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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั  กรีน  
วนัศกุรท่ี์ 22 พฤษภาคม 2563  เวลา 14.00 น.  

ณ ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
 

คณะกรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ     
    1. นางสาวเพญ็นภา ศรปีรชัฌาย ์   
    2. นางสายใจ   กสุตา๊ฟซอน  
    3 นางเมลานี  เด วทิ  
    4. นายโรเบริต ์ วลีคีเก ้
ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้ารว่มประชุม   
   1. นางสาวอรยิา            สนุทรวภิาต       ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
   2. นางสาววรญัญา         ไทยสงวน          รกัษาการผูจ้ดัการหมู่บา้นฯ 
    
เริม่การประชมุเวลา 14.00 น.  

คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งและสามารถเปิดประชุมได้ โดยคุณอริยา ท าหนี้ที่เป็น
ผูด้ าเนินการประชุม เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 
แต่งตัง้ประธานในประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2563: เน่ืองจากประธานกรรมการเดนิทางไปต่างประเทศ ดงันัน้ใน
การประชุมครัง้นี้คณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องแต่งตัง้หนึ่งในคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมกรรมการ
ครัง้ที ่3/2563 ตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบัหมวดที ่4 ขอ้ 13   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตแิต่งตัง้ใหคุ้ณโรเบริต์ วลีคีเก ้เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการในครัง้นี้ 
 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 01/2563  เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตริายงานการประชมุครัง้ที ่03/2563 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2563   
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง   

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการ
ด าเนินการทางกฎมายต่อสมาชกิทีค่า้งช าระค่าส่วนกลาง ซึง่ประกอบไปดว้ยบา้นเลขที ่357/45 และ 357/46 โดยจาก
การเขา้ไกล่เกลี่ยกบับ้านเลขที ่357/45 (เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2563)  สมาชกิเจา้ของบ้านแจ้งว่าสามารถ ช าระค่า
สว่นกลางคา้งช าระไดเ้ดอืนละ 4,000 บาท อย่างไรกด็ ีก่อนการด าเนินการทางกฎหมายคณะกรรมการไดใ้หเ้จา้ของบา้น
ผ่อนช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าวใหแ้ก่นิตบิุคคล 5,000 บาทต่อเดอืนเป็นอย่างน้อย ซึง่กม็กีารผ่อนช าระเพยีงแค่เดอืนเดยีว
เท่านัน้ อย่างไรกต็ามคณะกรรมการพจิารณาเรื่องดงักล่าวและมคีวามเหน็ให้สมาชกิท าการช าระค่าใชจ้่ายอย่างน้อย 
10,000 บาทต่อเดอืน โดยยอดคา้งทัง้หมด ตอ้งด าเนินการช าระภายใน 1 ปี ทัง้นี้ ศาลจะด าเนินการสบืพยานกบัทัง้สอง
ฝ่ายทัง้โจทกแ์ละจ าเลยในขัน้ตอนต่อไป โดยนดัสบืพยานครัง้แรกกรณีบา้น 357/46 คอืวนัที ่27  กรกฎาคม 2020 เวลา 
09.00 น. และ 357/45 วนัที ่3 สงิหาคม 2020 เวลา 09.00 น. 
มติทีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการตดิตามการด าเนินการในชัน้ศาลต่อไป  
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สถานะ:  เสรจ็แลว้เรยีบรอ้ย    
 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: ฝ่ายจดัการไดร้ายงานเกีย่วกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางของ
ไตร   มาสแรกของปี 2563 ซึง่สถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง ณ วนัที ่22 พฤษภาคม 2563 มกีารช าระค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว แลว้เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,138,731.95 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 85.00 เปอรเ์ซน็ต์ ส าหรบัสมาชกิทีย่งัไม่ได้
ช าระค่าใชจ้่าย  สว่นกลางครึง่ปีแรกของปี 2563 ทัง้นี้ ฝ่ายจดัการไดท้ าการน าส่งจดหมายตดิตามทวงถามครัง้ที ่3 ไป
ยงัสมาชกิทีค่า้งช าระภายในวนัที ่25 พฤษภาคม 2563 นี้   
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ      
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
 2.3 ยอดค้างช าระค่าส่วนกลาง: บา้นเลขที ่357/1 และ 357/48 ไดท้ าการซือ้ขายเปลีย่นมอืไปแลว้ โดยยงั
ไม่ได ้ท าการช าระค่าส่วนกลางปี 2016 และ 2017 โดยยอดคา้งช าระค่าส่วนกลางเป็นเงนิ 37,344 บาทและ 45,208 
บาท โดย QPM ไดด้ าเนินการตดิตาม ดงันี้ 
 -  จดัท าและสรุปรายงานลูกหนี้ทัง้หมดและท าการยื่นจดแจง้ต่อส านักงานทีด่นิเพื่อไม่ใหม้กีารขายทีด่นิก่อน
การช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
            -  ตรวจสอบว่าเป็นหนี้สงสยัจะสญูทีจ่ะตอ้งท าการระบุไวใ้นงบดุลหรอืไม่ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเร่งติดตามยอดค้างช าระดงักล่าวและแจ้งความคบืหน้าต่อ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสรา้งพืน้ฐาน  

