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รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ครัง้ท่ี 4/2564  
วนัศกุรท่ี์ 14 กรกฎาคม 2564  เวลา 15.00 น.  

ณ ส านักงานนิติบคุคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
 
คณะกรรมการผูเ้ข้าร่วมประชมุ       
    1. นายพสิษิฐ ์      ศริมิงคล       ประธานกรรมการ (เขา้รว่มประชุมผา่นทางวดิโีอคอล) 
    2. นางสภุาวด ี            ปุผาลา                   กรรมการ           (เขา้รว่มประชุมผา่นทางวดิโีอคอล) 
    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 03/2564  เม่ือวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2564      
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมกรรมการครัง้ที ่3 ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2564  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง       

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่าการ         
ด าเนินการทางกฎมายต่อสมาชกิในทุกๆคดไีดถู้กเลื่อนการพจิารณาออกไป เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรสั
ตดิเชือ้โคโรน่า 2019 (Covid-19)  
มติทีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินคดกีบัสมาชกิทีค่า้งช าระค่า 
สว่นกลางอยา่งต่อเน่ืองและรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบทนัทเีมือ่มคีวามคบืหน้าใดๆจากศาลหรอืทนายความ 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป        
 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2020: QPM รายงานความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าสว่นกลางประจ าปี 2564 ณ วนัที ่10   
กรกฎาคม 2564 ซึง่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ชว่งดงัน้ี 

-  การจดัเกบ็ค่าสว่นกลาง ในครึง่ปีแรกของปี 2564: จดัเกบ็ได ้1,277,600.00 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 95.37 จาก
ยอดคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท  

-  การจดัเกบ็ค่าสว่นกลาง ในครึง่ปีหลงัของปี 2564: จดัเกบ็ได ้  523,545.33 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 39.08 จาก
ยอดคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ   
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป      
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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   
    - มตทิีป่ระชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบสถานทางการเงนิและลกูหนี้คา้งช าระคา่สว่นกลางตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ   
 
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  
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป   
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลกูบ้าน  
     - อเีมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา   
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั     
     - ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา   

วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร    
     -ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา    

 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
    - ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา    
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วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม    
การซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM ไดส้รรหาและเชญิผูร้บัเหมาเขา้น าเสนอแผนงานและแนวทางแกไ้ขปัญหา
ก าแพงฝัง่ตะวนัตกของหมูบ่า้นทีท่รดุและเอยีงต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ โดยผูร้บัเหมา NATTHAWADEE CONTRUCTION 
ไดแ้นะน าบรษิทัและเสนอราคาในการก่อสรา้งก าแพงใหม ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

1. งานรือ้ทุบก าแพงและขนยา้ย 
2. งานท าก าแพงใหม ่ยาว 200 เมตร สงู 3 เมตร 
3. งานทาสกี าแพง ยาว 200 เมตร สงู 3 เมตร 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทัง้สิน้  1,250,000 บาท 
ผูร้บัเหมาเสนอใหร้ือ้และสรา้งก าแพงใหม่ เน่ืองจากการลงเสาเขม็เพิม่เตมิสามารถรองรบัก าแพงไดเ้พยีงชัว่คราวเท่านัน้ แต่
การสรา้งก าแพงใหมจ่ะอยูไ่ดน้านไมน้่อยกวา่ 10 ปีตามการรบัประกนัทีท่างผูร้บัเหมาไดเ้สนอ 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบ โดยคณะกรรมการพจิารณาให้น าเรื่องดงักล่าวปรกึษากบัสมาชกิเจ้าของบ้านเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการก่อสรา้งก าแพงใหม่ โดยหากเสยีงขา้งมากของสมาชกิอนุมตัแิละยนิยอมจงึจะด าเนินการก่อสรา้งก าแพงใหม่ต่อไป 
อย่างไรก็ดคีณะกรรมการได้เสนอให้ท าการปรกึษาหารอืร่วมกบับรษิทัรับเหาก่อสร้างรายอื่นๆ เพิม่เติม พรอ้มทัง้ขอขอ้มูล
อา้งองิการด าเนินงานจากบรษิทั รบัเหมาก่อสรา้งณฐัวดเีพิม่เตมิรว่มดว้ย   
 
