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รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั  กรีน 
วนัศกุรท่ี์ 24 เมษายน 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 
    
 
เริม่การประชุมเวลา 14.00 น.   
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 01/2563  เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมมีตอินุมตริายงานการประชุมครัง้ที ่01/2563 เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563   
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง   

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัสถานะของ   
การด าเนินการทางกฎมายต่อสมาชกิทีค่า้งช าระค่าสว่นกลาง ซึง่ประกอบไปดว้ยบา้นเลขที ่357/45 และ 357/46 โดยจาก
การเขา้ไกล่เกลี่ยกบับา้นเลขที่ 357/46 (วนัที ่18 มนีาคม 2563) สมาชกิเจา้ของบา้นแจง้ความประสงค์ทีจ่ะช าระค่า
สว่นกลางคา้งช าระไดเ้ดอืนละ 4,000 บาท ทัง้น้ีในปีทีแ่ลว้คณะกรรมการไดล้งความเหน็ใหส้มาชกิเจา้ของบา้นผ่อนช าระค่า
สว่นกลางคา้งจ่ายที่เดอืนละ 5,000 บาท ซึ่งกม็กีารผ่อนช าระเพยีงเพิม่เตมิเขา้มาเพยีงแค่เดอืนเดยีวเท่านัน้ ในการน้ี
คณะกรรมการพจิารณาเรื่องดงักล่าวและมคีวามเหน็ใหส้มาชกิท าการช าระค่าสว่นกลางคา้งจ่ายทัง้หมดภายใน 1 ปี โดย
ช าระขัน้ต ่าอย่างน้อย 10,000 บาทต่อเดอืน ซึ่งจากการเจรจาไกล่เกลี่ยดงักล่าวไม่สามารถตกลงกนัได ้ดงันัน้ จะมกีาร
สบืพยานทัง้สองฝา่ย โจทกแ์ละจ าเลยในชัน้ศาลต่อไป โดยนัดสบืพยานครัง้แรกกรณีบา้น 357/46 คอืวนัที ่27 กรกฎาคม 
2020 เวลา 09.00 น. และ 357/45 วนัที ่3 สงิหาคม 2020 เวลา 09.00 น. 
มติทีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารจดัการตดิตามการด าเนินการในชัน้ศาลต่อไป 
สถานะ:  เสรจ็แลว้เรยีบรอ้ย   
 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: ฝา่ยจดัการไดร้ายงานเกี่ยวกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าสว่นกลางของไตร 
มาสแรกของปี 2563 ซึง่สถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง ณ วนัที ่20 เมษายน 2563 มกีารช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าวแลว้
เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,089,560 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.33 % ส าหรบัสมาชกิทีย่งัไมไ่ดช้ าระค่าใชจ้่ายสว่นกลางครึง่ปี
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แรกของปี 2563 ทัง้น้ี ฝา่ยจดัการไดท้ าการน าส่งจดหมายเพื่อตดิตามทวงถามไปแลว้ช่วงตน้เดอืนเมษายน และจดหมาย 
ฉบบัที ่2 จะน าสง่ใหแ้ก่ผูค้า้งช าระอกีครัง้ภายในวนัที ่25 เมษายน 2563 ก่อนทีจ่ะท าการระงบัสทิธิก์ารใชบ้ตัรคยีก์ารด์ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสร้างพืน้ฐาน  

