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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ครัง้ท่ี 1/2564  

วนัจนัทรท่ี์ 01 กมุภาพนัธ ์ 2564  เวลา 15.00 น.  
ณ ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 
คณะกรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ       
    1. นายพสิษิฐ ์      สริมิงคล      ประธานกรรมการ 
    2. นางสภุาวด ี            ปุผาลา                  กรรมการ (เขา้ร่วมประชุมผ่านทางวดิโีอคอล) 
    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 าหน้าที่เป็น 
ผูด้ าเนินการประชุม เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ดงันี้   
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 07/2563  เมื่อวนัท่ี  18  ธนัวาคม 2563      
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุกรรมการครัง้ที ่7 ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2563  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    
 
วาระท่ี 1.1. ประธานกรรมการ: ฝ่ายจดัการไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการถงึการด าเนินการยื่นจดแจง้เปลีย่นแปลง
ประธานกรรมการนิตบิุคคลฯ ท่านใหม่ซึง่จากเดมิคอืคุณสุภาวด ีปุผาลา เป็น คุณพสิษิฐ ์สริมิงคล ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ทีผ่่านมาเมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2563 ซึง่การด าเนินการดงักล่าวแลว้เสรจ็เป็นทีเ่รนียบรอ้ย
และทางส านกังานทีด่นิไดด้ าเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายนามประธานคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั 
กรนั อช.12/1 แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2564  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบ  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง      

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกบัการ      
ด าเนินการทางกฎมายต่อสมาชกิซึง่คา้งช าระค่าสว่นกลาง ซึง่ฝ่ายจดัการไดเ้ตรยีมเอกสารและสง่มอบใหแ้ก่ทนายความเป็น
ทีเ่รยีบร้อยแลว้ อย่างไรกด็ใีนการด าเนินการยื่นเอกสารต่อศาลมคีวามจ าเป็นต้องใช้เอกสารฉบบัจรงิซึ่งได้มกีารลงนาม
รบัรองโดยประธานกรรมการนิติบุคคล ทัง้นี้ด้วยประธานกรรมการอยู่ต่างประเทศ และนิตบิุคคลฯเพิง่ได้มกีารจดแต่งตัง้
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ประธานกรรมการท่านใหม่จากส านกังานทีด่นิ และทางประธานกรรมการกต็อ้งการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน
การด าเนินการลงนามในเอกสารเพื่อยื่นต่อศาล  
มติทีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมมีตใิหฝ่้ายจดัการด าเนินการตดิตามการด าเนินการทางกฎหมายต่อสมาชกิทีค่า้งช าระ
ค่าสว่นกลางกบัทนายความอย่างต่อเนื่องหลงัจากทีป่ระธานกรรมการลงนามแลว้เสรจ็ นอกจากนี้ทีป่ระชุมยงัมมีตเิหน็ชอบ
ไม่ด าเนินการทางกฎหมายต่อสมาชกิรายเดมิซึง่เป็นสมาชกิเจ้าของบา้น 357/1 และเจ้าของบ้าน 357/3 และ 357/71 
เน่ืองจากเจา้ของบา้นรายเดมิบา้น 357/1 ไดถู้กศาลพจิารณาตดัสนิเป็นบุคคลลม้ละลาย และบา้น 357/3 และ 357/71 ไดม้ี
การจดแจง้อายตัการท านิตกิรรมในทีด่นิต่อส านกังานทีด่นิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่หากสมาชกิไม่ช าระค่าส่วนกลางคา้งช าระ
กจ็ะไม่สามารถโอนหรอืท าการซือ้ขายบา้นได ้ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็       
 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: ฝ่ายจดัการไดร้ายงานเกีย่วกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางของไตร       
มาสทีส่องของปี 2563 ซึ่งสถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง ณ วนัที ่20 มกราคม 2564 มกีารช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว    
แลว้เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,286,160.00 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.01 เปอรเ์ซน็ต์  และผลการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางครึง่ปี
แรกของปี 2564 อยู่ที ่467,320 บาท จากยอดเรยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.88 เปอร์เซน็ต ์
อย่างไรกด็ ีส าหรบัสมาชกิทีย่งัไม่ไดช้ าระค่าใชจ้่ายส่วนกลางประจ าปี 2563 ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการแจง้อายตัการท านิติ
กรรมต่อส านกังานทีด่นิเพิม่เตมิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ประกอบไปดว้ยบา้นเลขที ่357/109 และ 357/61  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการน าส่งจดหมายตดิตามทวงถามไปยงัสมาชกิทีค่า้ง
ช าระค่าสว่นกลางประจ าปี 2564            
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 ี
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วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 
5.1. การช าระเงินค่าไฟฟ้า: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมว่าระบบการตดัช าระค่าไฟผ่านทางธนาคารยงัไม่แลว้เสรจ็ 