3.1. ทาสีคลบัเฮ้าท์: QPM น าเสนอใบเสนอราคา 2 รปูแบบคอื แบบที ่1 ส าหรบัค่าแรงไม่รวมราคาวสัดุ ราคา
ค่าบรกิารเริม่ต้นที ่30,000 ถึง 50,000 บาทและอกีประเภทคอืราคาสุทธริวมค่าแรงงานและราคาวสัดุ  ราคาค่าบรกิาร
เริม่ต้นที ่52,200 ถงึ 186,000 บาท โดยราคาดงักล่าวจะเป็นการซ่อมแซมทาสกี าแพงภายในและภายนอก รวมถงึฝ้า
อาคารซึง่มพีืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 580 ตารางเมตร (ประกอบไปดว้ย งานทาสกี าแพงภายในพืน้ที ่208 ตารางเมตร, ก าแพง
ภายนอกพืน้ที ่240 ตารางเมตรและฝ้าเพดาน 132 ตารางเมตร) วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทาสคีอื TOA (Four season) 
ซึง่เป็นแบรนดผ์ลติภณัฑแ์ละสทีีใ่ชแ้ต่ดัง้เดมิเมื่อเริม่โครงการ      
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.2 สายอินเตอรเ์น็ทหย่อน: ฝ่ายจดัการไดร้ายงานปัญหาไปยงัคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง โทรทศัน์ 
และ กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช) เพื่อรอ้งขอใหต้ดิตามการแกไ้ขจากบรษิทัผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต 1 รายซึง่
ยงัไม่เขา้ด าเนินการแกไ้ขสายอนิเตอรเ์น็ตทีห่ย่อยภายในหมู่บา้น    
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็  

3.3. น ้าพสุระว่ายน ้า:  ฝ่ายจดัการยงัคงสรรหาผูร้บัเหมาทีส่ามารถท าทีค่รอบหวัน ้าพุ เพื่อความปลอดภยัของ 
เดก็ๆ ทีใ่ชบ้รกิารสระว่ายน ้าภายในหมู่บา้น  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการเลื่อนการประชุมหวัขอ้น้ีเป็นการประชุมครัง้ถดัไป 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
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3.4. การเปล่ียนฝาบ่อพกัน ้าเสีย:  QPM เสนอขอ้มลูการปรบัปรุงแกไ้ขฝาท่อระบายน ้าในหมู่บา้น ซึง่ปัญหา
ที ่พบของฝาท่อระบายน ้า ภายในหมู่บา้นประกอบดว้ย 3 ลกัษณะดว้ยกนั ดงันี้ 

 1. ฝาท่อระบายน ้าทีช่ ารุดแตกหกัเสยีหาย    
 2. ฝาท่อระบายน ้าทีท่รุดและอยู่ต ่ากว่าระดบัถนน   
 3. ฝาท่อระบายน ้าทีอ่ยู่ในต าแหน่งทีส่งูกว่าระดบัถนน   
ในการนี้ ฝ่ายบรหิารจดัการไดท้ าการตดิต่อไปยงัผูร้บัเหมาเพื่อเสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสม ตามปัญหา 

ของฝาท่อระบายน ้าแต่ละรูปแบบ โดยปัญหาฝาท่อระบายน ้าแบบแรกสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเปลีย่นฝาท่อระบายน ้า
โดยการหล่อใหม ่ค่าใชจ้่ายในการหล่อฝาท่อระบายน ้าคอนกรตีต่ออนัอยู่ที ่5,000 บาท กรณีปัญหาฝาท่อระบายน ้าแบบ
ทีส่องสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเสรมิคอนกรตีบรเิวณบ่ารองรบัฝาท่อระบายน ้าซึง่มคี่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่อจุดที่ 
3,000 บาท(ฝาท่อระบายน ้า 1 จุดมบี่ารองรบั 4 ดา้น) และกรณีทีส่ามสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการตดับ่าคอนกรตีรองรบัฝา
ท่อระบายน ้าให้ออกเพื่อให้ฝาท่อระบายน ้าอยู่ในระดบัเดียวกบัระดบัถนน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอยู่ต่อจุดอยู่ที ่
3,000 บาท (1 จุดมบี่อรองรบั 4 ดา้น) 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

