งเจา้หน้าที่
รกัษาความปลอดภยัมกีารผลดัเปลีย่นก าลงัพล) 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบ โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ้่ายจดัการท าการลงทะเบยีนผู้พกัอาศยัทุกท่านและ
แจง้กฎระเบยีบของหมู่บา้นเอม็เอรลั กรนี แก่สมาชกิผูพ้กัอาศยัรายใหม่รวมถงึผูเ้ช่าทุกท่าน ทัง้น้ีกเ็พื่อความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยภายในหมูบ่า้นจดัสรร 
สถานะ:   เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร  
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา  
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ  
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา  
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม  
การซ่อมแซมผนังรอบนอก: ฝ่ายจดัการก าลงัด าเนินการสรรหาผู้รบัเหมาที่เหมาะสมส าหรบัการซ่อมแซมก าแพง
สว่นกลางตามวธิกีาร และรูปแบบของการตรวจสอบก าแพง ทัง้น้ี ฝา่ยจดัการไดน้ าเสนอราคาจากผูร้บัเหมา นายวชริศกัดิ ์
ต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาอนุมตัซิ่อมแซมก าแพงรัว้บรเิวณบา้นเลขที ่357/31 ซึง่ขณะน้ีเกดิการเอยีงและอยูใ่นสภาวะวกิฤต ิ
นอกจากน้ีฝ่ายจดัการยงัไดด้ าเนินการประสานงานไปยงัเจ้าของที่ดนิที่ตดิกบัก าแพงฝ ัง่ทศิตะวนัตกของหมู่บ้าน เพื่อขอ 
อนุมตัเิขา้ด าเนินการถมดนิและตดิตัง้เสาเขม็เพื่อรองรบัก าแพง โดยเบือ้งตน้เจา้ของที่ดนิอนุญาตใหนิ้ตบิุคคลฯด าเนินการ
ถมดนิเพิม่เตมิภายในทีด่นิของเขา แต่ไมอ่นุญาตใหต้ดิตัง้เสาเขม็บนทีด่นิของเขา ในการน้ี ฝา่ยจดัการจะน าสง่หนงัสอืเพื่อ 
ยนืยนัและอนุมตักิารเขา้ด าเนินการอยา่งเป็นทางการใหแ้ก่ทา่นเจา้ของทีด่นิดงักล่าวภายในวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

อย่างไรก็ตาม ส าหรบัก าแพงโดยรอบหมู่บ้าน ฝ่ายจดัการจะด าเนินการสรรหาและประสานงานผู้รบัเหมาที ่
สามารถซ่อมแซมก าแพงไดต้ามวธิกีารและรปูแบบทีท่างผูส้ ารวจก าแพงเสนอแนะ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ้่ายจดัการสรรหาผูร้บัเหมาเขา้มาเสนอราคาเพิม่เตมิส าหรบัการ
ซ่อมแซมก าแพงสว่นรวม  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 12 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
 ฝา่ยบรหิารจดัการเสนอตารางเวลาและระเบยีบวาระประชุมสามญัประจ าปี 2563 ซึ่งจะจดัขึน้ทีโ่รงแรมไอบสิ ใน
วนัอาทติยท์ี ่5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ค่าใชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
2563  ทัง้สิน้ประมาณ 10,300 บาท  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตังิบประมาณในการจดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ทัง้สิน้ 10,300 บาท  
และเสนอใหเ้ปลีย่นวนัทีป่ระชุมจากวนัอาทติยท์ี ่5 เมษายน 2562 เป็นวนัเสารท์ี ่4 เมษายน 2563 และเพิม่วาระพจิารณา
เรือ่งการซ่อมแซมก าแพงเขา้ไปในวาระการประชุมดว้ย   
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
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วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ  
              13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: องค์การบรหิารสว่นต าบลทบัใต้จะด าเนินการปรบัปรุงถนน 
สาธารณะ ตามที่ทางฝ่ายจดัการ QPM ได้มกีารประสานงานสอบถามไปยงัอบต.ทบัใต้ ซึ่งทางรฐับาลได้มกีารอนุมตัิ
งบประมาณในการปรบัปรงุพืน้ทีด่งักล่าวแลว้ โดยแผนการด าเนินการปรบัปรงุถนนจะเริม่ช่วงเดอืนมถุินายน และ/หรอืเดอืน 
กรกฎาคม 2563  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้่ายจดัการตดิตามความคืบหน้าการด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขถนนของภาครฐั
อยา่งต่อเน่ือง 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