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  
 
วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ    

13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัยางมะตอย ตามทีค่ณะกรรมการ
ไดน้ าเสนอในทีป่ระชุมครัง้ทีผ่่านมา ซึ่งการด าเนินการปรบัปรุงถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นโดยใชย้างมะตอย จะมคี่าใชจ้่าย
ในการด าเนินการประมาณ 145,600 บาทต่อพืน้ทีท่ ัง้หมด 416 ตารางเมตร 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัซิ่อมแซมถนนดา้นหน้าทางเขา้หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทัง้น้ีกเ็พื่อความปลอดภยัของ
ผูอ้ยู่อาศยัทีต่้องสญัจรผ่านไปมา เน่ืองจากปัจจุบนัถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นเริม่เกดิเป็นหลุมเป็นบ่อปรากฏหอยู่หลายจุด  
ทีป่ระชุมจงึมมีตเิหน็ชอบอนุมตัคิา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 6,500 บาทเพือ่สัง่ซือ้หนิมากลบถนนและใชย้างมะตอยในการหยอดหลุมถนน 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

13.2. การบ ารงุรกัษาพืน้ท่ีแปลงเปล่า: QPM ไดด้ าเนินการน าสง่อเีมลแ์ละโทรประสานงานไปยงัคุณน้อง พนกังาน
บรษิทั เอเชยี กรุ๊ป จ ากดั เพื่อด าเนินการแจง้ปัญหาสกี าแพง และบรเิวณทีด่นิทีค่่อนขา้งรกรา้ง และควรไดร้บัการปรบัปรุงโดย
การทาสใีหม่เพื่อรกัษาไว้ซึ่งความสวยงามของหมู่บ้าน โดยบรษิทัได้แจ้งกลบัมาว่าทางบรษิทัยงัไม่มแีผนในการเขา้บุรณะ
บรเิวณพืน้ทีแ่ปลงเปลา่ในชว่งน้ี 
มติท่ีประชมุ: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการตดิตามการด าเนินการกบับรษิทัเอเชยีรก์รุป๊ต่อไป 
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สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
13.3 การปรบัปรงุ คลบัเฮ้าท์:  คณะกรรมการเสนอใหเ้ปลีย่นแปลงและปรบัปรุงเฉพาะงานทีส่ าคญัและจ าเป็นก่อน 

โดยโดยได้เลื่อนการพจิารณาจดัซื้อโต๊ะตวัใหม่ส าหรบัส านักงานนิติบุคคลฯออกไป อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้เสนอให้ฝ่าย
จดัการท าการซ่อมแซมทาสภีายนอกอาคารคลบัเฮา้สท์ีห่ลุดล่อนใหมเ่พื่อรกัษาสภาพของอาคารใหค้งสภาพดยีิง่ขึน้ ซึง่เบือ้งตน้
ฝ่ายจดัการไดป้ระเมนิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการไวป้ระมาณ 4,000 – 5,000 บาทส าหรบัคา่สทีาอาคาร  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตอินุมตัคิ่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 4,500 บาทเพื่อซ่อมแซมทาสภีายนอกอาคารคลบัเฮา้สใ์หม่และ
มอบหมายใหช้า่ง QPM เป็นผูด้ าเนินการในโครงการน้ี         
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   

13.4 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร:์ ฝ่ายจดัการ QPM ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมถงึเครือ่งปริน้เลเซอรเ์ครือ่งใหมซ่ึง่ไดจ้ดัซือ้เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยจะท าการใชร้ว่มกบัระบบบญัชกีารเงนิระบบใหม ่(Cross bank bill payment) คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 3,990 บาท 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   

