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รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ครัง้ท่ี 3/2564 
วนัศกุรท่ี์ 07 พฤษภาคม 2564  เวลา 15.00 น.  

ณ ส านักงานนิติบคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

คณะกรรมการผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
 1. นายพสิษิฐ ์      ศริมิงคล     ประธานกรรมการ (เขา้รว่มประชุมผา่นทางวดิโีอคอล) 

    2. นางสภุาวด ี            ปุผาลา    กรรมการ  
  3. นางเมลานี  เด วทิ           กรรมการ 
 4. นายโรเบริต ์ วลีคีเก ้         กรรมการ 

ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
 1. นางสาวอรยิา            สนุทรวภิาต       ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
 2. นางพมิพป์วณ์ี           โชตสิภุาโภคนิ     ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 

เร่ิมการประชมุเวลา 15.00 น. 
คณะกรรมการเขา้รว่มการประชุมเกนิกวา่กึง่หน่ึงและสามารถเปิดประชุมได ้โดยคุณอรยิา ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการ

ประชุม เพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ดงัน้ี   
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 02/2564  เม่ือวนัท่ี  8 มีนาคม 2564      
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมกรรมการครัง้ที ่2 ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2564  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    

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

ด าเนินการทางกฎมายต่อสมาชกิบา้นเลขที่ 357/94 และ 357/48 ซึ่งศาลไดพ้จิารณานัดไกล่เกลี่ยกบัสมาชกิบ้านเลขที ่
357/94 ในวนัที ่17 พฤษภาคม 2564 และบา้นเลขที ่357/48 นดัหมายวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 แต่ทัง้ 2 คดศีาลไดพ้จิารณา
เลื่อนการพจิารณาออกไปเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทัง้น้ีในสว่นของบา้นเลขที ่357/45 และ 357/46 
ซึ่งศาลชัน้ต้นได้พจิารณาแล้วเสร็จและทนายความได้ด าเนินการส่งค าบงัคบัต่อศาลแล้ว ทัง้น้ีสมาชกิเจ้าของบ้าน 357/46 
สมาชกิไดต้ดิต่อทนายความและขอผอ่นช าระ 6 งวด 
มติทีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบ พรอ้มทัง้พจิารณาไมอ่นุมตัผิอ่นช าระของสมาชกิบา้นเลขที ่357/46 เน่ืองจากสมาชกิดงักล่าว
ไดเ้คยมกีารท าขอ้ตกลงผ่อนช าระ 6 งวดก่อนหน้าน้ีแลว้แต่กย็งัไมด่ าเนินการช าระใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดระยะเวลาทีไ่ดต้กลง
ไว ้
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป       

2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: ฝ่ายจดัการไดร้ายงานเกี่ยวกบัความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางของไตร 
มาสแรกของปี 2564 ซึง่สถานการจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง ณ วนัที ่7 พฤษภาคม 2564 มกีารช าระค่าใชจ้่ายสว่นกลางแลว้
เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้  1,231,820,00 บาท ซึง่คดิเป็น 91.95 เปอรเ์ซน็ต ์จากยอดเรยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท โดยบา้นที่
คา้งช าระคา่สว่นกลางครึง่ปีแรกของปี 2564 มทีัง้สิน้ 20 หลงั   
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     
 2.3 ยอดค้างช าระค่าส่วนกลาง: ฝ่ายจดัการ QPM รายงานการตรวจสอบส าเนาโฉนดล่าสดุ โดยเฉพาะสมาชกิที่
คา้งช าระคา่สว่นกลางมากกวา่ 6 เดอืนซึง่ประกอบไปดว้ยสมาชกิทัง้สิน้ 7 หลงั  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ:  ด าเนินการแลว้เสรจ็  
 
วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสร้างพืน้ฐาน   

3.1. น ้าพสุระว่ายน ้า:  คณะกรรมการไดเ้สนอใหร้ือ้ถอนแท่นน ้าพุในสระว่ายน ้า และก่อบนัไดคอนกรตีแทนของเดมิ
เน่ืองจากมคีวามปลอดภยัและใชง้านไดส้ะดวกมากกวา่เมือ่สมาชกิหรอืเดก็ๆ ขึน้หรอืลงสระวา่ยน ้า   
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาผูร้บัเหมาเพือ่เขา้ตรวจสอบสถานะสระวา่ยน ้าและน าเสนอราคา 
พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูดงักล่าวต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 เพือ่การพจิารณาต่อไป 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.2. สระว่ายน ้า: QPM น าเสนอราคายาแนวสระวา่ยน ้าต่อทีป่ระชุม โดยฝ่ายจดัการไดป้ระสานงานไปยงัผูร้บัเหมา 3 
รายและผูร้บัเหมาไดน้ าเสนอราคาในการยาแนวสระเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยการด าเนินการดงักล่าวมคี่าใชจ้่ายประมาณตัง้แต่ 
82,900.00 บาทไปจนถงึ 111,815 บาท  
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการมมีตใิหฝ่้ายจดัการน าขอ้มลูดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ฯ ต่อไป 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 
ไมม่ ี
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1. การช าระเงินค่าไฟฟ้า: QPM รายงานต่อที่ประชุมถึงความคบืหน้าในการด าเนินการช าระค่าไฟผ่านทาง
ธนาคารอตัโนมตั ิหลงัจากทีไ่ดม้กีารเตรยีมการเอกสารและน าสง่ใหค้ณะกรรมการลงนามอกีกครัง้ตามทีธ่นาคารและการไฟฟ้า
ได้แจ้งมายงัฝ่ายจดัการ ซึ่งปัจจุบนัการด าเนินการดงักล่าวแล้วเสรจ็เป็นที่เรยีบรอ้ย โดยการตดัช าระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคาร
อตัโนมตัจิะเริม่มผีลใชง้านไดใ้นรอบช าระคา่ไฟฟ้าในเดอืนพฤษภาคม 2564   
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็  

 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ 
ฝ่ายจดัการเสนอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัต่อทีป่ระชุม ทัง้สิน้ 3 หมวดไดแ้ก่ 

1. หมวดที ่4 ขอ้ 8    กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ 
2. หมวดที ่5 ขอ้ 15  การด าเนินงาน การบญัชแีละการเงนิ 
3. หมวดที ่6 ขอ้ 28  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ   

มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเพิม่เตมิแกไ้ขขอ้บงัคบัเกีย่วกบัเบีย้ปรบัหรอืเงนิเพิม่จาก 
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สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลกูบ้าน  
อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา 

วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั 
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา  

วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร 
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา    

วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ 
ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา   

วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม 
การซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึสถานะของก าแพงบา้น 357/30 หลงัจากทีไ่ดม้กีาร 
ด าเนินการลงเสาคอนกรตีเพิม่เตมิ 4 แทง่ในช่วงปีทีแ่ลว้ ซึง่ฝ่ายจดัการและวศิวกรรมสว่นกลาง พรอ้มทัง้ผูร้บัเหมาไดเ้ขา้พืน้ที่
และตรวจสอบสถานะก าแพงของบา้น 357/30 รว่มกนัอกีครัง้หลงัจากผา่นพน้ชว่งฝนตกหนกัเมือ่ปลายเดอืนเมษายนทีผ่า่นมา 
โดยจากการเขา้ส ารวจอกีครัง้พบวา่ก าแพงเกดิการโน้มเอยีงเพิม่มากขึน้ ซงึสามารถสนันิฐานไดว้า่การลงเสาคอนกรตีเพิม่เตมิ
ยงัไมส่ามรถหยุดการเคลื่อนตวัของก าแพงได ้
มติท่ีประชมุ:ทีป่ระชุมรบัทราบและเหน็ควรใหห้ยดุด าเนินการลงเสาคอนกรตีเพิม่เตมิ ตามทีไ่ดม้กีารวางแผนไวก้่อนหน้าน้ี ที่
ประชุมยงัไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการตดิต่อและสรรหาผูร้บัเหมารายอื่นเพิม่เตมิเพือ่เขา้ด าเนินการส ารวจก าแพงและน าเสนอ
แผนด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัสถานะก าแพงในปัจจุบนั 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

วาระท่ี 12 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  
ดว้ยเมื่อเดอืนเมษายน 2564 การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัตดิเชือ้โคโรน่า 2019 ไดเ้พิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็อกีครัง้ ตามประกาศ
จากทางหน่วยงานราชการ ในการน้ีคณะกรรมการจงึไดพ้จิารณาและอนุมตัผิ่านระบบอเีลก็ทรอนิกสใ์หเ้ลื่อนการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2564 ออกไปก่อนจนกวา่สถานการณ์จะคลคีลายลง 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการจะพจิารณาก าหนดการประชุมใหญ่สามญัสมาชกิ ประจ าปี 2564 อกีครัง้ในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
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วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ 
13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM ไดแ้จง้ต่อท่ปีระชุมเก่ยีวกบัยางมะตอย ตามท่คีณะกรรมการ 