13.2. การก าจดัแมลง:  ปญัหาปลวกขึน้บรเิวณคลบัเฮา้ท ์และ การแกป้ญัหาการก าจดัแมลงในโครงการหมูบ่า้น
จดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี คณะกรรมการอนุมตัใิห้บรษิทั ท ีแอนด์ เอ เป็นผู้ให้บรกิารก าจดัแมลงในบรเิวณคลบัเฮ้าท์  โดย
คา่ใชจ้า่ยตามสญัญา 5,885 บาท ต่อปี 
มติท่ีประชมุ: ฝา่ยจดัการดับ้การเสนอราคาส าหรบัการก าจดัแมลงในโครงการ โดยเขา้บรกิาร 2 ครัง้ต่อปี  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป 

13.3. การบ ารงุรกัษาพื้นท่ีแปลงเปล่า:   ดา้นในของที่ดนิเปล่าควรไดร้บัการบ ารุงรกัษาเพื่อใหห้มู่บา้นมี
ภาพลกัษณ์ที่ดขี ึน้ โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะสอบถามไปยงับรษิทัเอเชยีรกรุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ใหท้าสผีนังเหล่านัน้เน่ืองจาก
เป็นทีด่นิบุคคล ฝา่ยบรหิารจดัการไดแ้จง้ขอ้มลูใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ เกี่ยวกบับรษิทัเอเชยีกรุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ ไดม้ี
การวางแผนทีจ่ะสรา้งบา้นตวัอยา่งเพือ่ขายทีด่นิเปลา่และบา้นทีย่งัไมข่าย 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารจดัการสง่อเีมลไ์ปยงับรษิทั เอเชยีรก์รุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ อกีครัง้ และ
รอ้งขอใหท้างโครงการด าเนินการแกไ้ขปญัหาดนิทีอ่าจไหลลงทอ่ระบายน ้าในชว่งหน้าฝน 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.4. การปรบัปรงุระบบกล้องวงจรปิด: กลอ้งวงจรปิดภายในหมูบ่า้นจดัสรรฯ ในปจัจุบนัเป็นแบบอนาลอ็ก ซึ่ง
ไมม่คีวามชดัเจนและมปีรมิาณไมเ่พยีงพอต่อการใชง้านโดยเฉพาะบรเิวณทางเขา้ดา้นหน้าหมูบ่า้น ฝา่ยจดัการจงึไดท้ าการ
เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่การพจิารณาปรบัปรงุระบบกลอ้งวงจรปิดจากระบบอนาลอ็กเป็นระบบ HD โดยจะเป็นการตดิตัง้
กลอ้ง HD เพิม่จ านวน 4 อนัพรอ้มจอมอนิเตอรร์อบ ๆ ทางเขา้และจะมกีลอ้ง 2 ตวัทีเ่หลอือยูต่ดิตัง้บรเิวณสโมสรเพื่อใหค้ล
อบคลุมพืน้ทีท่ีม่ากขึน้ ทัง้น้ี  ฝา่ยจดัการไดร้บัใบเสนอราคาจาก บรษิทั 3 บรษิทัดว้ยกนัโดยมรีาคา เริม่ตน้ที ่33,910 บาท
ถงึ 44,532 บาท 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ และมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการสง่รายละเอยีดเพิม่เตมิเช่น ยีห่อ้ของกลอ้งวงจรปิด และ
เครือ่งบนัทกึ โดยใหน้ าสง่ขอ้มลูทัง้หมดใหค้ณะกรรมการทุกทา่นพจิารณาอนุมตัทิางจดหมายอเีลก็ทรอนิกส ์  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมสามญัครัง้ถดัไป 