3.1. ทาสีคลบัเฮ้าท์: ฝา่ยจดัการน าเสนอใบเสนอราคาจากบรษิทัและผูร้บัเหมาผูเ้สนอราคาทาสคีลบัเฮา้ส์แก่ที่
ประชุม 2 รูปแบบคอื แบบที่ 1 ส าหรบัค่าแรงไม่รวมราคาวสัดุ ราคาค่าบรกิารเริม่ต้นที่ 30,000 ถงึ 50,000 บาทและอีก 
ประเภทคอืราคาสทุธริวมค่าแรงงานและราคาวสัดุ ราคาค่าบรกิารเริม่ตน้ที ่52,200 ถงึ 186,000 บาท โดยราคาดงักล่าวจะ
เป็นการซ่อมแซมทาสกี าแพงภายในและภายนอก รวมถงึฝ้าอาคารซึง่มพีืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 580 ตารางเมตร (ประกอบไปดว้ย 
งานทาสกี าแพงภายในพืน้ที ่208 ตารางเมตร, ก าแพงภายนอกพืน้ที ่240 ตารางเมตรและฝ้าเพดาน 132 ตารางเมตร) วสัดุ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทาสคีอื TOA (Four season) ซึง่เป็นแบรนดผ์ลติภณัฑแ์ละสทีีใ่ชแ้ต่ดัง้เดมิเมือ่เริม่โครงการ      
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการท าการตรวจสอบและวดัพืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าการทาสใีหถู้กตอ้ง เน่ืองขาก
บางพืน้ทีม่กีารปกูระเบือ้งไวอ้ยูแ่ลว้ ซึง่จะมสีว่นทีต่อ้งทาสเีพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.2 สายอินเตอรเ์น็ทหย่อน: ฝา่ยจดัการไดร้ายงานปญัหาไปยงัคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง โทรทศัน์ และ 
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช) เพื่อรอ้งขอใหต้ดิตามการแกไ้ขจากบรษิทัผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต 1 รายซึง่ยงัไมเ่ขา้
ด าเนินการแกไ้ขสายอนิเตอรเ์น็ตทีห่ยอ่ยภายในหมูบ่า้น   
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็  

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  

3.5. การติดตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮ้าท:์  QPM น าเสนอใบเสนอราคาของผูร้บัเหมา 3 รายส าหรบัการตดิตัง้ราง
น ้าฝนบรเิวณคลบัเฮา้ส ์โดยวสัดุทีท่ าการเสนอราคาจากการพจิาณาของคณะกรรมการในครัง้ก่อนคอื วสัดุประเภทสงักะส ี
ความยาวของรางน ้าฝนทัง้สิน้ 118 เมตร (ประกอบไปดว้ย 53 เมตรใตห้ลงัคาเรยีบและ 65 เมตรใตห้ลงัคากระเบื้อง) ราคา
เริม่ตน้ 39,200 บาท 75,000 บาท อายุการใชง้านประมาณ 5 ปี อยา่งไรกต็ามหากมองหาวสัดุทีส่ามารถใชง้านไดน้านกว่า
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และดกีวา่สงักะส ีฝา่ยจดัการกไ็ดน้ าเสนอเพือ่ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิโดยเป็นวสัดุรางน าฝนประเภท UPVC ซึง่มอีายุ
การใชง้าน 10 ปีหรอืมากกวา่ แต่ราคากค็อ่นขา้งสงูเชน่กนัโดยมมีลูคา่ด าเนินการประมาณ 199,640 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไปก่อน โดยจะท าการลงความเหน็อกีครัง้หลงัจากที่ไดท้ าการ
ปรบัปรงุระบบกนัซมึบนดาดฟ้าชองคลบัเฮา้ส ์ซึง่หากน ้าสามารถไหลลงสูท่่อระบายน ้าไดด้ขีึน้และไมม่นี ้าขงัหลงัจากท าการ 
ปรบัระดบัพืน้กอ็าจไมจ่ าเป็นตอ้งท าการตดิตัง้รางน ้าฝนอกี. 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป  

3.6. การซ่อมแซมหลงัคาคลบัเฮ้าส:์ หลงัจากตรวจสอบหลงัคาคลบัเฮา้ส ์จ าเป็นตอ้งมแีผนการซ่อมส าหรบัการ
รัว่ของหลงัคาเรยีบ QPM น าเสนอราคาจากผูร้บัเหมา 3 รายต่อทีป่ระชุมราคาเริม่ตน้ที ่86,670 บาทถงึ 120,000 บาท
รบัประกนั 3 ปีส าหรบัทัง้ 3 บรษิทั พืน้หลงัคาหรอืดาดฟ้าทัง้สิน้ 73 ตารางเมตร โดยวสัดุทีน่ าเสนอคอื Polyurethane water 
proof โดยจะท าการลงน ้ายาทัง้สิน้ 3 รอบ 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