เน่ืองจากหลงัจากสง่เอกสารไปยงัธนาคารไทยพาณิชยแ์ละการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ ทางนิตบิุคคลฯเพิง่ไดร้บัการแจง้จาก 
ธนาคารว่าลายเซน็กรรมการบางท่านผดิเพีย้นไม่ตรงกบัลายเซน็ที่ไดม้กีารลงทะเบยีนไวก้บัทางธนาคารในครัง้แรก ดงันัน้  
ทางฝ่ายบรหิารจดัการจงึตอ้งคดัเอกสารจากส านกังานทีด่นิและใหเ้จา้พนกังานลงนามรบัรองเอกสารของนิตบิุคคลฯ อกีครัง้
หลงัจากนัน้จะน าเสนอให้คณะกรรมการลงนามและน าส่งไปยงัธนาคารและการไฟฟ้าส่วนภูมภาคอีกครัง้ ทัง้นี้การ
ด าเนินการดงักล่าวจะเริม่ด าเนินการได้อกีครัง้หลังจากได้รบัหนังสอืส าคญัการจดทะเบยีนรบัรองกรรมการท่านใหม่จาก
ส านกังานทีด่นิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 
คณะกรรมการไดส้อบถามฝ่ายจดัการถงึกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่มควรเปลีย่นแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของ
นิตบิุคคลฯ ซึง่ QPM ไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมในการเปลีย่นแปลงกฎขอ้บงัคบั 1 ขอ้ ซึง่เกีย่วกบัผูม้อี านาจลงนามท าธุรกรรม
ทางการเงนิ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยคณะกรรมการไดเ้สนอเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัเพิม่เตมิอกี 1 ขอ้ ซึง่เกีย่วกบัจ านวน
สมาชกิของคณะกรรมการนิตบิุคคลฯ โดยขอ้บงัคบัไดร้ะบุว่า คณะกรรมการมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ทีป่ระชุมมมีติ
เหน็ชอบใหเ้สนอเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัในเรื่องดงักล่าว โดยเสนอใหแ้กไ้ขจ านวนคณะกรรมการ 3 ท่านเป็นอย่างน้อย  
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน 
อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั  
พนักงานรกัษาความปลอดภยั: คณะกรรมการ พบพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานรกัษาความปลอดภยั โดยได้ 
กระท าการเปิดไมก้ัน้อตัโนมตัใิหแ้ก่บุคคลภายนอกโดยไม่แลกบตัร และพนักงานหนุ่มรกัษาความปลอดภยัได้กระท าการ  
ปรบัมุมกลอ้ง CCTV โดยไม่มเีหตุผลอนัควร ซึง่ QPM ไดเ้สนอประสานงานและเจรจากบัทางเจา้ของบรษิทั รกัษาความ
ปลอดภยั เขาเต่าโปร จ ากดั เพื่อให้ทางบรษิัทปรบัปรุงการให้บรกิารและร้องขอให้ทางบริษัทเสนอแนะแนวทางในการ
แกปั้ญหาเพื่อไม่ใหเ้กดิเหตุซ ้าเดมิต่อไป   
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบและมอบหมายให้ฝ่ายจดัการหาแนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าวข้างต้นร่วมกบัทาง
เจา้ของบรษิทัรกัษาความปลอดภยั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าพนกังานรกัษาความปลอดภยัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของนิตบิุคคล
หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี นอกจากนี้คณะกรรมการยงัไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตดิป้ายบรเิวณไมก้ัน้ ทัง้
สองฝัง่ โดยรอ้งขอความร่วมมอืในการแลกบตัรก่อนเขา้ออกโครงการและกรณีสมาชกิทีม่บีตัรผ่านเขา้-ออกจะต้องแตะบตัร
เพื่อเขา้-ออกโครงการทุกครัง้     
สถานะ:   เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
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วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร   
ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม   
การซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM รายงานภาพล่าสุดของสถานะก าแพงและทีด่นิตามแนวก าแพงภายในรัว้
บา้นของสมาชกิ ตามทีฝ่่ายจดัการไดเ้กบ็ภาพเมื่อช่วงเดอืนทีผ่่านมา ฝ่ายจดัการยงัไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมถงึสญัญาทีไ่ดม้ี
การร่างขึน้เพื่อการพจิารณาลงนามร่วมกนัระหว่างนิตบิุคคลฯ กบั ผูร้บัเหมา และขอ้ตกลงระหว่างนิตบิุคคลฯ กบั สมาชกิ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสมาชกินัน้เหน็ด้วยกบัการด าเนินการของนิติบุคคลและจะปฏบิตัติามค ารอ้งเพื่อรกัษาไว้ซึง่ความแขง็แรง
คงทนของก าแพง 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและอนุมตัใิหด้ าเนินการซ่อมแซมก าแพงโดยการลงเสาเขม็เพิม่เตมิ บรเิวณบ้าน 4 
หลงั ซึง่ไดแ้ก่บา้น 357/22, 357/23, 357/29, 357/31 อย่างไรกด็คีณะกรรมการได้พจิารณาเหน็ควรและอนุมตัริ่างสญัญา
ระหว่างนิตบิุคคลฯ กบัผู้รบัเหมาตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ อย่างไรกด็สี าหรบัร่างสญัญาระหว่างนิติบุคคลฯ กบั สมาชกิ
เจา้ของบา้นยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของทางคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการยงัไดเ้สนอแนะถงึการด าเนินการ
ซ่อมแซมก าแพงเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 
      - สมาชกิไดอ้นุมตัใิหด้ าเนินการซ่อมแซมก าแพงบรเิวณบา้นทัง้สิน้  10 หลงัซึง่คดิเป็น 50% ของก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตก 
ซึง่ถอืเป็นปรมิาณทีเ่หมาะสมและปลอดภยั 
      - ตามหลกัการแลว้เราควรไดร้บัการอนุมตัใิหซ้่อมแซมก าแพงในทุกๆ 2 หลงั 
      - หากด าเนินการซ่อมแซมก าแพงเพยีง 3 หรอื 4 ส่วนก่อนฤดูฝนและก าแพงดา้นใดดา้นหนึ่งล้มหรอืเสยีหาย ความ
เสยีหายนัน้อาจตกอยู่ภายใตค้วามรบัผดิของของนิตบิุคคลฯ 
      - คณะกรรมการจะตอ้งพจิารณาและตดัสนิใจในเบือ้งตน้ว่าจะด าเนินการซ่อมแซมก าแพงบา้น 10 หลงัใดบา้ง 
      - สมาชกิจะได้รบัสญัญา (ฉบบัจรงิ) ซึง่ระบุไว้อย่างชดัเจนว่า กรณีสมาชกิไม่อนุมตัิใหซ้่อมแซมก าแพง สมาชกิท่าน
นัน้ๆจะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัก าแพงของสมาชกิและของเพื่อนบา้นเอง 
      - ในสญัญาตอ้งมกีารก าหนดวนัทีแ่ลว้เสรจ็ (กรณีทีก่ าแพงมกีารโค่นลม้เป็นแนวยาวและกระทบกบับา้น 2-3 หลงัหรอื
มากกว่า) ควรจดัใหม้ทีนายความเพื่อวางเงื่อนไขทางกฏหมาย 
      - หากสมาชกิปฏเิสธ นิตบิุคคลฯจะตอ้งด าเนินการน าสง่หนงัสอืเตอืนลงทะเบยีน และประสานงานไปยงัทนายความเพื่อ
ท าสญัญาลงนาม กรณีไม่ด าเนินการการด าเนินการทางศาลจะถูกน ามาพจิารณา 
      - สรุป 10 ก าแพงจะตอ้งไดร้บัการซ่อมแซมอย่างชา้ทีส่ดุไม่เกนิวนัที ่21 มถุินายน 
 
วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
QPM สอบถามคณะกรรมการถงึก าหนดการและวาระการประชุมใหญ่สามญัสมาชกิ ประจ าปี 2564  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการจดัเตรยีมวาระและขอ้มลูทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการในทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป พรอ้มกบัก าหนดการประชุมใหญ่  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
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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 ารุงรกัษาพื้นท่ีแปลงเปล่า: QPM ได้ด าเนินการน าส่งอเีมล์และโทรประสานงานไปยงัคุณน้อง 
พนกังานบรษิทั เอเชยี กรุ๊ป จ ากดั เพื่อด าเนินการแจง้ปัญหาสกี าแพง และบรเิวณทีด่นิทีค่่อนขา้งรกรา้ง และควรไดร้บัการ
ปรบัปรุงโดยการทาสใีหม่เพื่อรกัษาไว้ซึง่ความสวยงามของหมู่บา้น โดยบรษิัทได้แจง้กลบัมาว่าทางบรษิทัยงัไม่มแีผนใน
การเขา้บุรณะบรเิวณพืน้ทีแ่ปลงเปล่าในช่วงนี้ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการตดิตามการด าเนินการกบับรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปต่อไป 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.3 การปรบัปรุง คลบัเฮ้าท์:  คณะกรรมการ ไดเ้สนอใหจ้ดัซื้อโต๊ะท างานใหม่ส าหรบัพนักงาน เนื่องจาก
พจิารณาแลว้เหน็ว่าโต๊ะทีใ่ชอ้ยู่นัน้เลก็เกนิไปและไม่มพีืน้ทีเ่พยีงพอในการวางหรอืเกบ็เอกสารต่างๆ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาโต๊ะท างานทีเ่หมาะสมและน าเสนอรูปแบบพรอ้ม
ราคาต่อคณะกรรมการเพื่อการพจิารณาอนุมตัผิ่านทางอเีมลห์รอืไลน์ แอพพลเิคชัน่ต่อไป   
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 
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     
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13.6. การปรบัปรงุพืน้ท่ีส่วนกลาง: QPM รายงานผลการด าเนินงานในการจดัซือ้และตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเรว็ 
2 อนั, กระจกถนน 3 บาน และทีต่ะแกรงดกักลิน่ภายในหอ้งน ้า ซึง่ไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ทีผ่่านมา 
โดยฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2564 โดยค่าใชจ้่ายในการด าเนินการรวมค่าแรงและค่าวสัดุ
อุปกรณ์ทัง้สิน้ 7,916 บาท ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวประกอบไปดว้ย 

