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รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  
วนัศกุรท่ี์ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 14.00 น.  

ณ ส านักงานนิติบคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
 

คณะกรรมการผูเ้ข้าร่วมประชมุ       
    1. นางสภุาวด ี            ปุผาลา               ประธานกรรมการ (เขา้รว่มประชุมผา่นทางวดิโีอคอล) 
    2 นางเมลานี  เด วทิ                 กรรมการ 
    3. นายโรเบริต ์ วลีคีเก ้                กรรมการ 
    4. นางสายใจ   กสุต๊าฟซอน           กรรมการ 
ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้าร่วมประชมุ   
    1. นางสาวอรยิา            สนุทรวภิาต           ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
    2. นางพมิพป์วณ์ี           โชตสิภุาโภคนิ        ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 
    
เริม่การประชุมเวลา 14.00 น.  

คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหน่ึงและสามารถเปิดประชุมได้ โดยคุณอริยา ท าหน้ีที่เป็น
ผูด้ าเนินการประชุม เพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 04/2563  เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมมีตอินุมตริายงานการประชุมครัง้ที ่04/2563 เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2563   
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    
วาระท่ี 1.1: กรรมการอยู่ต่างประเทศมากกว่า 240 วนั: ประธานกรรมการคุณสุภาวด ีปุผาลา มคีวามจะเป็นต้องอยู่
ต่างประเทศเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ โดยประธานกรรมการไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาถงึกรณีดงักล่าว เน่ืองจากขอ้บงัคบั
ไดร้ะบุใหผู้ซ้ึง่เป็นกรรมการตอ้งพกัอาศยัอยูท่ีเ่อม็เมอรลั กรนี ไมน้่อยกวา่ 240 วนั 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมมีตอินุมตัเิหน็ควรถงึความจ าเป็นของประธานกรรมการซึง่ตอ้งอยูน่อกพืน้ที่มากกวา่ 240 วนั
เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็     
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง    

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกบัการ 
ด าเนินการทางกฎมายต่อสมาชกิทีค่า้งช าระคา่สว่นกลาง ซึง่ประกอบไปดว้ยบา้นเลขที ่357/45 และ 357/46 โดยศาลชัน้ตน้
ไดพ้จิารณาพพิากษาแลว้ใหส้มาชกิเจา้ของบา้นเลขที่ 357/45 ช าระค่าสว่นกลางคงคา้งใหแ้ก่นิตบิุคคลฯ เป็นจ านวนเงนิ 
ทัง้สิน้  76,330 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเงนิ 
ทัง้หมดใหแ้ก่โจทก์ และในสว่นของบา้น 357/46 ศาลไดน้ดัไกล่เกลีย่ในวนัที ่3 สงิหาคม 2563 ซึ่งจ าเลยมาศาลและขอ
เจรจากบัโจทก ์ซึง่ศาลไดพ้จิารณาเหน็ควรและนดัหมายอกีครัง้ในวนัที ่7 กนัยายน 2563 
มติทีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารจดัการตดิตามการด าเนินการในชัน้ศาลต่อไป   
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็    
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 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: ฝา่ยจดัการไดร้ายงานเกี่ยวกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าสว่นกลางของไตร    
มาสทีส่องของปี 2563 ซึ่งสถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง ณ วนัที่ 25 สงิหาคม 2563 มกีารช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
แลว้เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 783,320 .01 บาท จากยอดเรยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.47   
เปอร์เซ็นต์ ส าหรบัสมาชิกที่ยงัไม่ได้ช าระค่าใช้จ่ายส่วนกลางประจ าปี 2563 ฝ่ายจดัการจะด าเนินการน าส่งจดหมาย 
ตดิตามทวงถามครัง้ที ่4 ไปยงัสมาชกิทีค่า้งช าระภายในวนัที ่10 กนัยายน 2563    
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ       
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   
 2.3 ยอดค้างช าระค่าส่วนกลาง: สบืเน่ืองจากบา้นเลขที ่357/1 และ 357/48 ไดท้ าการซือ้ขายเปลีย่นมอืไปแลว้ 
โดยยงัไมไ่ด ้ท าการช าระค่าสว่นกลางปี 2016 และ 2017 ซึง่ฝา่ยจดัการไดต้ดิตามและตรวจสอบทีอ่ยูข่องสมาชกิท่านเดมิ 
เพื่อน าสง่หนงัสอืแจง้ค่าใชจ้่ายไปยงัสมาชกิเดมิทีย่งัคงมยีอดคา้งช าระในปี 2016 และ 2017 ไดแ้ลว้ โดยยอดคา้งช าระค่า
สว่นกลางของสมาชกิเดมิทัง้ 2 หลงัเป็นเงนิ 37,344 บาทและ 45,208 บาท ทัง้น้ีค่าใชจ้่ายสว่นกลางคงคา้งในปี 2016 และ 
2017 ประกอบไปดว้ยบา้นเลขที ่3,71,48, และ 94  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเร่งติดตามยอดค้างช าระดงักล่าวและแจ้งความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสร้างพืน้ฐาน  