3.5. การติดตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮ้าท์:  QPM น าเสนอใบเสนอราคาของผูร้บัเหมา 3 รายส าหรบัการ
ตดิตัง้รางน ้าฝนบรเิวณคลบัเฮ้าส ์โดยวสัดุที่ท าการเสนอราคาจากการพจิาณาของคณะกรรมการในครัง้ก่อนคอื วสัดุ
ประเภทสงักะส ีความยาวของรางน ้าฝนทัง้สิน้ 118 เมตร (ประกอบไปด้วย 53 เมตรใต้หลงัคาเรยีบและ 65 เมตรใต้
หลงัคากระเบือ้ง) ราคาเริม่ตน้ 39,200 บาท 75,000 บาท อายุการใชง้านประมาณ 5 ปี อย่างไรกต็ามหากมองหาวสัดุที่
สามารถใชง้านไดน้านกว่าและดกีว่าสงักะส ีฝ่ายจดัการกไ็ดน้ าเสนอเพื่อประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิโดยเป็นวสัดุราง
น าฝนประเภท UPVC ซึ่งมอีายุการใช้งาน 10 ปีหรอืมากกว่า แต่ราคาก็ค่อนข้างสูงเช่นกนัโดยมมีูลค่าด าเนินการ
ประมาณ 199,640 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไปก่อน โดยจะท าการลงความเหน็อกีครัง้หลงัจากทีไ่ดท้ า
การปรบัปรุงระบบกนัซึมบนดาดฟ้าชองคลบัเฮ้าส์ ซึ่งหากน ้าสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน ้าได้ดีขึ้นและไม่มีน ้าขงั
หลงัจากท าการ ปรบัระดบัพืน้กอ็าจไม่จ าเป็นตอ้งท าการตดิตัง้รางน ้าฝนอกี. 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป  

3.6. การซ่อมแซมหลงัคาคลบัเฮ้าส:์ หลงัจากตรวจสอบหลงัคาคลบัเฮา้ส ์จ าเป็นต้องมแีผนการซ่อมส าหรบั
การรัว่ของหลงัคาเรยีบ QPM น าเสนอราคาจากผูร้บัเหมา 3 รายต่อทีป่ระชุมราคาเริม่ต้นที ่86,670 บาทถงึ 120,000 
บาทรบัประกนั 3 ปีส าหรบัทัง้ 3 บริษัท พื้นหลงัคาหรือดาดฟ้าทัง้สิ้น 73 ตารางเมตร โดยวสัดุที่น าเสนอคือ 
Polyurethane water proof โดยจะท าการลงน ้ายาทัง้สิน้ 3 รอบ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

4.1 ท่อน ้าท่ีปล่อยน ้าสู่บ่อน ้าหมู่บ้าน:  QPM เสนอราคาปัม๊น ้าการเกษตรเพื่อระบายน ้าออกจากบ่อน ้าของ
หมู่บา้นในช่วงฤดฝูนตามทีร่ะบุไวใ้นรายงานของวศิวกรรม ราคาของปัม๊น ้าการเกษตรเริม่ต้นที ่40,000 บาท อย่างไรก็
ตามในกรณีทีเ่กดิอุทกภยัทางหมู่บา้นกส็ามารถรอ้งขอไปยงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพื่อสนบัสนุนและแกไ้ขปัญหาการ
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ระบายน ้าออกจากหมู่บา้นไดเ้ช่นกนั นอกจากนี้หามองถึงอตัราการใชง้านกค็งไม่มากนักและอาจไม่สอดคล้องต่อการ
จดัซือ้และบ ารุงรกัษา 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการพจิารณาแลว้และไม่อนุมตัดิ าเนินการจดัซือ้ปัม๊ส าหรบับ่อน ้าดา้นหน้าหมู่บา้นเพิม่เตมิ 
สถานะ: สิน้สดุการพจิารณา 
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1. การช าระเงินค่าไฟฟ้า: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมว่าระบบการตดัช าระค่าไฟผ่านทางธนาคารยงัไม่แลว้
เสรจ็เน่ืองจากหลงัจากสง่เอกสารไปยงัธนาคารไทยพาณิชยแ์ละการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ ทางนิตบิุคคลฯเพิง่ไดร้บัการ
แจง้จากธนาคารว่าลายเซน็กรรมการบางท่านผดิเพีย้นไม่ตรงกบัลายเซน็ทีไ่ดม้กีารลงทะเบยีนไวก้บัทางธนาคารในครัง้
แรก ดงันัน้ทางฝ่ายบรหิารจดัการจงึตอ้งคดัเอกสารจากส านกังานทีด่นิและใหเ้จา้พนักงานลงนามรบัรองเอกสารของนิติ
บุคคลฯ อกีครัง้หลงัจากนัน้จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการลงนามและน าสง่ไปยงัธนาคารและการไฟฟ้าสว่นภูมภาคอกีครัง้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 