4.1 ท่อน ้าท่ีปล่อยน ้าสู่บ่อน ้าหมู่บ้าน:  QPM เสนอราคาป ัม๊น ้าการเกษตรเพื่อระบายน ้าออกจากบ่อน ้าของ
หมูบ่า้นในช่วงฤดฝูนตามทีร่ะบุไวใ้นรายงานของวศิวกรรม ราคาของป ัม๊น ้าการเกษตรเริม่ตน้ที ่40,000 บาท อย่างไรกต็าม
ในกรณีทีเ่กดิอุทกภยัทางหมู่บา้นก็สามารถรอ้งขอไปยงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพื่อสนับสนุนและแกไ้ขปญัหาการระบาย
น ้าออกจากหมู่บ้านไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีหามองถงึอตัราการใชง้านกค็งไม่มากนักและอาจไม่สอดคล้องต่อการจดัซื้อและ
บ ารงุรกัษา 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการพจิารณาไมอ่นุมตัดิ าเนินการจดัซือ้ป ัม๊ส าหรบับ่อน ้าดา้นหน้าหมูบ่า้นเพิม่เตมิ และมอบหมาย
ใหฝ้า่ยจดักาท าการตดิตามการตอบกลบัจากทางอบต.เพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนการปรบัปรงุถนนดา้นหน้าทางเขา้หมูบ่า้น 
สถานะ: สิน้สดุการพจิารณา 
 
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 
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วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลกูบ้าน 
อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั  
พนักงานรกัษาความปลอดภยั: QPM ไดจ้ดัท าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนสมาชกิและผูพ้กัอาศยั พรอ้มน าสง่ใหแ้ก่สมาชกิทุก  
ท่านแลว้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2563 และทางบรษิทั รกัษาความปลอดภยัเขาเต่าโปร จ ากดั ได้ท าการส่งมอบกล่อง
อเนกประสงค์ทัง้สิน้จ านวน 5 กล่องเพื่อตดิตัง้ตามทางแยกรอบหมู่บ้าน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหพ้นักงานรกัษาความ 
ปลอดภยัท าการตรวจสอบความปลอดภยัและความเรยีบรอ้ยบรเิวณโดยรอบและเพื่อเป็นการควบคุมเจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัไมใ่หห้ลบัขณะท างานในชว่งกลางคนื  
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ้า่ยจดัการตดิตามความคบืหน้าและผลการด าเนินงาน 
สถานะ:   เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 9 การบริหารจดัการ  
ปรบัปรุงขอ้มลูสมาชกิและผูพ้กัอาศยั: QPM ไดจ้ดัท าแบบลงทะเบยีนผูอ้ยู่อาศยัและน าสง่ไปยงัสมาชกิและผู้อยู่อาศยัทุก
ทา่นในวนัที ่24 เมษายน 2020 
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ  
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา  
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม   
การซ่อมแซมผนังรอบนอก: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมเกี่ยวกบัจดหมายขอ้ตกลงที่อนุมตัใิหนิ้ตบิุคคลฯเขา้ด าเนินการ  
ซ่อมแซมก าแพงภายในบา้น ซึ่งบา้นเลขที่ 357/30 ไดล้งนามในเอกสารขอ้ตกลงแลว้ ส่วนสมาชกิบา้นเลขที่ 357/31 จะลง
นามในจดหมายและสง่มอบกุญแจบา้นใหแ้ก่นิตบิุคคลฯ ในภายหลงั   