- กระจกถนน  3  บาน              มลูค่า   2,370.00    บาท   (บานละ 790 บาท)  
- ขอแขวน      1  อนั               มลูค่า       89.00    บาท  
- ป้ายจ ากดัความเรว็ 2 อนั        มลูค่า    1,605.00    บาท   (ป้ายละ 802.50 บาท)  
- เสาและฐานสเตนเลส              มลูค่า   1,800.00    บาท 
- ตะแกรงดกักลิน่ 8 อนั             มลูค่า     552.00     บาท   (อนัละ 69.00 บาท) 
- ค่าแรงในการด าเนินการ          มลูค่า   1,500.00     บาท 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ:  ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็  
 
      13.7. เก้าอ้ีส านักงาน: QPM แจง้ต่อทีป่ระชุมถงึการด าเนินการจดัซือ้เกา้อีส้ านกังานตวัใหม่ ตามทีไ่ดร้บัมตจิากที่ 
ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติอนุมตัิให้จดัซื้อเก้าอี้ส านักงาน งบประมาณทัง้สิ้นไม่เกิน 4,000 บาท ซึ่งฝ่ายจดัการได้ 
ด าเนินการสัง่ซือ้และไดร้บัเกา้อีเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้นแลว้เมื่อ 2 อาทติยท์ีผ่่านมา ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 3,800 บาท    
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

13.8 ซ่อมประตหู้องน ้าของสโมสรท่ีช ารดุ: QPM น าเสนอค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเปลีย่นประตู UPVC และ    
วงกบประตูจ านวน 2 บานในหอ้งน ้าคลบัเฮา้ส ์ซึง่มคี่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 13,300 บาท ราคาดงักล่าวรวมค่าแรงและค่าวสัดุแลว้ 
เสนอราคาโดยบรษิทั แฮนดีแ้มน จ ากดั  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาผูร้บัเหมาเพิม่เตมิเพื่อท าการเปรยีบเทยีบต่อไป     
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     

