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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ครัง้ท่ี 7/2563  

วนัศกุรท่ี์ 18 ธนัวาคม 2563  เวลา 14.00 น.  
ณ ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 
คณะกรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ       
    1. นางสภุาวด ี            ปุผาลา                  ประธานกรรมการ (เขา้ร่วมประชุมผ่านทางวดิโีอคอล) 
    2. นายพสิษิฐ ์      สริมิงคล      กรรมการ 
    3. นางเมลานี  เด วทิ                    กรรมการ 
    4. นายโรเบริต ์ วลีคีเก ้                  กรรมการ 
    5. นางสายใจ   กสุต๊าฟซอน             กรรมการ 
ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้ารว่มประชุม   
    1. นางสาวอรยิา            สนุทรวภิาต            ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
    2. นางพมิพป์วณ์ี           โชตสิภุาโภคนิ         ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 
     
เร่ิมการประชมุเวลา 14.00 น.    

คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งและสามารถเปิดประชุมได้ โดยคุณอริยา ท าหนี้ที่เป็น 
ผูด้ าเนินการประชุม เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ดงันี้   
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 06/2563  เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563      
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุกรรมการครัง้ที ่6 ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    
 
วาระท่ี 1.1. ประธานกรรมการ: ปัจจุบนัประธานกรรมการนิตบิุคคลฯ คอืนางสภุาวด ีปุผาลา ซึง่ยงัไม่สามารถระบุวนัทีแ่น่
ชัดในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโควิด -19 ดังนัน้ 
คณะกรรมการจงึพจิารณาเหน็ควรให้ปรบัเปลี่ยนประธานกรรมการนิตบิุคคลฯ ซึ่งเป็นคนไทยและพกัอาศยัอยู่ที่หมู่บ้าน
จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตแิต่งตัง้นายพสิษิฐ ์สริมิงคล เป็นประธานกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี และ
มอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการรายงานต่อส านกังานทีด่นิต่อไป   
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชมุครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง      

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกบัการ      
ด าเนินการทางกฎมายต่อสมาชกิซึง่คา้งช าระค่าส่วนกลางประจ าปี 2559 และ 2560 ซึง่ประกอบไปดว้ยสมาชกิบา้นเลขที่   
357/1, 357/3, 357/48, 357/71 และ 357/94 อย่างไรกด็ ีเนื่องจากคดคี่าส่วนกลางเป็นคดผีูบ้รโิภคซึง่มอีายุความ 5 ปี 
ดงันัน้ การด าเนินการทางกฎหมายควรด าเนินการก่อนทีจ่ะหมดอายุความหรอืก่อนทีจ่ะเกนิ 5 ปี นอกจากนี้ ฝ่ายจดัการได ้ 
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มติทีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบด าเนินการทางกฎหมายต่อสมาชกิเจา้ของบา้นคนเก่า บา้นเลขที ่357/48 และ 357/94    
รวมถึงอนุมตัิฟ้องบงัคบัคดสีมาชกิบ้านเลขที ่357/45 และ 357/46 โดยการแต่งตัง้ส านักงานทนายความรตัชา เป็นผู้มี 
อ านาจในการด าเนินการดงักล่าว ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 8,000 บาทต่อคด/ีส านวน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมศาลและค่า 
เดนิทาง)  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็       
 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: ฝ่ายจดัการไดร้ายงานเกีย่วกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางของไตร       
มาสทีส่องของปี 2563 ซึง่สถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง ณ วนัที ่17 ธนัวาคม 2563 มกีารช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว    
แล้วเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 1,256,958.00 บาท จากยอดเรียกเก็บทัง้สิ้น 1,339,560 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.83      
เปอร์เซ็นต์ ส าหรบัสมาชิกที่ยงัไม่ได้ช าระค่าใช้จ่ายส่วนกลางประจ าปี 2563 ฝ่ายจดัการจะด าเนินการน าส่งจดหมาย   
ตดิตามทวงถามครัง้ที ่6 ไปยงัสมาชกิทีค่า้งช าระภายในวนัที ่25 ธนัวาคม 2563       
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ           
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     
 2.3 ยอดค้างช าระค่าส่วนกลาง: ฝ่ายจดัการ QPM รายงานสถานะและรายละเอยีดบา้นทีไ่ดท้ าการขายไปและยงั 
ไม่ไดช้ าระค่าสว่นกลางในปี 2559 และ 2560 ซึง่ประกอบไปดว้ยบา้นเลขที ่357/1, 357/48 และ 357/94   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตรวจสอบและอพัเดทส าเนาโฉนดทุกบา้นใน
หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีทุกๆ 6 เดอืน โดยเฉพาะอย่างยิง่บา้นทีม่ยีอดคา้งช าระค่าสว่นกลาง    
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสรา้งพืน้ฐาน  

