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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ครัง้ท่ี 1/2564  

วนัจนัทรท่ี์ 08 มีนาคม  2564  เวลา 15.00 น.  

ณ สาํนักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 

คณะกรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ       

    1. นายพสิษิฐ ์      ศริมิงคล       ประธานกรรมการ (เขา้ร่วมประชุมผ่านทางวดิโีอคอล) 

    2. นางสภุาวด ี            ปุผาลา                   กรรมการ  

    3. นางเมลานี  เด วทิ                     กรรมการ 

    4. นายโรเบริต ์ วลีคีเก ้                    กรรมการ 

    5. นางสายใจ   กสุสต๊าฟซอน             กรรมการ 

    6. นางพรพมิล              รูร้อบ                     กรรมการ 

ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้ารว่มประชุม   

    1. นางสาวอรยิา            สนุทรวภิาต             ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 

    2. นางพมิพป์วณ์ี           โชตสิภุาโภคนิ          ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 

     

เร่ิมการประชมุเวลา 15.00 น.    

คณะกรรมการเขา้ร่วมการประชมุเกนิกว่ากึง่หน่ึงและสามารถเปิดประชุมได ้โดยคุณอรยิา ทาํหน้าทีเ่ป็น

ผูด้าํเนินการประชุม เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ดงัน้ี   

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 01/2564  เมื่อวนัท่ี  1 กมุภาพนัธ ์ 2564      

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุกรรมการครัง้ที ่1 ประจาํปี 2564 เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564  

สถานะ: ดาํเนินการแลว้เสรจ็    

 

วาระท่ี 2 ค่าบาํรงุรกัษาส่วนกลาง      

2.1. การดาํเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างชําระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกบัการ      

ดาํเนินการทางกฎมายต่อสมาชกิซึง่คา้งชําระค่าส่วนกลาง ซึง่ประธานกรรมการไดพ้จิารณาและลงนามในเอกสารเพื่อการ

ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีค่า้งชาํระค่าสว่นกลางเรยีบรอ้ยแลว้ และทนายความไดด้ําเนินการนําส่งหนังสอืแจง้เตอืนให้

ชาํระค่าใช้จ่ายแก่สมาชกิบ้านเลขที่ 357/48 และ 357/94 แล้วเสรจ็เมื่อช่วงสิน้เดอืนกุมภาพนัธ์ที่ผ่านมา โดยเป็นการ

เรยีกรอ้งใหส้มาชกิผูค้า้งชาํระดาํเนินการชาํระค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายภายใน 15 วนัก่อนการดาํเนินการในชัน้ศาลต่อไป  

นอกจากน้ีทนายความยงัไดนํ้าสง่คาํบงัคบัต่อศาลเพื่อการบงัคบัคดสีมาชกิบา้นเลขที ่357/45 และ 357/46 ตามที่

ศาลชัน้ตน้ไดพ้จิารณาพพิากษาแลว้เสรจ็ 

มติทีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบ 

สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็       

 2.2. ค่าส่วนกลางประจาํปี 2020: ฝ่ายจดัการไดร้ายงานเกีย่วกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางของไตร       

มาสแรกของปี 2564 ซึง่สถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 มกีารชําระค่าใชจ้่ายส่วนกลาง

เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 876,100 บาทจากยอดเรยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.40 เปอรเ์ซน็ตข์องยอด
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เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย  ทัง้น้ีสําหรบัสมาชกิที่ค้างชําระค่าส่วนกลาง ประจําปี 2564 ฝ่ายจดัการจะดําเนินการนําส่งหนังสอื

ตดิตามบอกกล่าวทวงถามฉบบัแรกภายในเดอืน มนีาคม 2564  

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  

สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     

 2.3 ยอดค้างชาํระค่าส่วนกลาง: ฝ่ายจดัการ QPM รายงานสถานะและรายละเอยีดบา้นทีไ่ดท้าํการขายไปและยงั 

ไม่ไดช้าํระค่าสว่นกลางในปี 2559 และ 2560 ซึง่ประกอบไปดว้ยบา้นเลขที ่357/1, 357/48 และ 357/94   

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการตรวจสอบและอพัเดทสาํเนาโฉนดทุกบา้นใน

หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีทุกๆ 6 เดอืน โดยเฉพาะอย่างยิง่บา้นทีม่ยีอดคา้งชาํระค่าสว่นกลาง    

สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

 

วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสรา้งพืน้ฐาน   

3.1. น้ําพสุระว่ายน้ํา:  คณะกรรมการไดเ้สนอใหร้ือ้ถอนแทน่น้ําพุในสระวา่ยน้ํา และก่อบนัไดคอนกรตี  

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาผูร้บัเหมาเพื่อเขา้ตรวจสอบสถานะสระว่ายน้ําและนําเสนอ

ราคา พรอ้มทัง้นําเสนอขอ้มลูดงักล่าวต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2564 เพื่อการพจิารณาต่อไป 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.2. สระว่ายน้ํา: QPM นําเสนอราคายาแนวสระว่ายน้ําต่อที่ประชุม โดยฝ่ายจดัการได้ประสานงานไปยงั

ผูร้บัเหมา 3 รายและผูร้บัเหมาไดนํ้าเสนอราคาในการยาแนวสระแบบรวมค่าแรงและค่าวสัดุในการดําเนินการ ซึง่มรีาคา

ค่าใชจ้่ายเริม่ตน้ตัง้แต่ 82,900.00 บาทไปจนถงึ 111,815 บาท  

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตใิหฝ่้ายจดัการนําขอ้มลูดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ฯ ต่อไป 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

 

วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

ไม่ม ี

 

วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1. การชาํระเงินค่าไฟฟ้า: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมว่าระบบการตดัชาํระค่าไฟผ่านทางธนาคารยงัไม่แลว้เสรจ็ 

เน่ืองจากหลงัจากสง่เอกสารไปยงัธนาคารไทยพาณิชยแ์ละการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ ทางนิตบิุคคลฯเพิง่ไดร้บัการแจง้จาก 

ธนาคารว่าลายเซน็กรรมการบางท่านผดิเพีย้นไม่ตรงกบัลายเซน็ทีไ่ดม้กีารลงทะเบยีนไวก้บัทางธนาคารในครัง้แรก ดงันัน้  

ทางฝ่ายบรหิารจดัการจงึตอ้งคดัเอกสารจากสาํนกังานทีด่นิและใหเ้จา้พนกังานลงนามรบัรองเอกสารของนิตบิุคคลฯ อกีครัง้

หลงัจากนัน้จะนําเสนอให้คณะกรรมการลงนามและนําส่งไปยงัธนาคารและการไฟฟ้าส่วนภูมภาคอีกครัง้ ทัง้น้ีการ

ดาํเนินการดงักล่าวจะเริม่ดําเนินการได้อกีครัง้หลงัจากได้รบัหนังสอืสําคญัการจดทะเบยีนรบัรองกรรมการท่านใหม่จาก

สาํนกังานทีด่นิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ    

สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
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วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 

ฝ่ายจดัการเสนอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัต่อทีป่ระชุม ทัง้สิน้ 3 หมวดไดแ้ก่ 

1. หมวดที ่4 ขอ้ 8    กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ 

2. หมวดที ่5 ขอ้ 15  การดาํเนินงาน การบญัชแีละการเงนิ 

3. หมวดที ่6 ขอ้ 28  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ   

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเพิม่เตมิแกไ้ขขอ้บงัคบัเกีย่วกบัเบีย้ปรบัหรอืเงนิเพิม่จาก 

สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป   

 

วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน 

อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 

 

วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั  

พนักงานรกัษาความปลอดภยั: QPM แจง้ต่อทีป่ระชุมถงึแผนการดําเนินงานและแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัพนักงานรกัษา  

ความปลอดภยัซึ่งปฏบิตัิงาน ณ หมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี โดยวตัถุประสงค์หลกัของการดําเนินการดงักล่าวกเ็พื่อ

มัน่ใจไดว้่า พนักงานรกัษาความปลอดภยัไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและนโยบายรกัษาความปลอดภยัของเอม็เมอรลั กรนี ซึ่ง 

ไดแ้ก่ การแลกบตัรผ่านเขา้-ออกของบุคคลภายนอก ควบคุมและจดบนัทกึบุคคลทีเ่ขา้-ออกภายในหมู่บา้นตลอดจนการแจง้  

ขอ้มูลด้านการใช้ความเรว็รถภายในหมู่บา้น นอกจากน้ีฝ่ายจดัการยงัได้ดําเนินการแจง้ไปยงับรษิทัรกัษาความปลอดภยั 

เกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที่ของพนักงานรกัษาความปลอดภยัที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้แจง้ในทีป่ระชุมครัง้ที่ผ่านมา ซึง่ทาง 

เจ้าของบริษัทรกัษาความปลอดภัยได้นําส่งหนังสอืถึงนิติบุคคลและมีคามเห็นในการปรบัเปลี่ยนพนักงานรกัษาความ 

ปลอดภยัหากยงัไม่มกีารปรบัปรุงการทาํงานหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบบรษิทัและนโยบายของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  

สถานะ:   เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

 

วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร   

ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   

 

วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   

ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   

  

วาระท่ี 11 กาํแพงส่วนรวม   

การซ่อมแซมกาํแพงล้อมรอบหมู่บา้น: QPM ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุถงึการดาํเนินการนําสง่หนงัสอืขอ้ตกลงระหว่างนิติ

บุคคลกบัสมาชกิทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณแนวกาํแพงฝัง่ทศิตะวนัตก ซึง่ปัจจุบนัมสีมาชกิ 10 หลงัไดต้อบกลบัมายงันิตบิคุคลฯแลว้ 

โดยสมาชกิทีย่อมรบัและลงนามในขอ้ตกลงแลว้ประกอบไปดว้ย 357/29, 357/31, 357/35, 357/36, และ 357/38 ทัง้น้ีมี

สมาชกิทีไ่ม่อนุมตัดิาํเนินการทัง้สิน้ 4 หลงัคอื 357/ 22-23, 357/25, 357/26 และ 357/28  

มติท่ีประชุม:ทีป่ระชมุรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการตดิตามการดาํเนินงานของผูร้บัเหมาต่อเน่ืองเมื่อเริม่ดาํเนินการ 

ซ่อมแซมกาํแพงต่อไป   
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สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

 

วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

QPM เสนอร่างเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามญัสมาชกิ ประจําปี 2564 ต่อที่ประชุมเพื่อพจิารณา และได้เสนอ

พจิารณาอนุมตักิาํหนดการและวาระการประชุมใหญ่ รวมถงึสถานทีใ่นการจดัประชุมใหญ่สามญัฯ ประจาํปี 2564  

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิดัประชุมใหญ่สามญัสมาชกิ ประจาํปี 2564 ในวนัเสารท์ี ่24 เมษายน 2564 สถานทีจ่ดั

ประชุม โรงแรมแกรนด ์หวัหนิ แอนด ์พลาซ่า นอกจากน้ีที่ประชุมได้อนุมตังิบประมาณในการดาํเนินการจดัประชุมใหญ่

สามญั ประจําปี 2564 ทัง้สิน้ 16,500 บาท  อย่างไรกด็ใีนส่วนของเอกสารประกอบการประชุมนัน้ทางคณะกรรมการจะ

ดาํเนินการพจิารณารายละเอยีดและแจง้กลบัทางจดหมายอเีลก็ทรอนิกสห์ากมขีอ้แนะนําเพิม่เตมิ  

สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

 

วาระท่ี 13 เรือ่งอ่ืนๆ    

13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึการดําเนินการตดิตามกบัองคก์าร 

บรหิารส่วนตําบลทบัใต้ ตามทีฝ่่ายจดัการไดเ้ขา้เขยีนคาํรอ้งเมื่อสปัดาหท์ีผ่่านมา เพื่อรอ้งขอใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตําบล

ทบัใตท้าํการปรบัปรุงถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้น  

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการตรวจสอบราคายางมะตอยเพื่อเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกใน

การปรบัปรุงถนนดา้นหน้าทางเขา้ แทนการใชห้นิคลุกซึง่ยางมะตอยจะมอีายุการใชง้านทีย่าวนานกว่าและสะดวกต่อการใช้

งานมากกว่าการใชห้นิคลุก  

สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

13.2. การบาํรุงรกัษาพื้นท่ีแปลงเปล่า: QPM ได้ดําเนินการนําส่งอเีมล์และโทรประสานงานไปยงัคุณน้อง 

พนกังานบรษิทั เอเชยี กรุ๊ป จาํกดั เพื่อดาํเนินการแจง้ปัญหาสกีําแพง และบรเิวณทีด่นิทีค่่อนขา้งรกรา้ง และควรไดร้บัการ