13.9. น ้าร ัว่ซึม: QPM รายงานเกีย่วกบัค่าน ้าทีเ่พิม่มากขึน้ถงึ 5,997.35 บาท ในเดอืนทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม
ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการประสานงานการประปาสว่นภูมภิาคเพื่อเขา้ส ารวจมาตรวดัน ้าแลว้ ซึง่ผลออกมาพบว่ามาตรวดัน ้า 
อยู่ในสภาพปกตไิม่ไดม้กีารช ารุดแต่อย่างใด รวมถงึไดม้กีารประสานงานไปยงัผูร้บัเหมาเพื่อเขา้ด าเนินการตรวจสอบหาจุด 
รัว่ของท่อประปาเพื่อด าเนินการซ่อมแซมดว้ย โดยผูร้บัเหมาไดเ้สนอราคาในการด าเนินการทัง้สิน้ 4,000 บาท 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัดิ าเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อน ้าทีช่ ารุด ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 4,000 บาท  
สถานะ: แลว้เสรจ็ 
 
ไม่มกีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น 
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Minutes of the Committee Meeting No.1/2021 

Emerald Green Juristic Village 

Monday 01 February 2021 Time 15.00 hours 

Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 

 

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

      4.    Mr.  Robert Verecke                     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. 07/2020 dated 18 December 2020  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 07/2020 on 18 December 2020 

Status: Closed  
 
Agenda 1.1 Chairperson: Management report the meeting about the registration of new chairperson from Khun 
Supavadee Pupala to Khun Pisit Sirimongkol regards to the resolution of the committee meeting on 18 December 
2020.  The land office has completely updated a chairperson of the Emerald Green on Aorchor 12/1, work done 
on 29 January 2021. 
Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Closed  
 

Agenda 2    Common Area Maintenance Fees  
 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM report the status of legal action for CAM defaulter which    
management had already prepare all necessary document and send to the lawyer but to submit document to   
court, its required the original signature from the chairperson which the JP just got an update document from the    
land office and now a new chairperson still need a little bit of time to check all document before signing the paper 
and submit to court.     
Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to follow up the case with the lawyer    
after the chairperson completely signed all paper for summiting to court. The meeting was also agree to not 
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taking legal action against the old owner of house number 357/1 and the owner of house 357/3 and 357/71 due   
to the house number 357/1 already been judge as a bankrupt and the owner of house 357/3 and 357/71 has 
already been block or suspension of selling the house to the land office which if they not paid the outstanding 
common fee they would also unable to transfer the house.  
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 20 January 2021 was in the amount of 1,286,160.00 
baht or account for 96.01 Percent. And the CAM collection of the first half year of 2021 was in the amount of 
467,320 Baht from the total amount of 1,339,560 baht or account for 34.88 percent. However, regards to the 
member unpaid the common maintenance fee of the second half year of 2020 the management did also suspend 
of selling the house to the land office and it was including 2 more houses such as house number 357/109 and 
357/61. 
Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management sending a reminding letter to those 
CAM defaulters of 2021.  
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 



              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 
 

 

 

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.  
 

Agenda 6 By-laws & Rules   

Board inquired management about the By-laws that need to be changed in order to be consistent and suitable for   
work of the JP. QPM propose to amendment of By-law 1 items which is about the authorize signature for Cheque    
signing. 
Resolution: The meeting was acknowledged and the committee proposed to change 1 more items of the By-
laws which is about the number of committee member as now it has been stating that the committee member 
must comprise of 5 persons at least which the committee consider amendment of the committee member to 3 
persons at least and propose to the annual general meeting onwards.  
Status: Open, Follow up next board meeting.  
 
Agenda 7 Feedback  
Email and letter: No items 
 

 

Agenda 8 Security 

Guards: The committee found the guard did opened the barrier for outside visitor without exchange the ID card, 
and the young security guard also adjust the position of the CCTV camera with no acceptable reason. QPM then 
propose to report the owner of Kaotao Pro security service company in order to improve its service and require a 
solution to solve the issue from them.  
Resolution: The meeting was acknowledge and assigned management to find the solution of the above case 
with the owner of the security company to ensure that the security guard will follow up the regulation of the 
Emerald Green. The committee moreover assigned management to put the sign on the barrier at both side about 
exchanged the ID card before entering the village and require all member to tapping the cards before entering.  
Status:  Open follow up next board meeting. 
 