3.1. น ้าพุสระว่ายน ้า:  ฝ่ายจดัการยงัคงสรรหาผู้รบัเหมาทีส่ามารถท าที่ครอบหวัน ้าพุ เพื่อความปลอดภยัของ 
เดก็ๆ ทีใ่ชบ้รกิารสระว่ายน ้าภายในหมู่บา้น  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการเลื่อนการประชุมหวัขอ้น้ีเป็นการประชุมครัง้ถดัไป 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.2. สระว่ายน ้า: กระเบื้องสระหลุดเพิม่มากขึน้ ยาแนวสระเริ่มเสื่อมสภาพและหลุดร่อน ซึ่งฝ่ายจดัการจะ
ด าเนินการประสานงานผูร้บัเหมาเพื่อเสนอราคาในการยาแนวสระใหม่ และ/หรอืปกูระเบือ้งพืน้สระใหม่  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตใิหฝ่้ายจดัการจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิในปีถดัไป 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 
ไม่ม ี
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1. การช าระเงินค่าไฟฟ้า: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมว่าระบบการตดัช าระค่าไฟผ่านทางธนาคารยงัไม่แลว้เสรจ็ 
เน่ืองจากหลงัจากสง่เอกสารไปยงัธนาคารไทยพาณิชยแ์ละการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ ทางนิตบิุคคลฯเพิง่ไดร้บัการแจง้จาก 
ธนาคารว่าลายเซน็กรรมการบางท่านผดิเพีย้นไม่ตรงกบัลายเซน็ที่ไดม้กีารลงทะเบยีนไวก้บัทางธนาคารในครัง้แรก ดงันัน้  
ทางฝ่ายบรหิารจดัการจงึตอ้งคดัเอกสารจากส านกังานทีด่นิและใหเ้จา้พนกังานลงนามรบัรองเอกสารของนิตบิุคคลฯ อกีครัง้
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หลงัจากนัน้จะน าเสนอให้คณะกรรมการลงนามและน าส่งไปยงัธนาคารและการไฟฟ้าส่วนภูมภาคอีกครัง้ ทัง้นี้การ
ด าเนินการดงักล่าวจะเริม่ด าเนินการได้อกีครัง้หลังจากได้รบัหนังสอืส าคญัการจดทะเบยีนรบัรองกรรมการท่านใหม่จาก
ส านกังานทีด่นิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 
ไม่ม ี
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน 
อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั  
พนักงานรกัษาความปลอดภยั: สมาชกิเจา้ของบา้นจ านวนหนึ่งไดร้อ้งเรยีนมายงันิตบิุคคลฯ เกีย่วกบั  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการไดม้อบหมาย QPM ควบคมการท างานของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอย่างใกลช้ดิและ
มอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการเคลอืบบตัรผ่านเขา้-ออกหมู่บา้นส าหรบัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และบตัรอื่นๆ ทีใ่ชใ้น
หมู่บา้นใหม่ทัง้หมด เนื่องจากเริม่ฉีกขาด เป่ือยย่นและดไูม่สวยงาม 
สถานะ:   เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร   
ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม   
การซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM เสนอร่างสญัญาว่าจา้งผูร้บัเหมา ระหว่างนิตบิุคคลกบับรษิทัหรอืผูร้บัเหมา
ทีจ่ะเป็นผู้ด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซมก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตก ซึ่งจะเป็นการด าเนินการกบัก าแพงบา้นของสมาชกิฝัง่ทศิ
ตะวนัตกทัง้สิน้ 10 หลงัตามการพจิารณาอนุมตัขิองทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2563 ทัง้นี้บา้นเลขที ่357/30 
ด าเนินการแลว้เสรจ็ ค่าใชจ้่ายอยู่ที ่32,100 บาท โดยสมาชกิเจา้ของบา้นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการขยบัท่อประปา
และซ่อมแซมท่อระบายน ้าทีแ่ตก 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการเตรยีมร่างหนังสอืขอ้ดกลงระหว่างนิตบิุคคล
กบัสมาชกิเจา้ของบา้น กรณีการด าเนินการซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บา้นซึ่งสมาชกิจะต้องด าเนินการจดัเตรยีมพืน้ที่
เพื่อลงเสาเขม็และรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายอื่นๆ เกีย่วเน่ืองกบัการปรบัปรุงและซ่อมแซมก าแพง รวมถงึการตดิตัง้รางน ้าฝน 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
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วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
QPM รายงานผลการด าเนินการจดัท าเอกสารและยื่นจดแจ้งต่อส านักงานทีด่นิตามมติที่ประชุมใหญ่วสิามญัเมื่อวนัที่ 3   
ตุลาคม 2563 ซึง่ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็เมื่อช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมมีตใิหฝ่้ายจดัการด าเนินการตดิตามผลการจดทะเบยีนคณะกรรมการ 2 ท่านใหม่กบั 
ส านกังานทีด่นิอย่างต่อเนื่อง 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 
วาระท่ี 13 เรือ่งอ่ืนๆ   

