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รายงานการประชมุคณะกรรมการน ิติบคุคลหม่บูา้นจัดสรรเอม็เมอรัล 
กรีน วันศกุรที์่ 6 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00 น.  

ณ ส านักงานนิ ติบคุคลหม่บูา้นจดัสรรเอม็เมอรลั 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 05/2563  เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563    
มติท่ีประชมุ: รายงานการประชุมขาดไปบางวาระและยงัไมม่ภีาคภาษาไทย คณะกรรมการจงึมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการ 
QPM ด าเนินการแกไ้ขและเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการอกีครัง้ 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    

วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง 
2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกบัการ 

ด าเนินการทางกฎมายกรณีบา้นเลขที ่357/46 ซึง่ศาลชัน้ตน้ไดพ้จิารณาพพิากษาแลว้ในวนัที ่19 ตุลาคม 2563 โดยให ้
สมาชกิหลงัดงักล่าวช าระค่าใชจ้่ายสาวนกลางแก่นิตบิุคคลฯ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 115,224.73 บาท และค่าปรบัในอตัรา
รอ้ยละ 10 ต่อปี ของตน้เงนิ 90,033.34 บาท นบัแต่วนัฟ้อง (ฟ้องวนัที ่23 มกราคม 2563) เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสรจ็ 
แก่โจทก ์กบัใหจ้ าเลยใชค้า่ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยก าหนดคา่ทนายความ 3,000 บาท   
มติทีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมมีอบหมายใหฝ้า่ยจดัการประสานงานทนายความเพื่อด าเนินการบงัคบัคดตี่อสมาชกิ 
บา้นเลขที ่357/45 และ 357/46 เน่ืองจากสมาชกิดงักล่าวยงัไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่นิตบิุคคลฯ ตามทีศ่าลไดพ้พิากษา       
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็      

2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: ฝา่ยจดัการไดร้ายงานเกี่ยวกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าสว่นกลางของไตร 
มาสทีส่องของปี 2563 ซึ่งสถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 มกีารช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
แล้วเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,082,819.00 บาท จากยอดเรยีกเก็บทัง้สิน้ 1,339,560 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.83 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรบัสมาชิกที่ยงัไม่ได้ช าระค่าใช้จ่ายส่วนกลางประจ าปี 2563 ฝ่ายจดัการจะด าเนินการน าส่งจดหมาย 
ตดิตามทวงถามครัง้ที ่5 ไปยงัสมาชกิทีค่า้งช าระภายในเดอืนพฤศจกิายน 2563       
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ          
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    
 2.3 ยอดค้างช าระค่าส่วนกลาง: ฝา่ยจดัการ QPM น าเสนอคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทางกฏหมายต่อสมาชกิที่
คา้งช าระคา่สว่นกลางในปี 2559 และ 2560 โดยส านกังานทนายความรตัน์ชา เสนอราคาค่าวชิาชพีที ่8,000.00 บาทต่อคด/ี
ส านวน (ราคาดงักล่าวไมร่วมค่าเดนิทางและค่าธรรมเนียมศาล) ทัง้น้ี สมาชกิทีค่า้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นกลางในปี 2559 และ  
2560 มทีัง้สิน้ 5 หลงั โดย 3 หลงัไดข้ายเปลีย่นมอืในปี 2560 ซึง่ไดแ้ก่สมาชกิเจา้ของบา้นเลขที ่357/1, 357/48, 357/94 ซึง่
การด าเนินการทางกฎหมายจะตอ้งด าเนินกบัสมาชกิทา่นแรกทีท่ าการซือ้บา้นมาจากทางโครงการ  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเร่งติดตามยอดค้างช าระดงักล่าวและแจ้งความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสร้างพืน้ฐาน  