Agenda 9 Communication  
No items 
 

Agenda 10 Management 
No items 
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Agenda 11 Perimeter Wall 
Perimeter wall repair: QPM report the meeting about the updated status of the west wall and the condition of 
the land along the wall inside the area of member that management had taking a photo on last month. 
Management also propose the contract agreement between the JP and Contractor and the contract agreement 
between the member and the JP in order to ensure that the member was agree with the work and comply with 
the requirement.   
Resolutions: The committee was acknowledged and approval to start fixing the wall by providing of concrete 
pole at 4 houses such as house number 357/22, 357/23, 357/29, 357/31.The committee also agreed with the 
contract agreement between the JP and contractor, however the agreement between the JP and member still 
being consider. The committee moreover point out the repair of the perimeter wall concerns as follows 
      - We have carte blanche from the members to repair 10 walls which represent 50% of the wall. With this 
number we have a good safety margin. 
      - Ideally we should get a repair every 2 walls or approach as much as possible this sequence. 
      - If we repair 3 or 4 walls before rain season and one of the walls will collapse we will be held responsible.  
      - The board has to decide on short term which 10 houses have to be repaired. 
      - The owner will receive a contract (the actual letter) with the information that if he does not have his wall 
repaired he will he held responsable for any damage on his wall and also the walls of his neighbours.   
      - We have to use deadlines in the letter.(a wall collapses over a certain lenght and can involve 2 to 3 houses 
or more). We can use a lawyer to put the legal terms. 
      - If the house owner refuses we have to send a registered reminder and get a lawyer to have the contract 
signed. If not the court can decided. 
      - Conclusion: 10 walls repaired latest by end of June 21 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 12 Annual General Meeting 

QPM inquired the meeting about the agenda and schedule for the 2021 Annual general meeting.   
Resolutions: The meeting assigned management to prepare the agenda and information for the 2021 annual 
general meeting and propose to board in the next board meeting. for the schedule to set up the AGM of 2021 
also be discussed on the next meeting.   
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.    
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Status: Open, Follow up next board meeting. 
13.2. Maintenance empty plots: QPM send an email and call to represent of Asia Group, Khun Nung to 

report about Inner wall of empty plots that are dirty and should be repainted for overall better look of the village. 
Asia group then response back and inform that the company still does not have any plan to renovate the empty 
plot at this moment.   
Resolution: The meeting was acknowledge and assigned QPM to follow up with Asia Group. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 

13.3. Clubhouse upgrade: The committee propose to change a new desk for the staff as now it seems 
too small and does not have area to put any paper or keeping the document.  
Resolution: The meeting was acknowledge and assigned management to look for suitable table and sending 
style and price of the table to the committee for approval again via an email or line application,  
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  
                    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 progress of purchasing and install   
of 2 speed sign limit, 3 road mirrors, and scent trap which has been resolve approval on the last meeting.  Work 
done on 25 January 2021 and the total expense for the labor and material cost were in the amount of 7,916.00 
baht which including  

- 3 of Road Mirror                  price at    2,370.00   Baht  (THB 790.00 each) 
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- 1 of hanger                        price at        89.00   Baht 
- 2 of speed sign limit limit      price at     1,605.00  Baht  (THB 802.50 each) 
- 1 of Stainless pole and base       price at     1,800.00  Baht 
- 8 of scent traps      price at       552.00  Baht   (THB  69.00 each) 
- Labor cost for installation of scent trap and road mirror        price at 1,500   Baht 

Resolution: The meeting was acknowledged.  
Status: Closed 

13.7. Office chair: QPM report to the meeting about buying a new chair regards to the resolution of the 
committee meeting that resolve approval to but an office chair with in the amount of 4000 baht. The management 
already ordered a new chair and it has been delivered on last 2 week, price at 3,800 baht.   
Resolution: The committee was acknowledge  
Status: Closed  

13.8. Repair broken door at clubhouse: QPM present total cost for changing of the UPVC door and 
door frame of 2 toilet at clubhouses which cost about 13,300 baht price include labor cost and material cost, 
Quote by Handy man company.   
Resolution: Board acknowledged and assigned management to search and contact to other contractor for 
comparison.  
Status: Opened, Follow up next board meeting  

13.9. Leakage water: QPM report about the increasing of water bill which up to 5,997.35 baht on last 
month. However, management already called the PWA to check the water meter valve and the result was in 
normal the water meter run properly. Management then contact to the contractor to find the leakage and fixed the 
water pipe if it was leak. Contractor offered price around 4,000 baht.   
Resolution: Board resolved approval to check and fixed the water pipe, total cost is in the amount of 4,000 baht 
Status: Opened, Follow up next board meeting  
 
The Meeting was adjourned at 17.00 hours. 
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