13.5 การปรบัปรงุ คลบัเฮ้าท:์  ปจัจุบนัโต๊ะท างานของผูจ้ดัการมขีนาดเลก็ และตูเ้กบ็เอกสารไมเ่พยีงพอ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบใหฝ้่ายจดัการสัง่การใหแ้ม่บา้นท าความสะอาดหอ้งเกบ็ของดา้นหลงั เพื่อน าของทีอ่ยู่
ภายในหอ้งนิตฯิ เขา้ไปเกบ็ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร:์ ฝ่ายจดัการได้จดัท าเอกสารตัง้เบกิและน าส่งให้แก่ฝ่ายบญัชแีล้ว โดยขณะน้ีอยู่ใน
ขัน้ตอนการรออนุมตัสิ ัง่จ่ายเชค็ เพื่อท าการช าระและจดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์Brother DCP-1610W ค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 
3,990 บาท 
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มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.7. การปรบัปรงุพืน้ท่ีส่วนกลาง: ในปจัจุบนัพืน้ทีส่ว่นกลางมเีพยีงคลบัเฮา้ท ์/ ยมิ / หอ้งน ้า / สระวา่ยน ้า 
มติท่ีประชุม: ฝา่ยบรหิารจดัการและคณะกรรมการก าลงัมองหาแนวคดิเพื่อเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิในพืน้ที่
สว่นกลางเชน่ สวนทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้ ปจัจุบนักระเบือ้งสระวา่ยน ้ายงัคงอยูใ่นสภาพทีส่ามารถใชง้านไดป้กต ิ
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.8. เครื่องเคลือบกระดาษ: ฝ่ายจดัการจดัซื้อเครื่องเคลอืบกระดาษตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการเมื่อเดอืน
มกราคม 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ คา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้เครือ่งเคลอืบกระดาษทัง้สิน้ 1,690 บาท 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: เสรจ็แลว้เรยีบรอ้ย  

13.9. การปรบัปรงุห้องปัม๊: ปจัจุบนัหอ้งควบคุมป ัม๊สระวา่ยน ้าสมควรทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ขและปรบัปรุง ไมว่า่จะ
เป็น การตดิตัง้พดัลมระบายอากาศ, การเปลีย่นบานประตูและวงกบประตูใหมท่ดแทนของเดมิทีช่ ารุด ทัง้น้ี การด าเนินการ 
ดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนจากช่างเทคนิค QPM ซึ่งจะเขา้มาด าเนินการตดิตัง้พดัลมระบายอากาศ เปลีย่นบานประตูและ
วงกบพรอ้มธรณีประต ูในวนัที ่3 มนีาคม 2563 โดยไมค่ดิคา่บรกิารตดิตัง้ใดๆ  
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 13.10. ร่มสนามบริเวณสระว่ายน ้า: ฝา่ยจดัการไดเ้สนอราคาร่มสนามเพื่อตดิตัง้บรเิวณสระว่ายน ้าแก่ทีป่ระชุม    
อนัประกอบไปดว้ยใบเสนอราคาจาก 3 บรษิทั ไดแ้ก่ Home pro, Index, Siri Living Co, Ltd ทัง้น้ี ราคารม่สนามมรีาคา
เริม่ตน้ตัง้แต่ 1,490 ถงึ 6,500 บาทไมร่วมฐานรม่ โดยราคาฐานรม่ต่ออนัอยูท่ี ่2,500 บาท   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการได้อนุมตัิให้จัดซื้อร่มสนามจ านวน 3 คัน และฐานร่มจ านวน 2 อัน โดยมอบหมายให ้ 
ด าเนินการจดัซือ้รม่สนามและฐานรม่จากบรษิทั Siri Living Co.,Ltd คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 24,500.00 บาท ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป   
 13.11 เครื่องปัม๊สระว่ายน ้า: เน่ืองจากป ัม๊สระว่ายน ้าตวัที่ 2 เสื่อมสภาพตามอายุการใชง้าน ตามการรายงาน 
ของบรษิทั ส.นภา ในการน้ี ฝา่ยจดัการจงึขอใหท้างบรษิทัน าเสนอใบเสนอราคาเพื่อการซ่อมแซมป ัม๊และใบเสนอราคากรณี
จดัซือ้ป ัม๊ตวัใหม ่โดยราคาในการจดัซือ้ป ัม๊ใหมจ่ะมคี่าใชจ้่ายประมาณ 27,948 บาท ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการซ่อมป ัม๊จะอยู ่
ทีป่ระมาณ 15,249.64 บาท โดยการจดัซื้อป ัม๊ใหม่จะมกีารรบัประกนัตวัสนิคา้ 1 ปี ขณะที่การซ่อมป ัม๊จะมกีารรบัประกนั
เพยีง 7 วนั   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการอนุมตัใิหซ้ือ้เครือ่งป ัม๊ส าหรบัสระวา่ยน ้าใหม ่รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 27,948.40 บาท  
สถานะ : เปิดตดิตามการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป  