3.1. ทาสีคลบัเฮ้าท์: QPM แจง้ผลจากมตทิีป่ระชุมใหญ่วสิามญัเกี่ยวกบัการปรบัปรุงและทาสคีลบัเฮา้ส ์ซึ่งที่
ประชุมดว้ยเสยีงขา้งมากมมีตไิมอ่นุมตัดิ าเนินการทาสคีลบัเฮา้ส ์ 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: สิน้สดุการพจิารณา  

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

3.3. การเปล่ียนฝาบ่อพกัน ้าเสีย:  QPM แจง้ผลจากมตทิีป่ระชุมใหญ่วสิามญัเกีย่วกบัการเปลีย่นฝาบ่อพกัน ้า
เสยี ซึง่ทีป่ระชุมดว้ยเสยีงขา้งมากมมีตไิมอ่นุมตัดิ าเนินการเปลีย่นฝาบ่อพกัน ้าเสยี 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: สิน้สดุการพจิารณา 

3.4. การติดตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮ้าท:์ QPM แจง้ผลจากมตทิีป่ระชุมใหญ่วสิามญัเกีย่วกบัการตดิตัง้รางน ้าฝน
รอบคลบัเฮา้ส ์ซึง่ทีป่ระชุมดว้ยเสยีงขา้งมากมมีตไิมอ่นุมตัดิ าเนินการตดิตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮา้ส์  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ:  สิน้สดุการพจิารณา  

3.5. การซ่อมแซมหลงัคาคลบัเฮ้าส์: QPM แจง้ผลจากมตทิีป่ระชุมใหญ่วสิามญัเกีย่วกบัการซ่อมแซมหลงัคา
คลบัเฮา้ส ์ซึง่ทีป่ระชุมดว้ยเสยีงขา้งมากมมีตไิมอ่นุมตัดิ าเนินการซ่อมแซมหลงัคาคลบัเฮา้ส์ 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: สิน้สดุการพจิารณา 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 
ไมม่ ี
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วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 
5.1. การช าระเงินค่าไฟฟ้า: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมวา่ระบบการตดัช าระคา่ไฟผา่นทางธนาคารยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 

เน่ืองจากหลงัจากสง่เอกสารไปยงัธนาคารไทยพาณิชยแ์ละการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ ทางนิตบิุคคลฯเพิง่ไดร้บัการแจง้จาก 
ธนาคารว่าลายเซน็กรรมการบางท่านผดิเพีย้นไม่ตรงกบัลายเซน็ที่ไดม้กีารลงทะเบยีนไวก้บัทางธนาคารในครัง้แรก ดงันัน้  
ทางฝา่ยบรหิารจดัการจงึตอ้งคดัเอกสารจากส านกังานทีด่นิและใหเ้จา้พนกังานลงนามรบัรองเอกสารของนิตบิุคคลฯ อกีครัง้
หลงัจากนัน้จะน าเสนอให้คณะกรรมการลงนามและน าส่งไปยงัธนาคารและการไฟฟ้าส่วนภูมภาคอีกครัง้ ทัง้น้ีการ
ด าเนินการดงักล่าวจะเริม่ด าเนินการได้อกีครัง้หลงัจากได้รบัหนังสอืส าคญัการจดทะเบยีนรบัรองกรรมการท่านใหม่จาก
ส านกังานทีด่นิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป   
 5.2. เงินสดย่อย: ฝา่ยจดัการ QPM รายงานสถานะจ านวนเงนิสดยอ่ยตามทีไ่ดร้บัมตจิากคณะกรรมการครัง้ทีผ่่าน
มาในการปรบัเพิม่วงเงนิสดยอ่ยจาก 5,000 บาทเป็น 10,000 บาท ซึง่ปจัจุบนัวงเงนิสดยอ่ยไดป้รบัเพิม่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ:  เสรจ็สิน้ 