ไดน้ าเสนอในท่ปีระชุมครัง้ท่ผี่านมา ซึ่งการด าเนินการปรบัปรุงถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นโดยใชย้างมะตอย จะมคี่าใชจ้่าย 

ในการด าเนินการประมาณ 145,600 บาทต่อพ้นืท่ที ัง้หมด 416 ตารางเมตร 
มติท่ีประชมุ: ท่ปีระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการประสานงานตดิตามการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนกบัทางอบต.ต่อไป 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

13.2. การบ ารงุรกัษาพืน้ท่ีแปลงเปล่า: QPM ไดด้ าเนินการน าสง่อเีมลแ์ละโทรประสานงานไปยงัคุณน้อง พนกังาน 

บรษิทั เอเชยี กรุ๊ป จ ากดั เพื่อด าเนินการแจง้ปัญหาสกี าแพง และบรเิวณท่ดีนิท่คี่อนขา้งรกรา้ง และควรไดร้บัการปรบัปรุงโดย 

การทาสใีหม่เพ่อืรกัษาไว้ซ่งึความสวยงามของหมู่บ้าน โดยบรษิทัได้แจ้งกลบัมาว่าทางบรษิทัยงัไม่มแีผนในการเขา้บุรณะ 
บรเิวณพ้นืท่แีปลงเปลา่ในชว่งนี้ 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการตดิตามการด าเนินการกบับรษิทัเอเชยีรก์รุป๊ต่อไป 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชมุครัง้ถ ดัไป 

13.3 การปรบัปรงุ คลบัเฮ้าท:์  คณะกรรมการ ไดเ้สนอใหจ้ดัซ้ือโต๊ะท างานใหมส่ าหรบัพนกังาน 
เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็วา่โต๊ะท่ใีชอ้ย่นูัน้เลก็เกนิไปและไมม่พี้นืท่เีพยีงพอในการวางหรอืเกบ็เอกสารต่างๆ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาโต๊ะท างานที่เหมาะสมและน าเสนอรปูแบบพรอ้ม 

ราคาต่อคณะกรรมการเพ่อืการพจิารณาอนุมตัผิา่นทางอเีมลห์รอืไลน์ แอพพลเิคชัน่ต่อไป   
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   

13.4 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร:์ ฝ่ายจดัการ QPM จะท าการจดัซ้อืเครื่องพมิพเ์ลเซอร์ มลูค่า 3,990 บาทส าหรบัระบบ QR 
code โดยจะท าการจดัซ้อืเม่อืทางธนาคารไดท้ าการอนุมตัแิละตอบรบัเอกสารท่ทีางฝ่ายจดัการไดน้ าสง่ไปแลว้  
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบและเสนอใหฝ่้ายจดัการจดัซ้อืหมกึปร้นิขาวด าเทา่นัน้เพ่อืเป็นการลดคา่ใชจ้า่ย   
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

13.5. ขายซากทรพัยสิ์นท่ีช ารดุ: ฝ่ายจดัการ QPM ไดร้ายงานต่อท่ปีระชุมถงึการด าเนินการขายซากทรพัยส์นิท่ี 
ช ารุดทัง้ส้นิ 8 รายการ ซ่งึด าเนินการแลว้เสรจ็ไดร้บัเงนิจากการขายซากทัง้ส้นิ 2,063 บาท โดยทรพัยส์นิท่ชี ารุดท่ไีดท้ าการ 
ท าลายและขายซาก มดีงันี้  

1. ทอ่น ้าทิง้จ านวน 5 อนั
2. เครือ่งตดัหญา้จ านวน 1 เครือ่ง
3. โคมไฟถนนจ านวน 9 โคม
4. ป้ายชื่อหมูบ่า้นจ านวน 2 อนั
5. รัว่ไมไ้ผจ่ านวน 9 อนั
6. โต๊ะสระวา่ยน ้าจ านวน 2 ตวั
7. ถงัขยะจ านวน 9 ลกู
8. กรอบประตสู านกังาน 1 บาน

มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ:  ด าเนินการแลว้เสรจ็  

13.6 ซ่อมประตูห้องน ้าของสโมสรท่ีช ารดุ: QPM เสนอราคาของผูร้บัเหมาทีไ่ดเ้สนอราคาเพื่อด าเนินการเปลีย่น
บานประตูหอ้งน ้าคลบัเฮา้สท์ีช่ ารุด 2 บาน ซึง่มผีูร้บัเหมาทัง้สิน้ 3 รายเสนอราคาค่าใชจ้่ายเฉพาะค่าแรงซึง่มคี่าใชจ้่ายเริม่ตน้ที่ 
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4,000 – 11,000 บาท ทัง้น้ีในสว่นของวสัดุ ฝ่ายจดัการไดส้ ารวจและน าเสนอวสัดุ 2 ประเภทคอื PVC และ UPVC ซึง่หากใช ้
UPVC จะมแีต่สขีาว  
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมมีตอินุมตัิว่าจา้งผูร้บัเหมาคุณศกัดิเ์ขา้ด าเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนบานประตูหอ้งน ้าคลบัเฮา้สท์ี่
ช ารดุ 2 บาน คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 8,000 บาท (ราคาดงักล่าวไมร่วมค่าวสัดุ) ทัง้น้ีในสว่นของวสัดุและอุปกรณ์นัน้ คณะกรรมการได้
พจิารณาใหฝ่้ายจดัการสรรหาประต ูUPVC รา้นคา้อื่นๆเพิม่เตมิทีม่สีบีานประตใูกลเ้คยีงกบัทีใ่ชอ้ยูข่ณะน้ีและน าเสนอกรรมการ
อกีครัง้ทางจดหมายอเีลก็ทรอนิกส ์   
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป     
           13.7. ระบบบ่อน ้า: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมถงึอุปกรณ์มอเตอรแ์ละเกยีรร์ะบบ Aerator ซึง่ทางฝ่ายจดัการไดท้ า
การสัง่ซื้อตามมตทิีป่ระชุมครัง้ทีผ่่านมาและสนิคา้ดงักล่าวไดท้ าการจดัสง่มาแลว้ และช่างสว่นกลาง QPM ไดเ้ขา้ด าเนินการ
แก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์มอเตอรแ์ละเกยีรร์ะบบ Aerator เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งขณะน้ีระบบดงักล่าวพรอ้มใชง้านปกตแิล้ว 
ด าเนินการแลว้เสรจ็ชว่งกลางเดอืนเมษายน คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทงัสิน้ 16,906 บาทเฉพาะคา่วสัดุอุปกรณ์ 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
             13.8. ไม้กัน้อตัโนมติั:  QPM รายงานสถานะไมก้ัน้อตัโนมตัติ่อทีป่ระชุม ซึง่ขณะน้ีระบบไมก้ัน้สามารถใชง้านไดเ้ป็น
ปกตแิลว้ โดย TOP CCTV ไดเ้ขา้ด าเนินการเปลีย่นเครื่องทาบบตัรและอุปกรณ์จ่ายไฟเสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ประมาณกลางเดอืนเมษายน คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทัง้สิน้ 7,500 บาท 
มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ:  ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
        13.9. สวนและงานซ่อมแซมทางเดิน: คณะกรรมการเสนอใหต้ดิตัง้ระบบสปรงิเกอรบ์รเิวณสวนทางดา้นทศิเหนือเพื่อ
รดน ้าตน้ไมแ้ละบ ารุงรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวพรอ้มทัง้แนะน าใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตดิตัง้ท่อสปรงิเกอรบ์รเิวณใตพ้ืน้ดนิเพื่อความ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยมากยิง่ขึน้ ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ประมาณ 8,000 บาท นอกจากน้ี ทางคณะกรรมการยงัไดเ้สนอใหซ้่อมแซม
ทางเดนิเขา้คลบัเฮาสท์ีปั่จจุบนัเกดิการแตกรา้วหลายจุด โดยคา่ใชจ้า่ยประมาณการเบือ้งตน้ที ่2,000 บาท 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 10,000 บาทเพื่อด าเนินการตดิตัง้ระบบสปรงิเกอรแ์ละซ่อมแซมพืน้ทางเดนิ
ทางเขา้คลบัเฮาส ์
สถานะ: เปิดแลว้ ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ต่อไป 
 
ไม่มีกิจการอ่ืนท่ีจะต้องหารือจึงเล่ือนการประชมุเวลา 17.00 น 
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Minutes of the Committee Meeting No.3/2021 
Emerald Green Juristic Village 

Friday 07 May 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 

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. 02/2021 dated 8 March 2021  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 02/2021 on 8 March 2021 

Status: Closed  
 
Agenda 2  Common Area Maintenance Fees  
 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM report about the progress of legal action of house number 
357/94 and 357/48. The first court of instance have made an appointment for mediation with house number 
357/94 on 17 May 2021 and house number 357/48 on 10 May 2021 but both cases have been postpone due to 
Covid-19. For the house number 357/45 and 357/46 the lawyer already submit a decree to court for the 
execution which house number 357/46 request to pay by installment of 6 months. 
Resolution: The meeting was acknowledged and regards to the requested of house number 357/46 the meeting 
resolved disapprove for the installment as this house used to made of the agreement before but still not pay the 
outstanding within the specified period.     
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 2.2 CAM 2020: QPM had reported about the progress of collecting common maintenance fee of the first 
half-year of 2021 which the status of CAM collection as of 07 May 2021 was in the amount of 1,231,820 Baht or 
account for 91.95 percent from the invoice amount of 1,339,560 Baht. The house unpaid common fee of 2021 
was a total of 20 house units. 
Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
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2.3. Unpaid CAM fees: QPM report to the meeting about the title deed updated especially the house 
having outstanding of common fee more than 6 Months which including totally 7 houses. 
Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Closed. 
 