3.12 การถอดฝาครอบไฟถนน: เน่ืองจากฝาครอบไฟถนนในหมู่บา้นเสือ่มสภาพตามอายุการใชง้าน ดงันัน้ฝา่ย 
จดัการจงึขออนุมตัดิ าเนินการถอดฝาครอบไฟถนนภายในหมู่บา้นออก โดยการด าเนินการดงักล่าวจะมคี่าใชจ้่ายประมาณ 
200 บาทต่ออนั 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการอนุมตัดิ าเนินการ และมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการตรวจสอบจ านวนฝาครอบทีเ่สื่อมสภาพทัง้หมด
และจ านวนหลอดไฟที่จะต้องด าเนินการเปลี่ยน รวมถงึเสนอให้มกีารตดิตัง้ไฟถนนเพิม่เตมิบรเิวณทางแยกหลกัภายใน
หมูบ่า้น และเสนอใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการเปิดไฟบรเิวณรอบ ๆ บรเิวณคลบัเฮา้สเ์พื่อเพิม่ความสวา่งภายในหมูบ่า้นยามค ่า
คนื 
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สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการต่อไป 
 
ไมม่กีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น 
 
 
 
 

                                                                 .................................................................. 
                                                                          (นางสาวสภุาวด ี ปุผาลา) 
                                                                          ประธานกรรมการนิตบิุคคล 
                                                                        หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 
                                                                   

................................................................ 
                                                                         (นางสาวอนนัตญา เจตบญัฑติ) 
                                                                           ผูบ้นัทกึการประชุม 
                                                                              ผูจ้ดัการหมูบ่า้นจดัสรร 

 
 

                                                                               ............................................................... 
                                                                                         (นางสาวอรยิา สนุทรวภิาต)          
                                                                                             ผูต้รวจทานการประชุม     
                                                                                             ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร                                                                                                                                                  
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Minutes of the Committee Meeting No1/2020 
Emerald Green Juristic Village 

Friday 21 February 2020 Time 14.00 hours 
Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 

 
Committee members attended the meeting 

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

The Management of Quality Property Management Co., Ltd. who attended the meeting. 
1. Ariya Suntonvipart            Operation Manager  
2. 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 No. 01/2020 dated 24 January 2020  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 01/2020 on 24 January 2020 
Status: Closed  
 
Agenda 2    Common Area Maintenance Fees  
 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM had already submitted debt report of the house 
number 357/3, 357/71, 357/77 to the lawyer, Mr. Ratcha regarding to the resolution of the committee meeting 
on 24 January 2020 which the lawyer has also sending the notice letter to those 3 house on mid of February 
2020. 
Resolution: The meeting was acknowledged. Then if those 3 homeowners still not pay their CAM fee the 
board will decide to further step of legal action.   
Status: Closed  
 2.2 CAM 2020: QPM had report about the progress of collecting common maintenance expense of 
the first quarter of 2020 which the status of CAM collection as of 15 February 2020 has been paid in the 
amount of 833,856.33 baht or account for 62.25% Percent. For homeowner unpaid CAM fee of 2020, the 
management has already prepared the notice letter and send to all those homeowner. 
Resolution: The meeting was acknowledged.   
Status: Open, Follow up next board meeting. 
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Agenda 3 Common Area and Infrastructure 