 6.1 ข้อบงัคบัและกฎระเบียบ: QPM รายงานเกีย่วกบัการรอ้งเรยีนของสมาชกิหมู่บา้นเกีย่วกบังานเลีย้งและ
ปารต์ี ้  ของสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัทีจ่ดัขึน้บรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลาง  
มติท่ีประชุม คณะกรรมการพจิารณาเหน็ควรน าเสนอกฎระเบยีบเพื่อการพจิารณาในที่ประชุมใหญ่ กรณีที่สมาชิก
ตอ้งการ  จดังานปารต์ีห้รอืงานเลีย้งสงัสรรคใ์นพืน้ทีส่ว่นกลาง  

1. สามารถจดังานเลีย้งสงัสรรค ์บรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางไดส้งูสดุไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อปี 
2. แจง้ต่อคณะกรรมการใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดอืนก่อนเริม่จดังาน  
3. สามารถจดังานเลีย้งสงัสรรค์ได้เฉพาะในช่วงเวลาเปิดให้บรกิารสระว่ายน ้าหรอืตัง้แต่เวลา 6.00 น. ถึง 

21.00 น.จ ากดัระยะเวลาการใชส้ถานทีส่งูสดุไม่เกนิ 3 ชัว่โมง 
4. จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลางไม่เกนิ 25 คนต่อครัง้ 
5. ไม่อนุญาตใหม้กีารดื่มแอลกอฮอลแ์ละของมนึเมา 
6. ผูจ้ดังานต้องลงนามในขอ้ตกลงและช าระค่ามดัจ าความเสยีหายในทรพัยส์นิส่วนกลางทีอ่าจเกดิขึน้ 5,000 

บาท 
7. หา้มมใิหม้กีารประกอบอาหารบรเิวณสนามหญา้ 
8. ผูจ้ดังานเป็นผูร้บัผดิชอบท าความสะอาดหลงัสิน้สดุการจดังาน 

สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน 
อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั  
พนักงานรกัษาความปลอดภยั: สมาชกิเจ้าของบา้นจ านวนหนึ่งไดร้้องเรยีนมายงันิติบุคคลฯ เกีย่วกบัการเปลี่ยน
พนักงานรกัษาความปลอดภยันายหนึ่ง ซึง่คณะกรรมการไดม้กีารตกัเตอืนพนักงานจากการที่มสีมาชกิภายในหมู่บา้น
รอ้งเรยีนการท างานของพนกังานรกัษาความปลอดภยั เน่ืองจากการเปิดอุปกรณ์ไมก้ัน้ใหก้บัสมาชกิและบุคคลภายนอก
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ทีไ่ม่มคียีก์ารด์บ่อยครัง้โดยไม่มกีารแลกบตัรผ่านเขา้-ออกจากบุคคลภายนอก ซึง่จากเหตุการณ์ดงักล่าวกย็งัไม่มกีาร
พฒันาปรับปรุงการท างาน ในการนี้คณะกรรมการจึงได้จดัประชุมร่วมกับผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทรกัษาความ
ปลอดภยัเพื่อขอให้ท าการเปลี่ยนพนักงานท่านใหม่ และหลงัจากที่ท าการเปลี่ยนแปลงพนักงานไปนัน้พบว่ายงัเกิด
ปัญหาเช่นเดมิ คณะกรรมการจงึไดม้มีตใิหพ้นกังานรกัษาความปลอดภยัรายเดมิกลบัเขา้ปฏบิัตงิานต่อไปและไดก้ าชบั
ในเรื่องของการท างานต่อพนกังานรายดงักล่าว  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการไดม้อบหมาย QPM ควบคมการท างานของเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัอย่างใกลช้ดิ 
โดยการตดิตามการท างานผ่านระบบกลอ้งวงจรปิดในส านักงาน ควบคู่กบัการตรวจรายงานการบนัทกึขอ้มูลของบุคคล
เขา้-ออกและรายงานประจ าสปัดาหเ์การตรวจเชค็ประจ าจุดต่างๆรอบหมู่บา้น 
สถานะ:   เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร  
ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา  
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ  
ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา  
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม   
การซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึการเสนอราคาขัน้สดุทา้ยของผูร้บัเหมาใน
การด าเนินการซ่อมแซมก าแพงลอ้มรอบหมู่บา้นฝัง่ทศิตะวนัตก ซึง่จะเป็นการตอกเสาเขม็เพื่อเสรมิฐานรากของก าแพง
ทัง้ 4 เสาขนาด 15 x 15 ซม. ต่อบา้น และยดึตดิกบัคานทัง้ 4 ของก าแพง โดยค่าใชจ้่ายในการลงเสาเขม็อยู่ที่ 32.100 
บาทต่อการลงเสาเขม็ 4 ชุด อย่างไรกต็ามหากระหว่างการด าเนินการลงเสาเขม็ไปนัน้ตรงกบัแนวท่อระบายน ้าซึง่อยู่ตดิ
กบัก าแพงทางผูร้บัเหมากจ็ะท าการเคลื่อนยา้ยท่อระบายน ้าออกไป โดยค่าใชจ้่ายในการด าเนินการส่วนนี้อยู่ที ่15,408 
บาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ ราคาดงักล่าวขา้งต้นไม่รวมงานทาสแีละซ่อมแซมรอยแตกรา้วบนก าแพง ทัง้นี้ แผนการ
หรอืก าหนดการในการเริม่ด าเนินการคอืวนัที ่3 มถุินายน 2563 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมีมติอนุมตัิด าเนินการซ่อมแซมก าแพงดงักล่าว โดยอนุมตัิด าเนินการบรเิวณก าแพงที่
วกิฤตก่อนคอืบรเิวณก าแพงของบา้นเลขที ่357/30 งบประมาณทัง้สิน้ 47,508 บาท 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรสัติดเชื้อโคโรนา 2019 ได้ส่งผลใหก้ารจดัประชุมสามญัประจ าปี 2020 
ของหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่5 เมษายน 2020 ตอ้งเลื่อนออกไป จนกว่าจะมปีระกาศใหท้ราบอกี
ครัง้ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการไดพ้จิารณาเหน็ควรใหม้กีารจดัประชุมใหญ่สามญัระจ าปี 2563 ต่อไปโดยเบือ้งต้นมกีาร
คาดการณ์ไวใ้นเดอืนสงิหาคม 2563 ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
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วาระท่ี 13 เรือ่งอ่ืนๆ  
              13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM ไดส้ง่จดหมายเพื่อสอบถามไปยงัองคก์ารบรหิารส่วน 
ต าบลทบัใต้เกี่ยวกบัระบบระบายน ้าด้านหน้าหมู่บ้านและดา้นหลงัของหมู่บา้นซึ่งทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลได้ส่ง
จดหมายตอบกลบัแลว้ 1 ส่วนซึง่จะเป็นเรื่องของระบบระบายน ้าด้านหลงัของหมู่บา้น โดยในจดหมายได้ระบุว่าทาง
อบต.ไม่มีแผนการพฒันาและวางระบบระบายน ้าบริเวณแนวดงักล่าว ประกอบกบัทางเจ้าของที่ดินและชุมชนก็ไม่
อนุญาตใหด้ าเนินการวางท่อระบายในบรเิวณดงักล่าวร่วมดว้ย  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายให้ฝ่ายจดัการติดตามความคบืหน้ากบัทางองค์การบรหิารส่วน
ต าบลเกีย่วกบัระบบระบายน ้าดา้นหน้าหมู่บา้นตามทีท่างอบต. ไดม้แีผนการปรบัปรุงถนนเป็นถนนคอนกรตีในปีนี้ 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

13.2. ก าจดัแมลง: ปัญหาปลวกขึน้บรเิวณคลบัเฮา้ท ์และ การแกปั้ญหาการก าจดัแมลงในโครงการหมู่บา้น
จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี คณะกรรมการอนุมตัใิหบ้รษิทั ท ีแอนด ์เอ เป็นผูใ้หบ้ริการก าจดัแมลงในบรเิวณคลบัเฮา้ท์ โดย
ค่าใชจ้่ายตามสญัญา 5,885 บาท ต่อปี ใหบ้รกิารปีละ 2 ครัง้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมอบหมายใหฝ่้ายจดัการน าเสนอขอ้มลูต่อทีป่ระชุมใหญ่เพื่อการพจิารณาอนุมตัต่ิอไป  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป 