13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึการด าเนินการตดิตามกบัองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลทบัใต้ ตามทีฝ่่ายจดัการไดเ้ขา้เขยีนค ารอ้งเมื่อสปัดาหท์ีผ่่านมา เพื่อรอ้งขอใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ทบัใตท้ าการปรบัปรุงถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้น 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการตรวจสอบราคายางมะตอยเพื่อเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกใน
การปรบัปรุงถนนดา้นหน้าทางเขา้ แทนการใชห้นิคลุกซึง่ยางมะตอยจะมอีายุการใชง้านทีย่าวนานกว่าและสะดวกต่อการใช้
งานมากกว่าการใชห้นิคลุก 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

13.2. การบ ารงุรกัษาพื้นท่ีแปลงเปล่า:   ด้านในของที่ดนิเปล่าควรได้รบัการบ ารุงรกัษาเพื่อให้หมู่บา้นมี
ภาพลกัษณ์ที่ดขี ึน้ โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะสอบถามไปยงับรษิทัเอเชยีรกรุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ใหท้าสผีนังเหล่านัน้เนื่องจาก
เป็นทีด่นิบุคคล ฝ่ายบรหิารจดัการไดแ้จง้ขอ้มูลใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ เกีย่วกบับรษิทัเอเชยีกรุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ ไดม้ี
การวางแผนทีจ่ะสรา้งบา้นตวัอย่างเพื่อขายทีด่นิเปล่าและบา้นทีย่งัไม่ขาย 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการส่งอเีมลไ์ปยงับรษิทั เอเชยีรก์รุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ และตดิต่อคุฯ
หนึ่งอกีครัง้ และรอ้งขอใหท้างโครงการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดนิทีอ่าจไหลลงท่อระบายน ้าในช่วงหน้าฝน 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.3 การปรบัปรงุ คลบัเฮ้าท์:  ปัจจุบนัโต๊ะท างานของผูจ้ดัการมขีนาดเลก็ และตูเ้กบ็เอกสารไม่เพยีงพอ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบใหฝ่้ายจดัการสัง่การให้แม่บา้นท าความสะอาดห้องเกบ็ของดา้นหลงั เพื่อน าของทีอ่ยู่   
ภายในหอ้งนิตฯิ เขา้ไปเกบ็ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย   
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   

13.4 เครือ่งพิมพเ์ลเซอร:์ ฝ่ายจดัการ QPM จะท าการจดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอร์ มูลค่า 3,990 บาทส าหรบัระบบ 
QR code โดยจะท าการจดัซือ้เมื่อทางธนาคารไดท้ าการอนุมตัแิละตอบรบัเอกสารทีท่างฝ่ายจดัการไดน้ าสง่ไปแลว้  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและเสนอใหฝ่้ายจดัการจดัซือ้หมกึปริน้ขาวด าเท่านัน้เพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่าย   
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

13.5. ขายซากทรพัยสิ์นท่ีช ารดุ: ฝ่ายจดัการ QPM เสนอท าลายและขายซากทรพัย์สนิทีช่ ารุดซึง่ไม่สามารถ
ซ่อมแซมหรอืใชง้านไดแ้ลว้ ทัง้สิน้จ านวน 8 รายการ ดงันี้  

1. ท่อน ้าทิง้จ านวน 5 อนั  
2. เครื่องตดัหญา้จ านวน 1 เครื่อง 
3. โคมไฟถนนจ านวน 9 โคม 
4. ป้ายชื่อหมู่บา้นจ านวน 2 อนั 
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5. รัว่ไมไ้ผ่จ านวน 9 อนั 
6. โต๊ะสระว่ายน ้าจ านวน 2 ตวั 
7. ถงัขยะจ านวน 9 ลกู 
8. กรอบประตูส านกังาน 1 บาน 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัทิ าลายทรพัยส์นิสว่นกลางทีช่ ารุดตามจ านวนและรายการทีร่ะบุขา้งตน้  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     