13.5 ซ่อมประตูห้องน ้าของสโมสรท่ีช ารดุ: QPM แจง้ต่อที่ประชุมถงึการด าเนินการเปลีย่นบานประตูและวงกบ
หอ้งน ้าคลบัเฮา้สท์ีช่ ารุด 2 บาน ซึง่ผูร้บัเหมาไดเ้ขา้ด าเนินการเปลีย่นบานประตูและวงกบทัง้ 2 บานแลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2564 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทัง้สิน้ 18,828 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและแนะน าใหเ้ปลีย่นประตูหอ้งน ้าและวงกบประตูหอ้งน ้าคลบัเฮา้สเ์พิม่เตมิอกี 2 บาน โดยให้
ใชว้สัดุและสปีระตแูบบเดมิกบัทีไ่ดเ้พิง่เปลีย่นไป คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดร้บัการอนุมตัทิัง้สิน้ 18,828 บาท   
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป      
           13.6. สวนและงานซ่อมแซมทางเดิน: QPM รายงานต่อที่ประชุมถงึการด าเนินการตดิตัง้ระบบสปรงิเกอรแ์ละ
ซ่อมแซมทางเดินเข้าคลบัเฮาส์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ผ่านมา ซึ่งการด าเนินการดตัง้ระบบสปรงิเกอร์และ
ซ่อมแซมทางเดนิเขา้คลบัเฮาสไ์ดแ้ลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2564 คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 9,857 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: แลว้เสรจ็  
          13.7. สญัญาก าจดัปลวกและแมลง:  ฝ่ายจดัการรายงานต่อคณะกรรมการถงึสญัญาก าจดัปลวกและแมลงระหวา่ง
นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนั กบับรษิทัที แอนด ์เอ เพสทค์อนโทรลเซอรว์สิ จ ากดั ซึ่งจะสิน้สุดสญัญาลงในวนัที ่4 
สงิหาคม 2564 ในการน้ี ฝ่ายจดัการจงึไดน้ าเสนอใบเสนอราคาก าจดัปลวกและแมลงส าหรบัรอบวนัที ่5 สงิหาคม 2564 – 4 
สงิหาคม 2565 ต่อทีป่ระชุมโดยอตัราค่าบรกิารอยูท่ี ่5,885.00 บาท ความถีใ่นการเขา้ใหบ้รกิารคอื 12 ครัง้ต่อปี / เดอืนละ 1 
ครัง้ เสนอราคาโดยบรษิทัท ีแอนด ์เอ เพสทค์อนโทรลเซอรว์สิ จ ากดั  
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมมีตอินุมตัติ่อสญัญาก าจดัปลวกและแมลงกบับรษิทัท ีแอนด์ เอ เพสท์คอนโทรลเซอร์วสิ จ ากดั 
คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 5,885.00 บาท  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
 
ไม่มีกิจการอ่ืนท่ีจะต้องหารือจึงเล่ือนการประชมุเวลา 17.00 น 
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Minutes of the Committee Meeting No.4/2021 
Emerald Green Juristic Village 

Friday 14 July 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 Video call)           
      2.    Mrs. Supavadee Pupala     Committee   (Joined by Video call)           
      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. 03/2021 dated 7 May 2021  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 03/2021 on 7 May 2021 

Status: Closed  
 
Agenda 2  Common Area Maintenance Fees  
 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM report to the meeting that all the legal action cases have 
been postponed due to the covid-19 situation.  
Resolution: The meeting was acknowledged and assigned the management to keep follow up of court cases 
against the members unpaid of common fee and inform the committee if any update from the court or lawyer. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 2.2 CAM 2020: QPM had reported about the progress of the 2021 common maintenance fee collections 
as of 10 July 2021 which can be specified into 2 periods as follows 

     -  CAM collection of the first half-year: Paid amount was 1,277,600 Baht or account for 95.37 percent of 
the total invoice amount of 1,339,560 Bah 
          - CAM collection of the second half-year: Paid amount was 523,545.33 Baht or account for 39.08 percent 
of the total invoice amount of 1,339,560 Bah 
 Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
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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:  
No items 
 
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.  
 