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: QPM report to the meeting regarding the progress of the automatic 
Electric bill payment after preparing a new document and giving it to the committee for signed the document 
again regard to the requirement of the Bank and Provincial Electric Authority. Work completed already and it 
would be effective on the electric bill of May 2021 
Resolution: The meeting was acknowledged.  
Status: Closed   
 

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 

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.  
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Agenda 7 Feedback  
Email and letter: No items 
 

Agenda 8 Security 

No Items  
 

Agenda 9 Communication  
No items 

 

Agenda 10 Management 
No items 

 
Agenda 11 Perimeter Wall  
Perimeter wall repair: QPM update the wall situation of house number 357/30 that been installed of additional 4   
concrete poles last year. The management team including the engineering of head office with the contractor 
came to inspect the wall at house 30 together after the heavy rain during the end of April and found that the wall  
had more leaning which is can assume that providing a pole for some houses still cannot stop the movement of 
the wall.     
Resolutions: The meeting was acknowledged and agreed to stop the work of installing additional poles as 
planning previously. The meeting also assigned the management to contact and finding of another contractor to 
investigate the wall and prepare another plan that suitable for the current situation 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 12 Annual General Meeting 

On April 2021, the Covid-19 had rapidly increased again regards to the restriction announcement of the 
government agent, the committee, therefore, considers and approval via electronic system to postpone the 2021 
Annual General Meeting until further notice. 
Resolution: The committee will consider and set up the schedule of the 2021 Annual General Meeting again on 
the next meeting  
Status: Open, Follow up next board meeting 
. 
Agenda 13 Other Matters 

 13.1 Public Entrance Road: QPM updated to the meeting about the tar, which has been propose by the 
committee on the last meeting. To repair the front road In front of the village by using tar will cost around 
145,600 baht for 416 Square meters.   
Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to follow up with the Aor Bor Tor for 
road repair.  
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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 report to the meeting about the total income of selling the 8 
items of damages asset, the total income was in the amount of 2,036 baht. The damaged asset that has been 
eliminate and selling as follows 
                    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 was acknowledged 
Status: Closed 

13.6. Repair broken door at clubhouse: QPM propose more quote for the contractor to replace of 2 
broken doors at clubhouse. There are 3 contractors offered a labor cost for changing of 2 doors and 2 door 
frame, price start from 4.000 – 10,000 baht. For the material the management had propose 2 material to the 
meeting which is PVC and UPVC but the UPVC has only the white one.      
Resolution: The meeting resolved approval to hire Khun Sak for repair and replacement of 2 broken doors at the 
clubhouse, cost at 8,000 baht (price does not include material) For the material, the committee assigned the 
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management to find more UPVC door at the other shop that has similar colure to the existing one and sent to the 
committee via email for approval again 
Status: Opened, Follow up next board meeting  
            13.7. Pond system: QPM report to the meeting that the motor and gear of an aerator system has arrived 
and the QPM technician has completely installed a new motor and gear of an aerator system so now the pond 
system of the front pond is ready to be used. Work done on mid-April, total expense was in the amount of 16,906 
baht for the material.  
Resolution: The meeting was acknowledge  
Status: Closed  
             13.8. Entrance Barrier: QPM update the Entrance barrier status to the meeting which now already works 
normally. Top CCTV had completely replaced a reader and power supply equipment. Work done around mid-
April, the total expense was in the amount of 7,500 baht 
Resolution: The meeting was acknowledge 

Status: Closed 
         13.9. Garden and Pathway repair: The committee proposed to install the sprinkler system for the garden 
at north side in order for watering and maintain the green area by also recommend the management to install the 
pipes under the ground to make it more properly, the total expense is about 8,000 baht. In addition the 
committee also proposed to repair the pathway step to the clubhouse which cost around 2,000 baht  
Resolution: The meeting resolved approval the expense amount of 10,000 baht for installing of the sprinkler 
system and repair the pathway step to the clubhouse 
Status: Opened, Follow up next board meeting 
 
.  
The Meeting was adjourned at 17.00 hours. 
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