13.3. การบ ารงุรกัษาพื้นท่ีแปลงเปล่า:   ดา้นในของทีด่นิเปล่าควรไดร้บัการบ ารุงรกัษาเพื่อใหห้มู่บา้นมี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น โดยฝ่ายบริหารจดัการจะสอบถามไปยงับริษัทเอเชียรกรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ให้ทาสผีนังเหล่านัน้
เน่ืองจากเป็นทีด่นิบุคคล ฝ่ายบรหิารจดัการไดแ้จง้ขอ้มลูใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ เกีย่วกบับรษิทัเอเชยีกรุ๊ป พรอพ
เพอรต์ี ้ไดม้กีารวางแผนทีจ่ะสรา้งบา้นตวัอย่างเพื่อขายทีด่นิเปล่าและบา้นทีย่งัไม่ขาย 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารจดัการส่งอเีมล์ไปยงับรษิทั เอเชยีรก์รุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ อกีครัง้ 
และรอ้งขอใหท้างโครงการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดนิทีอ่าจไหลลงท่อระบายน ้าในช่วงหน้าฝน 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.4. การปรบัปรงุระบบกล้องวงจรปิด: กลอ้งวงจรปิดภายในหมู่บา้นจดัสรรฯ ในปัจจุบนัเป็นแบบอนาลอ็ก 
ซึง่ไม่มคีวามชดัเจนและมปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการใชง้านโดยเฉพาะบรเิวณทางเขา้ดา้นหน้าหมู่บา้น ฝ่ายจดัการจงึได้
ท าการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพจิารณาปรบัปรุงระบบกล้องวงจรปิดจากระบบอนาลอ็กเป็นระบบ HD โดยจะ
เป็นการตดิตัง้กลอ้ง HD เพิม่จ านวน 4 อนัพรอ้มจอมอนิเตอรร์อบ ๆ ทางเขา้และจะมกีลอ้ง 2 ตวัทีเ่หลอือยู่ตดิตัง้บรเิวณ
สโมสรเพื่อให้คลอบคลุมพื้นทีท่ี่มากขึน้ ทัง้นี้  ฝ่ายจดัการไดร้บัใบเสนอราคาจาก บรษิทั 3 บรษิัทดว้ยกนัโดยมรีาคา 
เริม่ตน้ที ่33,910 บาทถงึ 44,532 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบ และมอบหมายใหฝ่้ายจดัการส่งรายละเอยีดเพิม่เตมิเช่น ยีห่อ้ของกลอ้งวงจรปิด 
และเครื่องบนัทกึ โดยใหน้ าสง่ขอ้มลูทัง้หมดใหค้ณะกรรมการทุกท่านพจิารณาอนุมตัทิางจดหมายอเีลก็ทรอนิกส ์  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.5 การปรบัปรงุ คลบัเฮ้าท์:  ปัจจุบนัโต๊ะท างานของผูจ้ดัการมขีนาดเลก็ และตูเ้กบ็เอกสารไม่เพยีงพอ  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบ มกีารพจิารณาถงึการจดัซือ้โต๊ะใหม่ส าหรบัผูจ้ดัการ และการจดัซือ้ตู้เพิม่ส าหรบั
การจดัเกบ็เอกสารส าคญั 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   
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13.6 เครื่องพิมพเ์ลเซอร:์ ฝ่ายจดัการ QPM จะท าการจดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอร์ มูลค่า 3,990 บาทส าหรบั
ระบบQR code โดยจะท าการจดัซือ้เมื่อทางธนาคารไดท้ าการอนุมตัแิละตอบรบัเอกสารทีท่างฝ่ายจดัการไดน้ าส่งไป
แลว้ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   

13.7. การปรบัปรงุพืน้ท่ีส่วนกลาง: ในปัจจุบนัพืน้ทีส่ว่นกลางมเีพยีงคลบัเฮา้ท ์/ ยมิ / หอ้งน ้า / สระว่ายน ้า 
มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการก าลงัมองหาแนวคดิเพื่อเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิในพืน้ที ่
สว่นกลางเช่น สวนทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้ 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   
  13.8. ไฟถนน: QPM เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกบัการติดตัง้โคมไฟคู่บรเิวณจุดตดัในหมู่บ้านและรอบ ๆ 
คลบัเฮ้าส ์ทัง้หมด 9 จุด ตามที่คณะกรรมการได้กล่าวถงึในที่ประชุมก่อนหน้านี้ ซึง่พบว่าในช่วงกลางคนืความสว่าง
ภายในหมู่บา้นไม่เพยีงพอและค่อนขา้งมดื ซึง่ในการนี้ฝ่ายจดัการไดท้ าการสรรหาผูร้บัเหมาและรา้นคา้ทีข่ายโคมไฟเพื่อ
การด าเนินการ ดงันี้   