3.1. ทาสีคลบัเฮ้าท์: QPM น าเสนอใบเสนอราคา 2 รปูแบบคอื แบบที ่1 ส าหรบัค่าแรงไมร่วมราคาวสัดุ ราคา
คา่บรกิารเริม่ตน้ที ่30,000 ถงึ 50,000 บาทและอกีประเภทคอืราคาสทุธริวมค่าแรงงานและราคาวสัดุ ราคาค่าบรกิารเริม่ตน้
ที ่52,200 ถงึ 186,000 บาท โดยราคาดงักล่าวจะเป็นการซ่อมแซมทาสกี าแพงภายในและภายนอก รวมถงึฝ้าอาคารซึง่มี
พืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 580 ตารางเมตร (ประกอบไปดว้ย งานทาสกี าแพงภายในพืน้ที ่208 ตารางเมตร, ก าแพงภายนอกพืน้ที ่
240 ตารางเมตรและฝ้าเพดาน 132 ตารางเมตร) วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทาสคีอื TOA (Four season) ซึง่เป็นแบรนด์
ผลติภณัฑแ์ละสทีีใ่ชแ้ต่ดัง้เดมิเมือ่เริม่โครงการ      
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

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

3.3. การเปล่ียนฝาบ่อพกัน ้าเสีย:  QPM เสนอขอ้มลูการปรบัปรุงแกไ้ขฝาท่อระบายน ้าในหมูบ่า้น ซึง่ปญัหาที ่
พบของฝาทอ่ระบายน ้า ภายในหมูบ่า้นประกอบดว้ย 3 ลกัษณะดว้ยกนั ดงัน้ี 

 1. ฝาทอ่ระบายน ้าทีช่ ารดุแตกหกัเสยีหาย    
 2. ฝาทอ่ระบายน ้าทีท่รดุและสงูกวา่ระดบัถนน   
 3. ฝาทอ่ระบายน ้าทีอ่ยูใ่นต าแหน่งทีส่งูกวา่ระดบัถนน   

ในการน้ี ฝา่ยบรหิารจดัการไดท้ าการตดิต่อไปยงัผูร้บัเหมาเพื่อเสนอวธิกีารแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสม ตามปญัหา ของฝาท่อ
ระบายน ้าแต่ละรูปแบบ โดยปญัหาฝาท่อระบายน ้าแบบแรกสามารถแก้ไขไดโ้ดยการเปลี่ยนฝาท่อระบายน ้าโดยการหล่อ
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ใหม่ ค่าใชจ้่ายในการหล่อฝาท่อระบายน ้าคอนกรตีต่ออนัอยู่ที่ 5,000 บาท กรณีปญัหาฝาท่อระบายน ้าแบบที่สองสามารถ
แกไ้ขไดโ้ดยการเสรมิคอนกรตีบรเิวณบ่ารองรบัฝาท่อระบายน ้าซึ่งมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่อจุดที่  3,000 บาท(ฝาท่อ
ระบายน ้า 1 จุดมบี่ารองรบั 4 ดา้น) และกรณีทีส่ามสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการตดับ่าคอนกรตีรองรบัฝาท่อระบายน ้าให้ออก
เพื่อใหฝ้าท่อระบายน ้าอยู่ในระดบัเดยีวกบัระดบัถนน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการอยู่ต่อจุดอยู่ที่ 3,000 บาท (1 จุดมบี่อ
รองรบั 4 ดา้น) 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