13.6. การปรบัปรงุพื้นท่ีส่วนกลาง: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมถงึจ านวนกระจกถนนและป้ายจ ากดัความเรว็ที่ 
ช ารุด พร้อมทัง้น าเสนอราคาต่อที่ประชุมเพื่อด าเนินการเปลีย่นกระจกถนนและป้ายจ ากดัความเรว็ทีช่ ารุด โดยราคาป้าย
จ ากดัความเรว็อยู่ทีป่ระมาณ 870 บาทต่ออนัและกระจกถนนอยู่ทีร่าคา 1,000 บาทต่ออนั  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัจิดัซือ้ป้ายจ ากดัความเรว็จ านวน 2 อนัและกระจกถนนจ านวน 3 บาน  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     
      13.7. เก้าอ้ีส านักงาน: QPM แจง้ต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัเกา้อีส้ านักงานซึง่ช ารุดโดยปัจจุบนัเกา้อีท้ีพ่นักงานใชอ้ยู่
นัน้ไดร้บัการบรจิาคมาจากหนึ่งในคณะกรรมการ แต่กไ็ม่ไดอ้ยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์พรอ้มใชง้านมากนกั 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัจิดัซือ้เกา้อีส้ านกังานใหม่จ านวน 1 ตวัทัง้นี้กเ็พื่อความปลอดภยัของพนักงานขณะ
ปฏบิตังิาน โดยคณะกรรมการอนุมตังิบประมาณในการจดัซือ้เกา้อีส้ านกังานทัง้สิน้ไม่เกนิ 4,000 บาท  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     

13.8 ซ่อมประตหู้องน ้าของสโมสรท่ีช ารดุ: QPM เสนอรูปแบบและราคาของประตูไมเ้พื่อใชใ้นการเปลีย่นและ 
ทดแทนบานเดมิทีช่ ารุดในหอ้งอาบน ้า โดยราคาประตูไมต่้อบานอยู่ที ่2,250 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการส ารวจราคาประตู PVC เพิม่เตมิซึง่จะมรีาคาทีถู่กกว่าประตูไมแ้ละมี 
อายุการใชง้านทีน่านกว่า โดยสอบหมายใหฝ่้ายจดัการน าเสนอราคาต่อคณะกรรมการเพื่อการพจิารณาอนุมตัอิกีครัง้ 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    

13.9. โทรศพัทม์ือถือส านักงาน: ผูจ้ดัการไดด้ าเนินการจดัซือ้โทรศพัทม์อืถอืสว่นกลางเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ราคา
อยู่ที ่5,200 บาท โดยผูจ้ดัการจะด าเนินการเพิม่รายชื่อและเบอรต์ดิต่อของสมาชกิ รวมถงึแอดไลน์เพื่อเพิม่ช่องทางในการ
ตดิต่อสือ่สารและรบัขอ้มลูจากสมาชกิ โดยจะเป็นไลน์ของเอม็เมอรลั กรนีโดยเฉพาะ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบ 
สถานะ: แลว้เสรจ็ 
 
ไม่มกีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น 
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Minutes of the Committee Meeting No.7/2020 

Emerald Green Juristic Village 

Friday 18 December 2020 Time 15.00 hours 

Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 

 

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

      4.    Mr.  Robert Vereeke                     Committee 

      5.    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. 06/2020 dated 06 November 2020  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 06/2020 on 06 November 2020 

Status: Closed  
 
Agenda 1.1 Chairperson: Current Thai chairperson Khun Supavadee Pupala is still abroad and due to covid-19 
uncertain when she will be back. Therefor the board considered a change of Thai chairperson who is more 
available at the Emerald Green. 
Resolution:  Board agreed Khun Pisit Sirimongkol will be the new chairperson of the Emerald Green 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 

Agenda 2    Common Area Maintenance Fees  
 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: Management proposed to the meeting about taking legal action 
against the member unpaid of common fee on 2016 and 2017 which including house number 357/1, 357/3, 
357/48, 357/71 and 357/94. The common fee case is a consumer case which having the aged only 5 years thus 
the legal action shall be taken before the outstanding reaching or over 5 years. The meeting moreover are 
requested to consider and approval about legal execution against the house number 357/45 and 357/46 regards 
to the judgement of the court of first instant.    
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Resolution: The committee resolved approval taking legal action against the old owner of house number 357/48 
and 357/94  and taking legal execution against the house number 357/45 and 357/46 by appointed to Ratcha law 
office, the lawyer fee is 8,000 baht per cases (Not included court fee and travelling expense)   
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 17 December 2020 has paid totally 1,256,958.00 baht 
from the total amount of 1,339,560 baht or account for 93.83 Percent.  For the homeowners with unpaid CAM 
fees of 2020, the management will send a sixth reminding letter to the members within 25 December 2020.     
Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to suspend the house unpaid of 
common fee more than 6 months to the land office on the earlier of next months which including house number 
357/89, 357/61 and 357/109. For the other house such 357/3, 357/45, 357/46, 357/71 has been registered for 
suspension to the land office already.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 