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 
ไมม่ ี
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลกูบ้าน 
อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั  
พนักงานรกัษาความปลอดภยั: สมาชกิเจา้ของบา้นจ านวนหนึ่งไดร้อ้งเรยีนมายงันิตบิุคคลฯ เกีย่วกบั  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการไดม้อบหมาย QPM ควบคมการท างานของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอย่างใกลช้ดิและ
มอบหมายใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการเคลอืบบตัรผ่านเขา้-ออกหมูบ่า้นส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และบตัรอื่นๆ ทีใ่ชใ้น
หมูบ่า้นใหมท่ัง้หมด เนื่องจากเริม่ฉีกขาด เป่ือยยน่และดไูมส่วยงาม 
สถานะ:   เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร   
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา   
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา   
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม   
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การซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM แจง้ผลจากมตทิีป่ระชุมใหญ่วสิามญัเกีย่วกบัการซ่อมแซมก าแพงลอ้มรอบ 
หมู่บา้น ซึ่งที่ประชุมโดยเสยีงขา้งมากมมีตอินุมตัดิ าเนินการซ่อมแซมก าแพงลอ้มรอบหมู่บ้าน ภายใต้งบประมาณในการ
ด าเนินการทัง้สิน้ 330,000 บาท   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการส ารวจสภาพก าแพงภายในและภายนอก
โครงการอกีครัง้ รวมถงึมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการประสานงานไปยงัสมาชกิเพื่อขออนุญาตเขา้ด าเนินการดงักล่าว 
ต่อไป  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 12 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
QPM รายงานผลการด าเนินการจดัท าเอกสารและยื่นจดแจง้ต่อส านักงานที่ดนิตามมตทิี่ประชุมใหญ่วสิามญัเมื่อวนัที่ 3   
ตุลาคม 2563 ซึง่ฝา่ยจดัการไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็เมือ่ชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมมีตใิหฝ้า่ยจดัการด าเนินการตดิตามผลการจดทะเบยีนคณะกรรมการ 2 ท่านใหมก่บั 
ส านกังานทีด่นิอยา่งต่อเน่ือง 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ   
              13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึการด าเนินการตดิตามกบัองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทบัใต ้ตามที่ฝา่ยจดัการไดเ้ขา้เขยีนค ารอ้งเมื่อสปัดาห์ทีผ่่านมา เพื่อรอ้งขอใหอ้งค์การบรหิารสว่นต าบล
ทบัใตท้ าการปรบัปรงุถนนดา้นหน้าทางเขา้หมูบ่า้น 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการตดิตามความคบืหน้ากบัทางองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใน
การปรบัปรงุถนนทางเขา้ดา้นหน้าหมูบ่า้นต่อไป 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

13.2. ก าจดัแมลง: QPM แจง้ผลจากมตทิีป่ระชุมใหญ่วสิามญัเกีย่วกบับรกิารก าจดัแมลงบรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลาง 
ซึง่ทีป่ระชุมดว้ยเสยีงขา้งมากมมีตไิมอ่นุมตัวิา่จา้งบรษิทัก าจดัแมลงบรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลาง 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ:  สิน้สดุการพจิารณา 

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

13.4. การปรบัปรงุระบบกล้องวงจรปิด: QPM รายงานสถานการซ่อมแซมระบบ CCTV ตามทีค่ณะกรรมการมี
มตอินุมตัดิ าเนินการซ่อมแซมและเปลีย่นอุปกรณ์ระบบ CCTV ทีช่ ารุด งบประมาณในการด าเนินการทัง้สิน้ 7,730 บาท ผู้
ใหบ้รกิารคอื IT computer ด าเนินการแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2563 
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มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ:  ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

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 ทัง้น้ีการปรบัปรุงสวนสว่นกลางไดม้กีารน าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่แลว้แต่ทีป่ระชุมมมีตไิม่
อนุมตัดิ าเนินการดงักล่าว  
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบ  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     