และในทีป่ระชุมครัง้น้ี QPM ไดเ้ชญิผูร้บัเหมาเขา้รว่มการประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มลู แนะน าบรษิทั รายงานผลงาน 
ทีผ่่านมา รวมถงึกระบวนการและวธิกีารแกไ้ขก าแพงของหมูบ่า้นเอม็เมอรลั กรนี โดยแนวทางการท างานของผูร้บัเหมาจะ
เป็นไปตามแนวทางของวศิวกรรมผูเ้ขา้ส ารวจก าแพง ซึง่ประกอบดว้ย  

1. การตดิตัง้เสาคอนกรตี  
2. การซ่อมแซมรอยรา้วดว้ยการใช ้PVC Fiber Mesh Tape and Fiber Reinforce non shrink  

           3. งานทาสกี าแพงดว้ยผลติภณัฑ ์TOA จ านวน 2 รอบ  
ประมาณการค่าใชจ้่ายส าหรบัการซ่อมแซมก าแพงฝ ัง่ทศิตะวนัตกของหมูบ่า้นอยูท่ีป่ระมาณ 45,000 บาทต่อหลงัคาเรอืน 
(ราคาน้ีใชส้ าหรบัการตดิตัง้เสาคอนกรตีและโยกยา้ยทอ่ระบายน ้าหากจ าเป็น) 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตักิารด าเนินการโดยใหเ้ริม่ตน้ทีบ่า้น 357/30 และ 357/31 ก่อนและมอบหมายให้
ฝา่ยจดัการท าการตดิตามใบเสนอราคาจากทางผูร้บัเหมาโดยใหท้างผูร้บัเหมาท าการเสนอราคาเฉพาะบา้นเลขที่ 357/30 
และ 357/31 ก่อนหลงัจากนัน้ใหท้ าการน าเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่การพจิารณาอนุมตัติ่อไป  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
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วาระท่ี 12 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรสัตดิเชื้อโคโรนา 2019 ไดส้่งผลให้การจดัประชุมสามญัประจ าปี 2020 ของ

หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่5 เมษายน 2020 ตอ้งเลื่อนออกไปจนกวา่จะมปีระกาศต่อไป 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการได้พจิารณาเหน็ควรให้มกีารจดัประชุมใหญ่สามญัระจ าปี 2563 ต่อไปโดยเบื้องต้นมกีาร
คาดการณ์ไวใ้นเดอืนสงิหาคม 2563 ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสถานการณ์ในชว่งเวลานัน้ๆ  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ  
              13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM ไดส้ง่จดหมายเพื่อสอบถามไปยงัองคก์ารบรหิารสว่น   
ต าบลทบัใต้เกี่ยวกบัระบบระบายน ้าด้านหน้าหมู่บ้านและด้านหลงัของหมู่บ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่ง
จดหมายตอบกลบัแลว้ 1 สว่นซึง่จะเป็นเรือ่งของระบบระบายน ้าฝ ัง่ทศิเหนือของหมูบ่า้น โดยในจดหมายไดร้ะบุวา่ทางอบต.
ไม่มแีผนการพฒันาและวางระบบระบายน ้าบรเิวณแนวดงักล่าว ประกอบกบัทางเจ้าของที่ดนิและชุมชนก็ไม่อนุญาตให้
ด าเนินการวางทอ่ระบายในบรเิวณดงักล่าวรว่มดว้ย  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ้่ายจดัการตดิตามความคบืหน้ากบัทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
เกีย่วกบัระบบระบายน ้าฝ ัง่ทศิตะวนัออกของหมูบ่า้นตามทีท่างอบต.ไดม้แีผนการปรบัปรงุถนนเป็นถนนคอนกรตีในปีน้ี 
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: ทีป่ระชุมมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการเสนอบรกิารก าจดัแมลง 2 ครัง้ต่อปี ต่อทีป่ระชุมใหญ่ต่อไป  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป 