3.4. 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
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  

3.5. การซ่อมแซมหลงัคาคลบัเฮ้าส:์ หลงัจากตรวจสอบหลงัคาคลบัเฮา้ส์ 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 
ไมม่ ี
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1. การช าระเงินค่าไฟฟ้า: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมวา่ระบบการตดัช าระคา่ไฟผา่นทางธนาคารยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
เน่ืองจากหลงัจากสง่เอกสารไปยงัธนาคารไทยพาณิชยแ์ละการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ ทางนิตบิุคคลฯเพิง่ไดร้บัการแจง้จาก 
ธนาคารว่าลายเซน็กรรมการบางท่านผดิเพีย้นไม่ตรงกบัลายเซน็ที่ไดม้กีารลงทะเบยีนไวก้บัทางธนาคารในครัง้แรก ดงันัน้  
ทางฝา่ยบรหิารจดัการจงึตอ้งคดัเอกสารจากส านกังานทีด่นิและใหเ้จา้พนกังานลงนามรบัรองเอกสารของนิตบิุคคลฯ อกีครัง้
หลงัจากนัน้จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการลงนามและน าสง่ไปยงัธนาคารและการไฟฟ้าสว่นภมูภาคอกีครัง้   
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป   
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 5.2. เงินสดย่อย: ปจัจุบนัวงเงนิสดยอ่ยเพื่อการบรหิารจดัการภายในนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรฯ คอื 5,000 บาท   
ทัง้น้ีเน่ืองจากมคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาภายในหลายดา้นจงึขอเสนอใหม้กีารปรบัเพิม่วงเงนิสด 
ยอ่ยเป็น 10,000 บาท   
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิงนิสดยอ่ยวงเงนิ 10,000 บาท 
สถานะ:  เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 
สบืเน่ืองจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เมื่อวนัที่ 15 สงิหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมมีติเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอ้บงัคบัดงัน้ี  

- การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัหมวดที่ 6 ขอ้ 28: เกี่ยวกบัการช าระค่าใชจ้่ายสว่นกลางล่าชา้และเงนิเพิม่ ซึ่งที่
ประชุมมมีตไิมอ่นุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัดงักล่าว 

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหมวดที่ 5 ข้อ 15: เกี่ยวกับข้อตกลงด้านบัญชีและการเงินเพิ่มเติมส าหรบั
คณะกรรมการ ซึง่ทีป่ระชุมมมีตไิมอ่นุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัดงักล่าว 

- การแก้ไขและเพิม่เตมิระเบยีบพกัอาศยัขอ้ที ่15: เกี่ยวกบัคลบัเฮาสแ์ละการใชพ้ืน้ที่สว่นกลางส าหรบังานเลี้ยง
สงัสรรค ์ซึ่งทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหส้มาชกิสามารถใชพ้ืน้ทีส่ว่นกลางเพื่อจดังานเลีย้งสงัสรรคส์ว่นบุคคลได ้แต่ไม่
อนุมตักิฎระเบยีบการควบคุมการใชพ้ืน้ทีส่ว่นกลาง  

มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลกูบ้าน 
อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั  
พนักงานรกัษาความปลอดภยั: สมาชกิเจา้ของบา้นจ านวนหนึ่งไดร้อ้งเรยีนมายงันิตบิุคคลฯ เกีย่วกบัการเปลีย่นพนกังาน
รกัษาความปลอดภยันายหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการไดม้กีารตกัเตอืนพนักงานจากการที่มสีมาชกิภายในหมู่บา้นรอ้งเรยีนการ
ท างานของพนักงานรกัษาความปลอดภยั เน่ืองจากการเปิดอุปกรณ์ไมก้ัน้ใหก้บัสมาชกิและบุคคลภายนอกทีไ่ม่มคียีก์ารด์
บ่อยครัง้โดยไม่มกีารแลกบตัรผ่านเขา้-ออกจากบุคคลภายนอก ซึ่งจากเหตุการณ์ดงักล่าวกย็งัไม่มกีารพฒันาปรบัปรุงการ
ท างาน ในการน้ีคณะกรรมการจงึได้จดัประชุมร่วมกบัผู้บรหิารหรอืเจ้าของบรษิทัรกัษาความปลอดภยัเพื่อขอให้ท าการ
เปลีย่นพนกังานทา่นใหม ่และหลงัจากทีท่ าการเปลีย่นแปลงพนกังานไปนัน้พบวา่ยงัเกดิปญัหาเช่นเดมิ คณะกรรมการจงึได้
มมีตใิหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัรายเดมิกลบัเขา้ปฏบิัตงิานต่อไปและไดก้ าชบัในเรื่องของการท างานต่อพนักงานราย
ดงักล่าว  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการไดม้อบหมาย QPM ควบคมการท างานของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอย่างใกลช้ดิ โดย
การตดิตามการท างานผา่นระบบกลอ้งวงจรปิดในส านกังาน ควบคู่กบัการตรวจรายงานการบนัทกึขอ้มลูของบุคคลเขา้-ออก
และรายงานประจ าสปัดาหก์ารตรวจเชค็ประจ าจุดต่างๆรอบหมูบ่า้น 
สถานะ:   เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
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วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร   
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา   
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา   
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม   
การซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึการเสนอราคาขัน้สดุทา้ยของผูร้บัเหมาในการ
ด าเนินการซ่อมแซมก าแพงลอ้มรอบหมู่บา้นฝ ัง่ทศิตะวนัตก ซึ่งจะเป็นการตอกเสาเขม็เพื่อเสรมิฐานรากของก าแพงทัง้ 4 
เสาขนาด 15 x 15 ซม. ต่อบา้น และยดึตดิกบัคานทัง้ 4 ของก าแพง โดยค่าใชจ้่ายในการลงเสาเขม็อยู่ที่ 32.100 บาทต่อ
การลงเสาเขม็ 4 ชุด อยา่งไรกต็ามหากระหวา่งการด าเนินการลงเสาเขม็ไปนัน้ตรงกบัแนวท่อระบายน ้าซึง่อยูต่ดิกบัก าแพง
ทางผู้รบัเหมาก็จะท าการเคลื่อนยา้ยท่อระบายน ้าออกไป โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่วนน้ีอยู่ที่ 15,408 บาท รวม
ภาษมีลูคา่เพิม่แลว้ ราคาดงักล่าวขา้งตน้ไมร่วมงานทาสแีละซ่อมแซมรอยแตกรา้วบนก าแพง ทัง้น้ี แผนการหรอืก าหนดการ
ในการเริม่ด าเนินการคอืวนัที ่3 พฤษภาคม 2563 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัดิ าเนินการซ่อมแซมก าแพงดงักล่าว โดยอนุมตัดิ าเนินการบรเิวณก าแพงทีว่กิฤต
ก่อนคอืบรเิวณก าแพงของบา้นเลขที ่357/30 งบประมาณทัง้สิน้ 47,508 บาท อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการเสนอให ้QPM 
สรรหาผูร้บัเหมาเพิม่เตมิกรณีการยา้ยและตดิตัง้ท่อน ้าและท่อระบายน ้าใหม ่ซึง่เดมิผูร้บัเหมาเสนอราคามาที่ 15,408 บาท  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 12 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 