13.8 ซ่อมประตูห้องน ้าของสโมสรท่ีช ารดุ: ประตูหอ้งน ้าในสโมสรหลายบานเริม่ช ารุดและจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ 
แกไ้ข เน่ืองจากมคีวามฝืดและยากล าบากในการเปิดปิดประตูเมื่อสมาชกิเขา้ใชง้าน ซึง่เบือ้งตน้ช่างไดด้ าเนินการตดัขอบ 
ประตดูา้นลา่งเพือ่ใหส้ามารถเปิดปิดประตแูละใชง้านไดเ้ป็นปกต ิ
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการตรวจสอบประตูและขอบประตูทัง้หมดบานอื่นๆเพิม่เตมิเพื่อซ่อมแซม
แกไ้ขต่อไป 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    

13.9. โทรศพัท์มือถือส านักงาน ด้วยสมาชกิหลายท่านมคีวามยากล าบากในการตดิต่อกบันิตบิุคคลฯ โดย
สมาชกิหลายท่านมกีารตดิต่อผ่านทางไลน์กบัพนักงาน รวมไปถงึพนักงานคนเก่า เกี่ยวกบัการน าส่งหลกัฐานการช าระ
คา่ใชจ้า่ยสว่นกลาง จงึท าใหข้อ้มลูคลาดเคลื่อนและไมต่่อเน่ืองเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการ  
มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมมีตใิห้ฝ่ายจดัการด าเนินการจดัซื้อโทรศพัท์มอืถอืส่วนกลางเพื่อใช่ในการตดิต่อสื่อสารกบัทาง
สมาชกิแทนการใชโ้ทรศพัทส์ว่นบุคคล งบประมาณทัง้สิน้ 5,500 บาท 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     
 
ไมม่กีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น 
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Minutes of the Committee Meeting No.6/2020 

Emerald Green Juristic Village 

Friday 06 November 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. 05/2020 dated 28 August 2020  
Resolution:  Minutes of meeting missed items and Thai translation. QPM will update the minutes and send to 
committee again. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 

Agenda 2    Common Area Maintenance Fees  
 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM report update the court case of the house number 357/46 
which the first court of instant made a judgement on 19 October 2020 which the court ordered the members to 
pay the common outstanding fee to the juristic person in the total amount of 115,224.73 Baht included interest at 
10 percent p.a. of the amount of 90,033.34 baht starting from 23 January 2020 onwards and until they paid all 
money to the plaintiff. Moreover, the members also must pay of court fee and lawyer fee to the Juristic person 
amount of 3,000 baht. 
Resolution: The committee assigned management to contact with the lawyer to continue with the legal execution 
for house number 357/45 and 357/46. Due to those homeowner still not paid the fee to the Juristic person since 
the court made of judgements.   
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 06 November 2020 has paid totally 1,082,819.00 baht 
from the total amount of 1,339,560 baht or account for 80.83 Percent.  For the homeowners with unpaid CAM 
fees of 2020, the management will send a fifth reminding letter to the members within November 2020.     
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Resolution: The meeting was acknowledged.   
Status: Open, Follow up next board meeting. 

2.3. Unpaid CAM fees: QPM propose a quotation for the lawyer fee to against the member having an 
outstanding of common fee on 2016 and 2017. The lawyer, Mr. Ratcha offered price for taking legal action on the 
first court of instant in the amount of 8,000 Baht per cases (Price not include travelling expense and court fee) 
Regards to the common fee outstanding of 2016 and 2017, there are totally 5 Houses have not paid common fee 
to the juristic person. However there are 3 houses has been sold on 2017 which is the house number 1, 48 and 
94 thus the lawsuit must be taken to the first owner who first bought the house.  
Resolution: Board assigned management to send quotation and more detail of the selling date and the process 
of management to follow up of common fee from those person.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 

Agenda 3 Common Area and Infrastructure 

3.1. Clubhouse Painting: QPM report the resolution of the Extraordinary General Meeting about 
clubhouse painting which the majority vote resolved disapproval of clubhouse painting.   
Result: The meeting was acknowledged.  
Status: Closed  
 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 report the resolution of the Extraordinary General Meeting about 
drainage lids replacement which the majority voted resolved disapproval of drainage lids replacement.   
Resolution: The meeting was acknowledged.  
Status: Closed. 
 3.4. Rain gutter for clubhouse: QPM report the resolution of the Extraordinary General Meeting about 
installation of rain gutter for clubhouse which the majority voted resolved disapproval for this project.   
Resolutions: The meeting was acknowledged. 
Status: Closed 