2.3. Unpaid CAM fees: QPM proposed to the meeting about the status of detail of the selling date of the 
house number unpaid of common fee on 2016 and 2017 which is the house number 357/1, 357/48 and 357/94. 
Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to check and update the title deed of 
the all the house in emerald green housing estate every 6 months especially the houses which has debt. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 

Agenda 3 Common Area and Infrastructure 

 3.1. 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. 

3.2 Swimming pool: More tiles come off, lot of grouting gone. Prepare quotation for regrouting or 
retiling the swimming pool. 
Resolution: Propose for next year AGM. 
Status: Open, Follow up next board meeting 

  

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. Process will be done 
again after new board members are registered.  
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Resolution: The meeting was acknowledged.  
Status: Open, Follow up next board meeting.  
 

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 propose the contract agreement between the Juristic person and Prowork company, 
the contractor that will provide the perimeter wall repair for 10 houses along the west side regards to the 
resolution of the extraordinary general meeting on 3 October 2020. House 30 finished within the amount of 
32.100 baht. Fixing already broken water / drain pipes will be paid by homeowner.  
Resolutions: The committee was acknowledged and assigned management to prepare of the agreement 
between the Juristic person and the members regards to the perimeter wall repair which the members must 
prepare the land to be ready for installing of the pole and responsible for the other expense relate to the 
perimeter wall repaired including the installation of rain gutter.  
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.  
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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 check price of the tar in order to put on the entrance road 
instead of using stone as using tar would be able to use longer than the stone and it would be comfortably than 
the stone when driving pass.    
Status: Open, Follow up next board meeting. 

13.2. 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 and contact to khun Nung.  Ask them to 
fix soil issue, which goes into drainage when raining. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 

13.3. 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. 
 13.4. 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 and suggested management to buy the inkjet for black and 
white color only in order to save cost of operation.  
Status: Open, Follow up next board meeting 

            13.5. Terminate of damaged asset: QPM propose to terminate and selling of damaged 
asset which unable to repair totally 8 Items such as  
                    1. 5 of sewers  
                    2. 1 of Lawn mower  
                    3 9 of Street lamp 
                    4. 2 of nameplate of the village  
                    5. 12 of bamboo fences 
                    6. 2 of swimming pool tables  
                    7. 2 of trash bins  



              นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
       Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77110 
 357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

                  E-mail: office@theemeraldgreen.com  Phone: 032-510618 
 

 

 

                    8. 1 of office door frame  
Resolutions: The committee resolved approval to terminate of the damaged common asset regards to the 
amount and items mentioned above. 
Status: Open, Follow up next board meeting 

13.6. Common area upgrade: QPM report the meeting about the number of damaged road mirror 
and speed sign limit and propose the price for replacement. Price of speed sign limit is in the amount of 870 baht 
per each and price for road mirror is in the amount of 1,000 baht per each.  
Resolution: The meeting resolved approval to buy two speed signs limit and three road mirror amount.  
Status: Open, Follow up next board meeting 

13.7. Office chair: QPM propose to the meeting about the broken chair in the office which now the 
manager has used the chair donated by one of the committee member but it is still unable to use properly. 
Resolution: The committee resolved approval to buy a new chair using in the office in order for the safety of the 
staff, the price must not exceeding of 4,000 baht 
Status: Open, Follow up next board meeting 

13.8. Repair broken door at clubhouse: QPM propose the wooden door for replace the damaged door 
in the toilet of clubhouse, price about 2,250 baht per one door. 
Resolution: Board assigned management to search for PVC door which would be cheaper than wooden and 
able to used longer then send quoted to the committee for approval again.  
Status: Opened, Follow up next board meeting  

13.9 Mobile Office Phone: Manager has a Samsung Phone. Expense was 5200 baht with 1 year 
warranty. Manager will set up all contact details and line account for Emerald Green. 
Resolution: Board acknowledged  
Status: Closed 
 

The Meeting was adjourned at 16.00 hours. 
 