สบืเน่ืองจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ยงัคงมวีาระการประชุมอกีหลายประเดน็ทีจ่ะตอ้งหารอืและยงั
ไม่ไดพ้จิารณาลงมต ิเน่ืองจากในการประชุมครัง้ทีผ่่านมามกีารหารอืและพดูคุยเรื่องอื่นๆ ท าใหเ้ลยกรอบของระยะเวลาที่
ก าหนด  
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมมีตใิหจ้ดัประชุมใหญ่วสิามญัขึน้ เพือ่พจิารณาอนุมตัวิาระการประชุมอื่นๆทีย่งัคงคา้งจากการ
ประชุมสามญัครัง้ทีผ่่านมา โดยก าหนดวนัประชุมใหญ่วสิามญัขึน้ในวนัที ่3 ตุลาคม 2563 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 
โดยระหวา่งน้ีคณะกรรมการจะพจิารณาเรือ่งของสถานทีจ่ดัประชุมต่อไป 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ  
              13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM ไดส้ง่จดหมายเพื่อสอบถามไปยงัองคก์ารบรหิารสว่น 
ต าบลทบัใต้เกี่ยวกบัระบบระบายน ้าด้านหน้าหมู่บ้านและด้านหลงัของหมู่บ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่ง
จดหมายตอบกลบัแลว้ 1 สว่นซึง่จะเป็นเรื่องของระบบระบายน ้าดา้นหลงัของหมูบ่า้น โดยในจดหมายไดร้ะบุวา่ทางอบต .ไม่
มแีผนการพฒันาและวางระบบระบายน ้าบริเวณแนวดงักล่าว ประกอบกบัทางเจ้าของที่ดินและชุมชนก็ไม่อนุญาตให้
ด าเนินการวางทอ่ระบายในบรเิวณดงักล่าวรว่มดว้ย  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ้่ายจดัการตดิตามความคบืหน้ากบัทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เกีย่วกบัระบบระบายน ้าดา้นหน้าหมูบ่า้นตามทีท่างอบต. ไดม้แีผนการปรบัปรงุถนนเป็นถนนคอนกรตีในปีน้ี 
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สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 
13.2. ก าจดัแมลง: ปญัหาปลวกขึน้บรเิวณคลบัเฮ้าท์ และ การแก้ปญัหาการก าจดัแมลงในโครงการหมู่บา้น

จดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี คณะกรรมการอนุมตัิให้บรษิทั ท ีแอนด์ เอ เป็นผู้ให้บริการก าจดัแมลงในบรเิวณคลบัเฮ้าท์ โดย
คา่ใชจ้า่ยตามสญัญา 5,885 บาท ต่อปี ใหบ้รกิารปีละ 2 ครัง้ 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการน าเสนอขอ้มลูต่อทีป่ระชุมใหญ่เพือ่การพจิารณาอนุมตัติ่อไป  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป 

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

13.4. การปรบัปรงุระบบกล้องวงจรปิด: สบืเน่ืองจากอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดหลายรายการ อาทเิช่นหน้าจอแสดง
ภาพ, สายสญัญาณ และอุปกรณ์จ่ายไฟของกลอ้งวงจรปิดเกดิการช ารุด อนัส่งผลต่อความปลอดภยัของสมาชกิภายใน
หมูบ่า้น ดว้ยระบบดงักล่าวจะเป็นตวับนัทกึความเคลื่อนไหวของบุคคล และยานพาหนะทีเ่ขา้-ออกภายในหมูบ่า้น ในการน้ี
ฝา่ยจดัการไดป้ระสานงานผูร้บัเหมาเพือ่เสนอราคาและแกไ้ขระบบดงักลา่ว โดยราคาจะอยูท่ีร่ะหวา่ง 7,730 ถงึ 8,900 บาท  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัดิ าเนินการซ่อมแซมและเปลีย่นอุปกรณ์ระบบ CCTV ทีช่ ารุด งบประมาณในการ
ด าเนินการทัง้สิน้ 7,730 บาท ผูใ้หบ้รกิารคอื IT computer  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมสามญัครัง้ถดัไป 

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

13.6 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร:์ ฝา่ยจดัการ QPM จะท าการจดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอร์ มลูค่า 3,990 บาทส าหรบัระบบ
QR code โดยจะท าการจดัซือ้เมือ่ทางธนาคารไดท้ าการอนุมตัแิละตอบรบัเอกสารทีท่างฝา่ยจดัการไดน้ าสง่ไปแลว้ 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.7. การปรบัปรงุพื้นท่ีส่วนกลาง: มกีารพจิารณาถงึการจดัซื้อโต๊ะใหม่ส าหรบัผูจ้ดัการ และการจดัซื้อตู้เพิม่
ส าหรบัการจดัเกบ็เอกสารส าคญั 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    
  13.8. ไฟถนน: เพื่อความปลอดภยัของสมาชกิเจา้ของบา้น จงึจ าเป็นตอ้งมกีารตดิตัง้ไฟสอ่งสวา่งทีเ่พิม่มากขึน้ 
โดยเฉพาะบรเิวณทางเขา้และตามแยกต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟโคมคู่ LED 9 
หลอด (18W, แสงขาว) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้สิน้ 10,080 บาท ซึง่แบ่งออกเป็นค่าใชจ้่ายดา้นหลอดไฟจ านวน 9 
หลอด 6,930 บาท และคา่แรงด าเนินการทัง้สิน้ 3,150 บาท ด าเนินการแลว้เสรจ็เมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่า่นมา 
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มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