3.5 Clubhouse (flat) roof repairmen: QPM report the resolution of the Extraordinary General Meeting 
regards to clubhouse (flat) roof repairmen which the majority voted resolved disapproval for this project 
Result: The committee was acknowledged.  
Status: Closed  
 . 
Agenda 4 Landscaping and Gardening 

No items 
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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. Process will be done 
again after new board members are registered. 
Resolution: The meeting was acknowledged.  
Status: Open, Follow up next board meeting.  

5.2 Petty Cash: QPM report the amount of pretty cash regards to the previous committee resolution that 
already approve for the pretty cash amount of 10,000 baht from 5,000 Baht.   
Resolution: The meeting was acknowledged 
Status: Closed  
 

Agenda 6 By-laws & Rules   

No items  
 

Agenda 7 Feedback  
Email and letter: No items 

 

Agenda 8 Security 

Guards: QPM report about the complaint noticed by the members about the work of security guard at night time 
which they had found that some time the staff was sleep during on duty.      
Resolution: The Committee assigned management to control the security staff regularly activities and request 
the management to replace the laminate of the visitor card / motorcycle cards and other cards as now there are 
many cards were deteriorated and not look good.    
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 about the resolution of the extraordinary general meeting 
regards to the repair of perimeter wall along the west side of the village which the majority voted resolved 
approval to repair the perimeter wall along the west side, total budget amount of 330,000 baht.   
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Resolutions: The committee assigned management to observe the western wall outside and inside the village. 
For the side belong to the member area, the committee also assigned management to coordinate with the 
members for requesting permission to take a photo of the wall inside.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 12 Annual General Meeting 

QPM informed the meeting about the document regards to the extraordinary general meeting on 3 October 2020 
which management had successfully submitted to the land office around end of November 2020.  
Resolutions: The meeting was acknowledge and assigned management to follow up the registration document 
of 2 new committee members with the Land office. 
Status: Opened, Follow up next board meeting. 
 

Agenda 13 Other Matters 

 13.1 Public Entrance Road: QPM went to Aor Bor Tor. Tubtai on last week to fill up the requesting form  
and follow up the Aor Bor Tor to improve the road at front entrance of the village.  
Resolution: The committee assigned management to follow up with Aor Bor Tor Tubtai in order to repair the 
front entrance of the village.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 

13.2. Pest Control: QPM report the resolution of the 2020 Annual General Meeting about Pest control 
service on the common area which the majority voted disapproval for the pest control service on the common 
area and inside the drainage system around the village.    
Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Closed. 

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: QPM report about the progress of the CCTV repair, work done on 5 November 
2020 by IT Computer Company, total expense was in the amount of 7,730 Baht  
Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Closed 

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) 
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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. 
Improvement of garden was proposed at AGM / EGM but disapproved by members. 
Status: Open, Follow up next board meeting 

13.8. Repair broken door at clubhouse: Due to the door in shower room at clubhouse was damaged 
and make difficulty for the members to open and closed the door. The technician then slightly cut the door at the 
bottom to make it ready to be use.  
Resolution: Board acknowledged. Check also other door and frames to check if need proper repair. 
Status: Open, Follow up next board meeting 

13.9 Mobile Office Phone: Members like to contact manager through mobile and line. Even old 
managers Ning and Phu still get messages from members about payment transfers. 
Resolution: Board acknowledged and agreed to have mobile phone at office to keep members contact details 
central in case there will be a new manager again. Budget proposed 5500 baht for prepaid phone. 
Status: Open, Follow up next board meeting 
 

 

The Meeting was adjourned at 16.00 hours. 
 


	Minute of meeting (THA) November, 2020-edit (1)
	Minute of meeting (ENG-EMG) 06 November 2020