3.1. Clubhouse Painting: QPM provide a quote for clubhouse painting on 2 types, Type 1 is only for 
labor cost not include material price start from 25,000 to 36,000 THB and another type is a net price including 
cost of labor and material price start from 85,000 to 112,000 THB    
Result: Board assigned management to find more information about the brand of each material that the 
contractor use as well as providing pictorial of the problem that need to be fixed and painted . The committee 
also required more information about the price of material need to be used for painting to considering of relate 
cost in order to get suitable price for proceed the project. E.g. how many square meter (how many paint 
boxes needed. + how many primer needed 
Status: Open, follow up next board meeting. 
 3.2. Loose wires: QPM send requesting letter to 3BB and True companies to fix loose wire inside 
the village on 10 February 2020, which 3BB had fixed all loose wires inside the village already. For the 
company who not come to fix the loose wires the management will report and make a complaint to NBTC. 
The letter will be send within this month.  
Resolution: The board acknowledged and assigned the management to keep follow up and solve this issue.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 3.3. 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. 
 3.5. Drainage lids replacement: QPM propose 3 contractor and 3 types of drainage lids to the 
meeting, price start from 849,420 THB to 2,659,900 THB. The management acquired another contractor to 
replace Mr. Tawatchai. The detail is consisting of material and price.   
Resolution: Committee assigned management to find deeply 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. current; mr prakorb, get other contractors 
for price comparison 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 3.6. Rain gutter for clubhouse: QPM presented quoted of 3 contractors to the meeting, price start 
from 26,060 THB to 30,750 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. However leakage problem of flat roof needs to be fixed 
first. And gutter could be impact of original style of clubhouse. 
Resolutions: The committee assigned management to search for more information about the reference and 
work performance of each contractor.  
Status: Open, Follow up at the next AGM. 
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3.7 Clubhouse (flat) roof repairmen: After good inspection of the clubhouse roof. A repair plan for 
the leaking of the flat roof is needed. QPM presented quote from 2 contractors price start from 178,000 THB 
to 214,000 THB, which 2 contractors offered the warranty for 3 years.       
Result: The committee was acknowledged and assigned management to prepare more information about the 
brand and work reference of each company as well as find out more quote regarding extension of tile roof to 
flat roof,   
Status: open follow up next board meeting. 
 
Agenda 4 Landscaping and Gardening 
 4.1. Waterpipe to estate pond: QPM technician from head office had comes and investigate the 
water system and water treatment system in the village which the result shown that the water treatment 
system is on good condition. The technician also provided simply example of water circulation in the village 
before flowing out to the public sewer. 
Resolution: The committee acknowledged and assigned management to keep follow up on the drawing of 
the water system in the village from QPM engineering that came on 21 January 2020   
Status: Open follow up next board meeting. 
 
Agenda 5 Finance:  
 5.1. 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 the next invoice as regards to the confirmation from the bank. 
Resolution: The meeting 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: QPM will purchase a 5 small boxes to install at each intersection in the village and assigned the 
security guard to sign and provide feedback when observed and look around the village at midnight and early 
morning around 6,30 – 7.30 hours (during the guard changing the staff)    
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Resolution: The meeting was acknowledged.  The committee also assigned management to register all new 
resident and providing the rule and regulation of the Emerald green to those new owner and rental for basic 
understanding of living in this village. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
Agenda 9 Communication  
No items 
 