13.3. การบ ารงุรกัษาพื้นท่ีแปลงเปล่า:   ดา้นในของที่ดนิเปล่าควรไดร้บัการบ ารุงรกัษาเพื่อใหห้มู่บา้นมี
ภาพลกัษณ์ที่ดขีึน้ 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 ์  
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สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมกรรมการครัง้ถดัไป   
13.5 การปรบัปรงุ คลบัเฮ้าท:์  ปจัจุบนัโต๊ะท างานของผูจ้ดัการมขีนาดเลก็ และตูเ้กบ็เอกสารไมเ่พยีงพอ 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบใหฝ้่ายจดัการสัง่การใหแ้ม่บา้นท าความสะอาดหอ้งเกบ็ของดา้นหลงั เพื่อน าของทีอ่ยู ่
ภายในหอ้งนิตฯิ เขา้ไปเกบ็ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

13.6 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร:์ ฝา่ยจดัการ QPM จะท าการจดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอร์มลูค่า 3,990 บาทส าหรบัระบบ 
การช าระเงนิในรปูแบบ QR code เมือ่ทางธนาคารไดท้ าการอนุมตัแิละตอบรบัเอกสารทีท่างฝา่ยจดัการไดน้ าสง่ไปแลว้ 
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. การปรบัปรงุห้องปัม๊: ช่างเทคนิค QPM ไดเ้ขา้ท าการแกไ้ขและปรบัปรุงหอ้งป ัม๊เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้โดย 
การตดิตัง้พดัลมระบายอากาศ เปลีย่นหลอดไฟทีช่ ารุด เปลีย่นประตูและวงกบประตูหอ้งป ัม๊ งานแลว้เสรจ็วนัที ่24 เมษายน 
2563 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทัง้สิน้ 3,330 บาท     
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็   
 13.9. ร่มสนามบริเวณสระว่ายน ้า: ร่มสนามทัง้ 3 คนัและฐานร่มจากบรษิทั Siri living จ ากดั น าส่งเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่เดอืนมนีาคม 2563 คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 25,680 บาท   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ   
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็  
          13.10 เคร่ืองปัม๊สระว่ายน ้า: บรษิทั ส.นภา จ ากดั ไดท้ าการจดัสง่และตดิตัง้ป ัม๊สระตวัใหม ่1 ตวัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
แลว้ (ทดแทนป ัม๊สระตวัที ่2 ทีช่ ารุดตามอายุการใชง้าน) ด าเนินการแลว้เสรจ็เมื่อเดอืนมนีาคม 2563 ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานทัง้สิน้ 27,948 บาท การรบัประกนั 1 ปี      
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ : ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
            13.11 การถอดฝาครอบไฟถนน: ฝา่ยจดัการ QPM ไดท้ าการประสานงานไปยงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เพื่อ
ขอใหท้างอบต.เขา้ด าเนินการตดิตัง้ไฟถนนเพิม่เตมิบรเิวณถนนทางใหญ่ทางเขา้หมู่บา้นเอม็เมอรลั กรนีโดยการตดิตัง้ไฟ
ถนนแบบคู่ อย่างไรกด็เีน่ืองจากทางอบต.ยงัไม่มเีครื่องมอืในการด าเนินการท าใหย้งัไม่สามารถเขา้มาด าเนินการตดิตัง้ไฟ
ถนนสอ่งสวา่งเพิม่เตมิใหแ้ต่ทางอบต.กไ็ดร้บัตกลงและยนืยนัการรอ้งขอแลว้และจะเขา้ด าเนินการใหใ้นภายหลงั 
(รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทัง้สิน้ 10,080 บาท) 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการต่อไป 
 
ไมม่กีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น. 
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Minutes of the Committee Meeting No.3/2020 
Emerald Green Juristic Village 

Friday 24 April 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 

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 21 February 2020 
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 02/2020 on 21 February 2020 
Status: Closed  