13.9 ซ่อมท่อระบายน ้าใต้อ่างล้างมือท่ีช ารดุในห้องอาบน ้า / ห้องสุขาสโมสร: QPM ได้รายงานผลการ
เปลี่ยนท่อระบายน ้าใต้อ่างล้างมือจ านวน 5 อันซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเดือนกรกฎาคม 2563 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทัง้สิน้ 4,195 บาท 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

13.10 ซ่อมประตหู้องน ้าของสโมสรท่ีช ารดุ: ประตหูอ้งน ้าในสโมสรหลายบานเริม่ช ารุดและจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
แกไ้ข 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการซ่อมแซมประตูหอ้งน ้าและอาบน ้าภายในสโมสร 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    
 
ไมม่กีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น 
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. Minutes of the Committee Meeting No.5/2020 

Emerald Green Juristic Village 

Friday 28 August 2020 Time 14.00 hours 

Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 

 

Committee members attended the meeting   
      1.    Mrs. Supavadee Pupala   Chairperson (Joined by Videocall)         
      2.    Mrs. Melanie de Wit                   Committee 

      3.    Mr.  Robert Vereeke                   Committee 

      4.    Mrs. Saijai    Gussatafson            Committee 

The Management of Quality Property Management Co., Ltd. who attended the meeting. 
1. Ms. Ariya Suntonvipart                  Operation Manager  
2. Ms. Pimpawee Chotisupapokin       Village 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. 04/2020 dated 22 May 2020  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 04/2020 on 22 May 2020 

Status: Closed  
Agenda 1.1: Board member being abroad more than 240 days: Chairperson Supavadee Pupala is still being 
abroad due to covid situation and asks permission from board due to the 240 days rule in Emerald Green. 
Resolution: Board approved chairperson being away for longer than 240 days due to covid.  
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. House number 357/45 - the court ordered the members to pay the common 
outstanding fee to the juristic person in the total amount of 76,330 Baht included interest at 7.5 percent p.a. of 
the amount of 75,330 baht starting from 8 February 2020 onwards and until they paid all money to the plaintiff.  
House 357/46 mediation date on 3 August 2020 which the defendant appeared on court and requesting to 
negotiate with the plaintiff. Next court meeting scheduled on 7 September 2020.   
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 fee of the second 
half year of 2020 which the status of CAM collection as of 25 August 2020 has paid totally 783,320.01 baht from 
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the total amount of 1,339,560 baht or account for 58.47 Percent.  For the homeowners with unpaid CAM fees of 
2020, the management will also sending the fourth reminder letter before 10 September 2020.     
Resolution: The meeting was acknowledged.   
Status: Open, Follow up next board meeting. 

2.3. Unpaid CAM fees: QPM found finally the new addresses of the house owners 357/1 and 357/48 
who sold their house without paying their CAM fees. The management will contact the owners and send them the 
invoices of 2016 and 2017 for their outstanding CAM fees. The amounts are respectively 37,344 bath and 45.208 
bath. Other unpaid cams from year 2016 / 2017 are from houses 3, 71, 48 and 94 

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 of the external 
wall, internal wall, and ceiling which the total area is 580 square meters (internal wall 208 SQM, External wall 
240 SQM and the ceiling 132 SQM). The material using for the paint is TOA (Four Season) the same brand and 
color used by the owner when they moved in. 
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. Uneven drainage cover 
 3.  Sunken drainage cover 
Regards to the above, management has dealing with contractor to find out the proper solution of each problem. 
The first issue can be solved by putting a new concrete cover cost at a cost of 5000 baht per each drainage 
cover, the second issue can be solved by putting concrete on the support bar cost at 3,000 baht per point (1 
point having 4 support bar), or by leveling the support bar cost at 3,000 baht per point (1 point having 4 support 
bars)     
Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Open, Follow up the resolution on the AGM. 
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 3.4. Rain gutter for clubhouse: QPM presented quotations of 3 contractors for installing of the rain 
gutter at the clubhouse by using zinc material, total length 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 with a lifetime of about 
5 years. Due to the short lifetime, management proposed an UPVC rain gutter which has a lifetime of more than 
10 year and cost about 199,640 baht for 118 meters.  
Resolutions: Board decided to wait till the roof of the clubhouse has been repaired to see how the water flows 
and decide then if a gutter is necessary or not. 
Status: Open, Follow up the resolution on the AGM  