1. ค่าบรกิารในการเปลีย่นโคมไฟถนน จุดละ 350 บาท ใหบ้รกิารโดยอบต. 
2. ค่าใชจ้่ายในการจดัซือ้โคมไฟคู่ (รวมหลอดไฟ LED 18W Daylight) ราคา 770 บาทต่ออนั จากรา้นเอดสินั 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้สิน้ 10,080 บาท (ประกอบไปดว้ยค่าโคมไฟคู่ 6,930 บาทและค่าแรง 3,150 บาท) 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมีมติอนุมตัิด าเนินการติดตัง้ไฟถนนโคมคู่เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายของสมาชกิผูอ้ยู่อาศยัภายในหมู่บา้น 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    

13.9 ซ่อมท่อระบายน ้าใต้อ่างล้างมือท่ีช ารดุในห้องอาบน ้า / ห้องสุขาสโมสร: QPM เสนอต่อทีป่ระชุม
เกี่ยวกบัการเปลี่ยนท่อระบายน ้าใต้อ่างล้างมอืจ านวน 5 อนัซึ่งเกดิการช ารุดเสยีหายและมสีนิมเกาะเป็นจ านวนมาก 
ทัง้นี้ ราคาค่าใชจ้่ายในการด าเนินการคดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 4,195 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหเ้ปลีย่นท่อระบายน ้าในหอ้งน ้าของสโมสรทัง้ 5 อนัทีช่ ารุดและมอบหมายให้
ฝ่ายจดัการด าเนินการซ่อมแซมประตูหอ้งอาบน ้าภายในสโมสรทีช่ ารุดร่วมดว้ย 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    

13.10 ซ่อมประตหู้องน ้าของสโมสรท่ีช ารดุ: ประตหูอ้งน ้าในสโมสรหลายบานเริม่ช ารุดและจ าเป็นตอ้งไดร้บั
การแกไ้ข 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการซ่อมแซมประตูหอ้งน ้าและอาบน ้าภายในสโมสร 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    
 
ไม่มกีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น 
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Minutes of the Committee Meeting No.4/2020 
Emerald Green Juristic Village 

Friday 22 May 2020 Time 14.00 hours 
Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 

 
Committee members attended the meeting  
      1.    Pennapa Sripuchcha      Committee  
      2.    Melanie de Wit              Committee 
      3.    Robert Vereeke             Committee 
      4.    Saijai    Gussatafson      Committee 
The Management of Quality Property Management Co., Ltd. who attended the meeting. 

1. Ariya Suntonvipart            Operation Manager  
2. Varanya Thaisanguan       Acting Village Manager 

 
The Meeting commenced at 14.00 hours.  
There being a quorum Khun Ariya opened the meeting to consider following Agenda: 
Appoint chairman of the committee meeting No 4/2020: Due to the chairperson is in aboard therefore in 
this meeting the other board has to appoint one of the committee to be the chair of the meeting as regards to 
the by-laws of the emerald green chapter 4, article 13  
Resolution: the committee resolved approval Khun Robert Vereeke as a chairman of the committee meeting.    
 
Agenda 1     Adoption of the minutes of Committee Meeting No. 01/2020 dated 24 April 2020  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 03/2020 on 24 April 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. 
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 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 22 May 2020 has paid totally 1,138,731.95 
baht or account for 85.00 Percent.  For homeowner unpaid CAM fee of 2020, the management will also 
sending the third reminding letter within 25 May 2020.     
Resolution: The meeting was acknowledged.   
Status: Open, Follow up next board meeting. 

2.3. Unpaid CAM fees: Houses 357/1 and 357/48 sold their houses without paying their 2016 and 
2017 CAM fees resp. 37.344 bath and 45.208 bath. QPM had taking following actions: 
            -  Make up an updated list of all bad debtors registered at land office being blocked to sell their house. 
          - Investigate if we have to make a provision in the balance sheet of doubtful debts. 
Resolution: Board assigned management to expedite of the outstanding payment and keep inform the Board 
of any progress continuously. 
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: The meeting was acknowledged.   
Status: Open, Follow up on the 2020 AGM   
 3.2. 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. 
 3.3. Drainage lids replacement: QPM propose to the meeting about drainage issue in the village 
with consisting of 3 types as follows: 
  1. Damaged and broken of drainage cover  
 2. Drainage cover being Sag and lower than the road  
      3. Drainage cover that being higher position than the road 
Regards to the above, management has dealing with contractor to find out the proper solution of each 
problem. For the first issue, could be solved by replacement a new concrete cover cost of 5000 baht per each 
drainage cover, the second one can be resolve by providing of the cement concrete on the support bar cost 
at 3,000 baht per point (1 point having 4 support bar), and the third issued can be resolve by cutting of the 
support bar cost at 3,000 baht per point (1 point having 4 support bars)     
Resolution: The meeting was acknowledged  
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Status: Open, Follow up the resolution on the AGM. 
 3.4. 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.  
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  