Agenda 10 Management 
No items 
 
Agenda 11 Perimeter Wall 
Perimeter wall repairmen: QPM will prepare suitable contractors for the wall repairs based on the method 
/drawings of the perimeter wall inspection. QPM presented quote from the contractor, Mr. Vachirasak to repair 
the parameter wall at the house number 357/31 which now leaning and being on the crisis situation. In 
addition the management have also contact to the land owner in requesting approval to fill the soil and install 
the stake to support the wall which the landowner allow to fill the soil but do not allowed to install the stake on 
their land. The official letter has already prepared and will be sent to the land owner by 25 of February 2020. 
However for the overall parameter wall, QPM will prepare suitable contractors for the wall repairs based on 
the method /drawings of the perimeter wall inspection 
Regulation: Board acknowledged and signed management to look for the contractor and provide more quote 
for the parameter wall.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 12 Annual General Meeting 

Management proposed the schedule and agenda for the 2020 annual general meeting which the 
meeting would be held at the Ibis hotel on Sunday 5 April 2019 from 09.00-12.00 hours. The estimate 
expense for set up the 2020 Annual general meeting is in the amount of 10,300 baht 
Resolutions: The committee approved the budget for setting the 2020 annual general meeting amount of 
10,300 baht and suggested the management to change the date of the meeting from Sunday 5 April 2020 to 
Saturday 4 April 2020 and add another agenda about considering to repair the parameter walls.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 13 Other Matters 

13.1 Public Entrance Road: the local government of Tab Tai will proceed to upgrade public road. 
qpm informed that government approved budget. They will start in june/july 2020 for whole road 
Resolution: qpm will follow up on this item with tabtai government / huahin. And check drainage system for 
road. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
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 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. 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.  Ask them to fix soil issue, which 
goes into drainage when raining. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 13.4. 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 assigned management to provide more detail such as the 
brand of CCTY and recorder via email for approval. .  
Status: Open, Follow up at the next AGM. 
 13.5. 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. 
 13.6. Laser printer: QPM already send a payment voucher to the accountant and now waiting for a 
cheque for purchasing a laser printer, Brother DCP-1610W total expense 3,990 baht  
Resolutions: The committee was acknowledged.  
Status: Open, Follow up next board meeting 

13.7. 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. 
           13.8. Paper coating machine: QPM already bought the paper coating machine regarding to the 
resolution of the committee on January 2020, total expenses 1,690 THB  
Resolutions: The committee was acknowledged.  
Status: Closed  

3.9 Pump Room Fix: pumproom needs upgrade. Ventilation, waterleaking, lights, new door + 
doorframe, QPM technician will come to install a new door and improve the pump room without no charge, 
the appointed dated is on 2 March 2020. 
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Resolution: Board was acknowledged.  
Status: Open, Follow up next board meeting 
 3.10 parasols for swimming pool area: QPM presented quote for parasols to stall at the swimming 
pool area. There are 3 company offered price for parasols including Homepro, Index, Siri Living Co,Ltd price 
start from 1,490 to 6,500 baht not included parasols base. The parasol base is 2,500 each.   
Resolution: The committee approved purchasing a 3 parasol and 2 parasol base with Siri living, total 
expense is in the amount of 24,500 THB   
Status: Open, Follow up next board meeting. 
            3.11. Pump for the swimming pool: Due to the pump no.2 of the swimming pool was deteriorate 
according to its lifetime as report by S.napa. Therefore, the management have requesting them to provided 
quote for repair the pump and buying a new one which buying a new pump will cost about 27,948 baht while 
repairing the existing pump will cost around 15,249.64 baht. For the warranty, if buying a new pump the 
warranty would be 1 year, however if repairing the warranty would only 7 Days.       
Resolution: The committee approved purchasing a new pump for the swimming pool, total expense 
27,948.40 baht.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
            3.12. Street light cover removal: Due to the street lamp cover inside the village have deteriorate 
according to its lifetime therefore the management would like to request approval removing the street lamp 
cover inside the village, Operating cost is 200 baht per each.  
Resolution: boars approve, qpm will check how many to do add once. And put extra streetlights in the big 
entrance street of emerald Green. Double lights or can be another light pole directing other way. Turn lights 
on around clubhouse (maybe use timer?). 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
 
There begin no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 16.00 hours. 


	Minute of meeting of February No.2.2020 (TH)  
	Minute of meeting (ENG) No 2-2020 (1)