3.5 Clubhouse (flat) roof repairmen: The clubhouse roof is in very bad condition and is leaking. QPM 
presented update quotes from 3 contractors to repair the roof with prices 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. Electronic bill payment: The permanent payment order has been refused by the bank for a 
signature of one of the directors on the order that did not match with the signature registered at the bank. Bank 
requested a document from the land office in order to prove the exactitude of the signature. 
Resolution: The meeting was acknowledged.  
Status: Open, Follow up next board meeting.  

5.2 Petty Cash: Currently QPM responsible for 5000 baht petty cash. Due to repairs and maintenance 
an increase is requested to 10.000 baht. 
Resolution: Board approved. QPM is responsible for the amount of 10.000 baht petty cash. 
Status: Open, Follow up next board meeting.  
 

Agenda 6 By-laws & Rules   

At the AGM on 15 of August.  
- By-law amendment section 6 Article 28: regarding late payment and outstanding penalties for cam 

defaulters has been disapproved 
- By-law amendment section 5 Article 15 regarding extra accounting and finance agreements for the 

board has been disapproved 
- Rules amendment Article 15: regarding clubhouse and use common ground for parties. Parties have 

been approved; rules regarding parties has been disapproved 
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Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Closed  
 

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 responsable. A number of co-owners objected and protested 
against this replacement and finally the security guard received a warning and was taken back in the 
development..   
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 repair: 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. 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. Nevetheless 
board did not agree with the price of 15.408 bath for removing and re-installing the water and drainage price and 
requested QPM to find a contractor at a much lower price. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
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Agenda 12 Annual General Meeting 

Regarding the 2020 Annual General Meeting, there are still several agenda points remaining to be discussed and 
voted for due to long and sometimes offtopic discussions with the members present at the meeting. 
Resolutions: The committee proposed to set up up an extraordinary general meeting for considering and 
approval of the remaining agenda points of the AGM. This will be on 3 October 2020 from 09.00 am onward. The 
committee will look for a suitable meeting room 
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 Tabtai 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 are dirty and should be repainted for overall 

better look of the village. QPM will ask Asia Group to repair and paint 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: The CCTV equipment such the screen, electric cable and power supply of CCTV 
were damaged which affects the safety of the village as it records all movements of persons and/or of vehicles 
entering and leaving the village. The company/contractor has made a quotation for repair of the CCTV system. 
Prices are between 7,730 and 8,900 baht 
Resolution: The committee has given approval to fix and replace the damaged spare part and equipment of 
CCTV for a total amount of 7,730 Baht. Contractor’s name is IT computer. 
Status: Open, Follow up at the next meeting 

13.5. Clubhouse upgrade: Currently manager works on small desk. Not enough cabinet to put 
documents. 
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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 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: For safety reasons it was necessary to have more lighting at the entrance and 
intersections of the village. Total of total 9 double led lamps (18W Daylight) Cost: 10,080 baht (9 double lamps 
cost at 6,930 baht and labor cost amount of 3,150 bah)t. Work done on August 2020 

.Resolution: Board acknowledged. 
Status: Closed.  

13.9. Repair broken sink sewers in showers/ toilet clubhouse: QPM report 5 broken sink sewers in 
the toilet of clubhouse had been fixed. Work done on July 2020 total cost of repair was in the amount of 4,195 
baht.     
Resolution: Board acknowledged 

Status: Closed  
13.10. Repair broken door at clubhouse: Several doors in shower need repair of replacement  

Resolution: Board acknowledged  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 

The Meeting was adjourned at 16.00 hours. 
 