3.5 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 
No items 
   
Agenda 5 Finance:  
 5.1. Electric bill payment: QPM report to the meeting that this system still not effective due to after   
submit the document to the SCB Bank and PEA, the bank has just reply back to the management that the 
signature of the committee see not exactly same as the signature submit to the bank at first when registration  
with them, therefore the management has to prepare document from the land office with their signature to 
prove the document of the juristic person then get back to the committee for singing on the paper and send to  
the bank and PEA again. 
Resolution: The meeting was acknowledged.  
Status: Open, Follow up next board meeting.  
 
Agenda 6 By-laws & Rules  
  6.1 By-laws and Rules: QPM reported about complaints of some members about a party that was 
held on the common area without informing the Committee. 
The Committee agrees to propose a number of rules for members who want to organize a party on the 
common area 

1. Maximum 4 parties per year can be held on the common area. 
2. Committee has to be informed at least 2 months prior the event.  
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3. Party can be held  only during the hours when the pool is open from 6.00 hours to 21 hours 
Maximum time : 3 hours 

4. Maximum number of participants cannot exceed 25 persons 
5. Alcohol consumption is strictly forbidden. 
6. Organizer of party has to sign an agreement and to pay a deposit of 5000 bath as a guarantee for 

possible damages. 
7. No cooking or frying on the lawn is allowed. 
8. Organizer has to clean the grounds after the party. 

 Status: Open, Follow up on the AGM  

  
Agenda 7 Feedback  
Email and letter: No items 
 
Agenda 8 Security 
Guards: Some members complained about the change of one of the security guards. The Committee noticed 
and members also complained that this security guard was not doing his job by opening regularly the barrier 
to members without keycards and not exchange ID card with visitor cards. The situation did not change after 
a few warnings and the committee decided to have a meeting with the security manager to improve the works 
of security asking to replace the guard which was done. This replacement was not successful and for now  
the previous security guard has been taken back and very well briefed how to do his job.   
Resolution: The Committee asked to QPM to control regularly the activities of the security guards through 
the CCTV system in the office. This will be done by the office lady who also will make a weekly report about 
the spot checks. 
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 reported to the meeting the final price of the contractor for repairing the 
western perimeter wall. Strengthen the foundation of the wall by driving piles into the ground and tying them 
with a beam to the columns of the wall. 4 poles of 15 x 15 cm per house tied to each of the 4 beams of the 
wall will cost 32.100 bath per set of 4. In case the drainage pipe near the perimeter wall has to be removed 
and to another place the extra cost will be 15.408 bath. Prices include VAT. Price do not include do not 
include repairing cracks in the wall and painting the wall. 
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Repair has been planned on 3 May 2020. 
Resolutions: Board resolved approval to proceed with this project, by start the work at the critical area which 
has been at the house number 357/30 and total budget approval is in the amount of 47,508 baht 
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 
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 back 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 in front 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. .  
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Status: Open, Follow up next board meeting. 
13.5. Clubhouse upgrade: Currently manager works on small desk. Not enough cabinet to put 

documents. 
Resolution: Board acknowledged and considering of purchasing a new table for manager. And purchasing 
additional cabinets for storing important documents 
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 
 13.8. Street light: QPM propose to the meeting about street lamp installing at the intersection in the 
village and around clubhouse, total 9 double lamps for better lighting at night.  
Contractor work: 

1. Service fee for replacement the street light, cost at 350 baht per each, install by Aor bor tor tubtai  
2. Material expense such double lamp (include light bulb LED 18W Daylight), cost at 770 baht per 

each, price offered by Adison shop  
Total operating cost for this project 10,080 baht (Include double lamp 6,930 baht and labor cost 3,150 baht) 
.Resolution: Board resolved approval for this project  
Status: Open, Follow up next board meeting.  

13.9. Repair broken sink sewers in showers/ toilet clubhouse: QPM propose to the meeting about 
changing of the 5 sewers which were damaged and rusty. Total price for change 5 sewers is 4,195 baht.     
Resolution: Board resolved approved to change 5 sewers in the toilet of the clubhouse and assigned 
management to repair and maintenance of the door and the shower in the toilet of clubhouse.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 

13.10. Repair broken door at clubhouse: Several doors in shower need repair of replacement.     
Resolution: Board assigned management to repair and maintenance of the doors in showers of clubhouse.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
There begin no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 16.00 hours. 