Agenda 7 Feedback  
Email and letter: No items 
 
Agenda 8 Security 

No Items  
 
Agenda 9 Communication  
No items 
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Agenda 10 Management  
No items  

     
Agenda 11 Perimeter Wall    
Perimeter wall repair: QPM invite the contractor to present the plan and any other solution to resolve the    
perimeter walls issue. The contractor, NATTHAWADEE CONTRUCTION then present its company and quotation   
for rebuilt the perimeter walls, price included material and labor cost for     

1. Break and remove all existing wall of Westside      
2. Rebuilt of new perimeter wall for 200 meters long and 3 meters height      
3. Repaint of new perimeter wall for 200 meters long and 3 meters height    

Total expense was in the amount of 1,250,000 Baht    
The contractor proposed to break and rebuild of new perimeter wall due to installing of the additional pole can   
support the wall for temporary only but making a new wall would stay long not less than 10 years as the warranty 
they offered.   
Resolutions: The meeting was acknowledged, and the committee decided to consult the house owners about 
the construction of a new wall. If a majority of them approve then do the construction. The Committee also 
suggest to consult other construction and have some references from Natthawadee Construction.  
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 resolved approval to repair the road at the front entrance of the Emerald Green 
Housing Estate in order for the safety of the resident as now there are a lot of holes appeared on the road. The 
meeting agreed to use the stone same as before by approval an expense amount of 6,500 baht    
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. 
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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 proposed to change and improve only necessary projects 
first by postponing to purchase of a new desk for the juristic person's office. The meeting however assigned the 
management to repaint around the clubhouse that peeling off to keep the property look better. Management then 
estimates the cost for this project which would be around 4,000-5,000 baht for the color.   
Resolution: The meeting resolved approval of an expense amount of 4,500 baht for repaint the external wall of 
the clubhouse by assigned to QPM technician to proceed with this project. 
Status: Open, Follow up next board meeting 

           13.4. Laser printer: QPM report to the meeting regards to a new laser printer which already been 
bought for use with a new accountant system, Cross bank bill payments. The cost of a laser printer was in the 
amount of 3,990 baht   
Resolutions: The meeting was acknowledged.  
Status: Closed  

13.5. Repair broken door at clubhouse: QPM report to the meeting that 2 broken doors at clubhouse 
has been fixed. The contractor already replaced 2 new doors and door frame at the toilet of clubhouse. Work 
done on 12 July 2021 total expense was in the amount of 18,828 baht     
Resolution: The meeting was acknowledged and suggested to replace another 2 doors and door frame at the 
toilet of the clubhouse by using material and color same as the previous door changing prior. The total expense 
that has been approved for this project was in the amount of 18,828 Baht.  
Status: Opened, Follow up next board meeting  
           13.6. Garden and Pathway repair: QPM report to the meeting about installing the sprinkler system and 
repair the pathway step to the clubhouse regards to the resolution of the committee meeting previously. The 
sprinkler system and pathway step to clubhouse have finished already. Work done on 7 July 2021, total expense 
was in the amount of 9,857 Baht    
Resolution: The meeting was acknowledge  
Status: Closed 
 13.7. Pest Control Contract:  Management inform the committee that Pest control service contract 
between Emerald Green Housing Estate Juristic Person and T&A Pest Control Service company will end at 4 
August 2021. Management then provide quoted for Pest Control service for 5 August 2021 – 4 August 2022, 
price at 5,885.00 Baht (In VAT), Frequently of service is 12 times a year / Once a month, Quoted by T&A Pest 
control service company. 
Resolution: The meeting resolved approval continued contract with T&A Pest Control Services Company, total 
expense 5,885.00 Baht     
The Meeting was adjourned at 17.00 hours. 
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