ปรบัปรุงโดยการทาสใีหม่เพื่อรกัษาไว้ซึง่ความสวยงามของหมู่บา้น โดยบรษิัทได้แจง้กลบัมาว่าทางบรษิทัยงัไม่มแีผนใน

การเขา้บุรณะบรเิวณพืน้ทีแ่ปลงเปล่าในช่วงน้ี 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการตดิตามการดาํเนินการกบับรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปต่อไป 

สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.3 การปรบัปรุง คลบัเฮ้าท์:  คณะกรรมการ ได้เสนอให้จดัซื้อโต๊ะทํางานใหม่สําหรบัพนักงาน เน่ืองจาก

พจิารณาแลว้เหน็ว่าโต๊ะทีใ่ชอ้ยู่นัน้เลก็เกนิไปและไม่มพีืน้ทีเ่พยีงพอในการวางหรอืเกบ็เอกสารต่างๆ 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาโต๊ะทํางานทีเ่หมาะสมและนําเสนอรูปแบบพรอ้ม

ราคาต่อคณะกรรมการเพื่อการพจิารณาอนุมตัผิ่านทางอเีมลห์รอืไลน์ แอพพลเิคชัน่ต่อไป   

สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   

13.4 เครือ่งพิมพเ์ลเซอร:์ ฝ่ายจดัการ QPM จะทําการจดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์มูลค่า 3,990 บาทสาํหรบัระบบ 

QR code โดยจะทาํการจดัซือ้เมื่อทางธนาคารไดท้าํการอนุมตัแิละตอบรบัเอกสารทีท่างฝ่ายจดัการไดนํ้าสง่ไปแลว้  

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและเสนอใหฝ่้ายจดัการจดัซือ้หมกึปริน้ขาวดาํเท่านัน้เพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่าย   

สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

13.5. ขายซากทรพัยสิ์นท่ีชาํรดุ: ฝ่ายจดัการ QPM เสนอทําลายและขายซากทรพัย์สนิทีช่ํารุดซึง่ไม่สามารถ

ซ่อมแซมหรอืใชง้านไดแ้ลว้ ทัง้สิน้จาํนวน 8 รายการ ดงัน้ี  
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1. ท่อน้ําทิง้จาํนวน 5 อนั  

2. เครื่องตดัหญา้จาํนวน 1 เครื่อง 

3. โคมไฟถนนจาํนวน 9 โคม 

4. ป้ายชื่อหมู่บา้นจาํนวน 2 อนั 

5. รัว่ไมไ้ผ่จาํนวน 9 อนั 

6. โต๊ะสระว่ายน้ําจาํนวน 2 ตวั 

7. ถงัขยะจาํนวน 9 ลกู 

8. กรอบประตูสาํนกังาน 1 บาน 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัทิาํลายทรพัยส์นิสว่นกลางทีช่าํรุดตามจาํนวนและรายการทีร่ะบุขา้งตน้  

สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     

13.6 ซ่อมประตหู้องน้ําของสโมสรท่ีชาํรดุ: QPM นําเสนอค่าใชจ้่ายในการดําเนินการเปลีย่นประตู UPVC และ    

วงกบประตูจํานวน 2 บานในหอ้งน้ําคลบัเฮา้ส ์ซึง่มค่ีาใชจ้่ายทัง้สิน้ 13,300 บาท ราคาดงักล่าวรวมค่าแรงและค่าวสัดุแลว้ 

เสนอราคาโดยบรษิทั แฮนดีแ้มน จาํกดั  

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาผูร้บัเหมาเพิม่เตมิเพื่อทาํการเปรยีบเทยีบต่อไป     

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     

13.7. น้ํารัว่ซึม: QPM รายงานความคบืหน้าในการแกปั้ญหาน้ํารัว่ซมึบรเิวณคลบัเฮา้ส ์ซึง่ผูร้บัเหมาไดส้าํรวจและ

พบจุดรัว่ซมึแลว้ซึง่มทีัง้สิน้ 3 จุดดว้ยกนั โดยผูร้บัเหมาไดท้ําการแกไ้ขน้ําทีร่ ัว่ซมึโดยการเปลีย่นท่อน้ําประปาทีพ่บรอยรัว่