Agenda 2    Common Area Maintenance Fees 
2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM report about status of legal action against CAM 

defaulters house number 357/45 and 357/46.  
Mediation for house 357/45 was on (18 March 2020). Member would like to pay outstanding cam by 
installment of 4000 baht per month. However committee already offered last year an agreement for member 
to pay 5000 each month, member only paid once 5.000 baht and then nothing / no response. Considering the 
longstanding non-paid cam fee, no response with previous lawyer letters / notice letters and only paid 5000 
baht once. Committee requires member to pay off depth within 1 year, resulting in pay 10.000 baht a month. 
The court will take examination from both sides plaintiff. The case of 357/46 will be held on 27 July 2020 at 
09.00 AM and 357/45 will be held on 3 August 2020 at 09.00 AM.   
Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to follow the case in court.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 

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 20 April 2020 has paid totally 1,089,560 baht 
or account for 81.33 Percent.  For homeowner unpaid CAM fee of 2020, the management have send the first 
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reminding letter on the beginning of April already and the second reminding of common fee would be send 
again on 25 April 2020 or before deactivate keycard of CAM defaulter on the end of April.     
Resolution: The meeting was acknowledged.   
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
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 30,000 to 50,000 THB and another type is a net price including 
cost of labor and material price start from 52,200 to 186,000 THB the work consisting of paint on the external 
wall, internal wall, and ceiling which the total area is 580 square meters (Including internal wall 208 SQM, 
External wall 240 SQM and the ceiling 132 SQM). The material using for the paint is TOA (Four Season) the 
original brand and color using as the beginning when establish the housing estate.    
Result: Board requested accurate sqm needed to be paint, some parts are tiled / only need small touch up. 
Status: Open, Follow up on the 2020 AGM   
 3.2. Loose wires: Management have send letter and report to NBTC for solving problem and dealing 
with the internet provider who have not come to fix the loose wires inside the village.   
Resolution: The board acknowledged.  
Status: Closed 
 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 year plan.  
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 the resolution on the AGM. 
 3.6. Rain gutter for clubhouse: QPM presented quoted of 3 contractors for installing of the rain 
gutter at the clubhouse by using zinc material, total range of rain gutter is 118 meters (including 53 meters 
under the flat roof and 65 meters under the tile roof), price start from 39,200 baht to 75,000 baht and its 
lifetime is about 5 years. However, if looking for the material that can be used for longer and nicer than zinc, 
management also finds another product for considering which is the UPVC rain gutter which its lifetime is 
more than 10 year and it cost about 199,640 baht for 118 meters.  
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Resolutions: Board resolved to postpone the consideration and will decided again after repair the roof of the 
clubhouse, if the water can drain out fasten by leveling the roof floor and not much water remaining on the 
roof thus it may not need to install the rain gutter.  
Status: Open, Follow up the resolution on the AGM. 

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 update quote from 3 contractors price start from 86,670 
THB to 120,000 THB, warranty for 3 years for all 3 companies. The total area of the flat roof is 73 square 
meters and the material using for roof repair is Polyurethane water proof, apply totally 3 coats. 
Result: The committee was acknowledged  
Status: open follow up the resolution on the AGM  
 . 
Agenda 4 Landscaping and Gardening 
 4.1. Waterpipe to estate pond: QPM provides a price of agriculture Water Pump to drain the water 
out of the estate pond during the raining season as mentioned in the report of the engineering. The price of 
the agriculture water pump is starting from 40,000 baht. However, in case of flooding, we can also request the 
Aor Bor Tor for support and solving the problem to drain the water out of the village. In addition, the 
frequency of using this pump is quite rare which is not suitable with the cost that the JP paid for purchasing 
and maintenance. 
Resolution: The meeting was not approved to buy any extra pump for now to estate pond, waiting also for 
more feedback from Aor Bor Tor for public road.  
Status: Closed  
 
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: The by–laws amendment has been discussed the by-laws about arranging the party 
inside the village or around the clubhouse as some of the members had report to the juristic person recently.  
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 
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Agenda 8 Security 
Guards: the security company, Kaotao pro gave a 5 mailboxes to install at the intersection around the village 
in order to investigate and control the security staff and to ensure that the staff will not felt asleep and do their 
work properly.   
Resolution: Board acknowledged and assigned management to keep monitoring of their work. 
Status:  Open follow up next board meeting. 
 