แลว้ทัง้ 3 จุด ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการทัง้สิน้ 4,000 บาท ดาํเนินการแลว้เสรจ็กุมภาพนัธ ์2564  

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบ 

สถานะ: แลว้เสรจ็ 

           13.8. ระบบบ่อน้ํา: QPM รายงานต่อที่ประชุมถงึอุปกรณ์มอเตอรแ์ละเกยีร์ระบบ Aerator ที่ชํารุด ตามการ

ตรวจสอบของช่างส่วนกลาง QPM ในการน้ีฝ่ายจดัการจงึได้ทําการสํารวจราคาชุดมอเตอร์และเกยีร์ ซึ่งมผีู้รบัเหมา 3 

รายไดเ้สนอราคามอเตอรแ์ละชุดเกยีรซ์ึง่มรีาคาค่าใชจ้่ายเริม่ตน้ตัง้แต่ 16,906.00 บาทถงึ 27,285.00 บาท 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิดัซือ้ชุดเกยีรแ์ละมอเตอรก์บัหา้งหุน้ส่วนจํากดั นพเลศิ ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 16,906 บาท 

ทัง้น้ีเพื่อรกัษาคุณภาพน้ําในบ่อน้ํา ดว้ยหากระบบดงักล่าวไม่ทาํงานอาจสง่ผลใหน้ํ้าเน่าเสยีและสง่กลิน่ไม่พงึประสงค ์ซึง่ไม่

เป็นผลดกีบัสขุอนามยัและสภาพแวดลอ้มของหมู่บา้น 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     

             13.9. QPM รายงานต่อทีป่ระชุมถงึปัญหาไมก้ัน้อตัโนมตัซิึง่ทํางานไม่ปกตแิละสมาชกิไม่สามารถเขา้ออกหมู่บา้น 

โดยการสแกนบตัรได ้อย่างไรกต็ามฝ่ายจดัการไดด้ําเนินการประสานกบั TOP CCTV ในการเขา้ตรวจสอบระบบไมก้ัน้

อตัโนมตัิแลว้ ซึง่สนันิษฐานว่าเครื่องทาบบตัรและอุปกรณ์จ่ายไฟเกดิการชํารุดเสื่อมสภาพเน่ืองจากอายุการใชง้าน โดย

ค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นอุปกรณ์ทัง้ 2 รายการมค่ีาใชจ้่ายประมาณ 7,500 บาท 

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิําเนินการซ่อมแซมไมก้ัน้อตัโนมตั ิโดยการเปลีย่นเครื่องทาบบตัรและอุปกรณ์จ่ายไฟ

กบั TOP CCTV ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการทัง้สิน้ 7,500 บาท 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็ตดิตามในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป 

ไม่มกีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 17.00 น 
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Minutes of the Committee Meeting No.2/2021 
Emerald Green Juristic Village 

Monday 08 March 2021 Time 15.00 hours 
Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 

 

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

      4.    Mr.  Robert Verecke                     Committee 

      5.    Mrs. Saijai    Gussatafson              Committee 

      6.    Mrs. Pornpimol Rerob         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 15.00 hours.  
There being a quorum Khun Ariya opened the meeting to consider following Agenda: 
Agenda 1  Adoption of the minutes of Committee Meeting No. 01/2021 dated 1 February 2020  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 01/2021 on 1 February 2021 

Status: Closed  
 
Agenda 2  Common Area Maintenance Fees  
 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM report the meeting about an update of taking legal action 
against the member unpaid the common fee which the chairperson already signed the paper and send back to 
the lawyer and the lawyer already send a notice letter to house 357/48 and 357/94 on the end of February 
require member to pay all outstanding within 15 days before proceeding to the court of first instance.  The lawyer 
moreover submit a decree to court regard to the judgment of court of first instance of house number 357/45 and 
357/46.   
Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 2.2 CAM 2020: QPM had report about the progress of collecting common maintenance fee of the first    
half year of 2021 which the status of CAM collection as of 28 February 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 
876,100 Baht from the total amount of 1,339,560 baht or account for 65.40 percent. For the house unpaid   
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common fee for 2021 the management will send a first reminding letter within March 2021.  
Resolution: The meeting was acknowledged  
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: Committee proposed to remove the pool fountain in the swimming pool and 
construct a ladder in the pool instead for more safety and convenience when the member or children 
getting up or down to the pool.  
Resolution: Board assigned management to search for a contractor for inspecting the pool and providing 
quote in order to present to the 2021 general meeting   
Status: Open, Follow up next board meeting. 