Agenda 9 Administration 
Update members and residents information: QPM already prepared the registration form and send to all 
members and resident on 24 April 2020 
 
Agenda 10 Management 
No items 
 
Agenda 11 Perimeter Wall 
Perimeter wall repairmen: QPM report to the meeting about letter of agreement to do the work inside the 
house which the house number 357/30 already sign the paper of agreement, for house number 357/31 
member will sign letter and send the key to the JP later on. QPM invited the contractor to the meeting for 
presenting the company profile, reference performance as well as the process and method to fix the wall of 
emerald green. The work is bases on the engineering report which consisting of    
 1.  Installing of concrete pole  
 2.  Fixing the crack wall by applying of the PVC Fiber Mesh Tape and Fiber Reinforce non shrink  
            3.  Painting 2 coat with TOA, Four season    
Total estimate price to repair the perimeter wall at west side is in the amount of 45,000 baht per household, 
(this price is only for the installing of the concrete pole and remove the drainage pipe if necessary) 
Regulation: Board decided to start the work at the house number 357/30 and 357/31 first and assigned 
management to follow up quote from the contractor by providing cost of repair the perimeter wall of the house 
number 357/30 and 357/31 only then sending email to all board again for considering and approval. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 12 Annual General Meeting 

Due to the spread of corona virus 2019 which affect to organize the 2020 Annual General Meeting of 
the Emerald Green which has been propose on 5 April 2020 and had to be postponed until further notice.  
Resolutions: The committee has considered about the 2020 AGM date again which the next plan probably 
would be in August 2020 depending on the situation.   
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 13 Other Matters 
 13.1 Public Entrance Road: QPM already send a letter to the Aor Bor Tor Tubtai about drainage  
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system in front of the village and back of the village and they already reply back but the reply letter answering 
just only 1 part which is about the drainage system at the northside of the village which was not in the plan 
and the landowner was not allowed to do so 
Resolution: Board acknowledged and assigned management to follow up with Aor Bor Tor Tubtai about the 
drainage system on eastside of the village as they have a plan to make a concrete road on this year.  
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, servicing 2 times a year.  
Resolution: Board assigned management to propose this agenda to considering and approval on the AGM  
Status: Open, Follow up next annual general meeting  
 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 board meeting 
 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 will purchase a new laser printer for 3.990 baht for the QR-code payment 
system when the bank confirmed and approve all documents we sent. 
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. 
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13.8 Pump Room Fix: QPM technician has completely fixed and upgraded the pump room by 
installing of Ventilation fan, Changing of the lights bulb, and replacement of new door + doorframe. Work 
done on 24 April 2020 total operating cost is in the amount of 3,330 baht  
Resolution: Board was acknowledged.  
Status: Closed 
 13.9 parasols for swimming pool area: All 3 parasol and 3 parasol base from Siri living company 
has been delivered on March 2020.  Total expense was 25,680 baht 
 Resolution: Board was acknowledged. 
Status: Closed  
            13.10. Pump for the swimming pool: S.napa had deliveried and installed one new pump (replace 
the pump no. 2 which was deteriorated according to its lifetime) for the swimming pool already work done on 
March 2020 total operating cost is in the amount of 27,948 baht and the warranty is 1 year.  
Resolution: Board was acknowledge  
Status: Closed 
            3.11. Street light cover removal: QPM management already contacted Aor Bor Tor.Tubtai for 
requesting of the extra streetlight in the big entrance street of emerald green by providing of double light. But 
unfortunately, the work has not done yet due to Aor Bor Tor. Tubtai does not have the material and 
equipment to do the work now but they already confirmed to provide the extra streetlight as our request. 
(include total price for work 10,080 baht.) 
Resolution: Board was acknowledged  
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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