3.2 Swimming pool: QPM propose a quotation for re-grouting the swimming pool, there are 3 
contractors provided quote for re-grouting the pool. Price starting from 82,900.00 baht to 111,815 Baht 
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.  
Resolution: The meeting was acknowledged.  
Status: Open, Follow up next board meeting.  
 

Agenda 6 By-laws & Rules   

Management proposed to the meeting about By-laws amendment which consisting of 3 Sections as follows: 
1. Section 4 Article 8 regarding to Directors, Board of director meeting   
2. Section 5 Article 15 regarding to Operation, Accounting, and Finance 
3. Section 6 Article 28 regarding to Duty and Right of Village Members 
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Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to add another amendment regarding to 
the penalty of late payment.  
Status: Open, Follow up next board meeting.  
 
Agenda 7 Feedback  
Email and letter: No items 
 

Agenda 8 Security 

Guards: QPM report to the meeting about workflow for guidelines the security guard when working at Emerald 
green which the main purpose is to ensure that the security guard had complied with the regulation and policy of 
the Emerald green such as exchanged the card for all visitor, controlling of the person getting in and out the 
village as well as notice about the speed limited when driving in the village and etc. Management also present to 
the meeting about agreement letter regarding to performance of the security staff as mentioned on the previous 
meeting which the owner of the company had submitted the paper and agree to change the staff if they still not 
improve performance or not comply with the company and village policy.  
Resolution: The meeting was acknowledge  
Status:  Closed. 
 

Agenda 9 Communication  
No items 
 

Agenda 10 Management 
No items 
 
Agenda 11 Perimeter Wall 
Perimeter wall repair: QPM report the meeting about an updated of the agreement letter that has been send to 
the member along the west wall. There were 10 houses member replied back to the Juristic person which the 
houses that agree with the agreement consisting of house number 357/29, 357/31, 357/35, 357/36, and 357/38 
However, the other house not allow to do which including house number 357/ 22-23, 357/25, 357/26 and 357/28  
Resolutions: The meeting was acknowledged and assigned management to follow up the contractor when 
starting the work.  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 12 Annual General Meeting 

QPM propose a draft of the 2021 annual general meeting document to the meeting for considering. Moreover the 
meeting was requested to consider about the schedule and location for organize the 2021 annual general 
meeting.  



              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 
 

 

 

Resolutions: The meeting resolved approval to set up the 2021 annual general meeting on Saturday 24 April 
2021, Venue at Hua-Hin Grand and plaza hotel. The meeting also approved the budget for 2021 annual general 
meeting in the amount of 16,500 Baht. For the AGM document the board will consider and look at all detail and 
feedback via email if any suggestion,  
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: 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  
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                    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. 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  

13.7. Leakage water: QPM updated the progress of resolving the water leakage at clubhouse which the 
contractor already found the leakage at 3 areas and completely fixed the leakage by changing of the water pipe 
of those 3 areas, total cost was in the amount of 4,000 baht. Work done on February 2021 
Resolution: The meeting was acknowledge  
Status: Closed  
            13.8. Pond system: QPM proposed to the meeting about the motor and gear of an aerator system which 
was damaged regarding to the result of an inspection of QPM technician. The management therefore research 
for the price of the motor and gear by contact to 3 companies and the price starting from 16,906.00 baht to 
27,285.00 baht  
Resolution: The meeting resolved approval ordering the motor and gear with Nopalert Limited Partnership, total 
cost at 16,906 baht. in order to keep the quality of water in the pond. If the aerator not working, the water might 
be rot and smelling which is not good for healthy and environment of the village.  
Status: Opened, Follow up next board meeting  
             13.9. Entrance Barrier: QPM report to the meeting about the entrance barrier that does not working and 
the member cannot enter to the village by tapping the card. The management however already contact to TOP 
CCTV to inspect the barrier system which they assumed that the reader and supply equipment were deteriorate 
according to its lifetime and the cost for replacing of reader and supply equipment is in the amount of 7,500 baht  
Resolution: The meeting resolved approval to fix the barrier by changing of reader and power supply equipment 
with TOP CCTV total cost at 7,500 baht  
Status: Opened, Follow up next board meeting  
 

The Meeting was adjourned at 17.00 hours. 
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