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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ครัง้ท่ี 5/2564  

วนัพธุท่ี 22 กนัยายน 2564  เวลา 15.00 น.  
ณ ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 
คณะกรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ       
    1. นายพสิษิฐ ์      ศริมิงคล       ประธานกรรมการ   (เขา้ร่วมประชมุผ่านทางวดิโีอคอล) 
    2. นางสภุาวด ี            ปุผาลา                   กรรมการ             (เขา้ร่วมประชุมผ่านทางวดิโีอคอล) 
    3. นางเมลานี  เด วทิ                     กรรมการ 
    4. นายโรเบริต ์ วลีคีเก ้                    กรรมการ 
    5. นางสายใจ              กุสต๊าฟซอน       กรรมการ 
 
ฝ่ายบริหารจดัการผูเ้ข้ารว่มประชุม   
    1. นางสาวอรยิา            สนุทรวภิาต             ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
    2. นางพมิพป์วณ์ี           โชตสิภุาโภคนิ          ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 
 
เร่ิมการประชมุเวลา 15.00 น.    

คณะกรรมการเขา้ร่วมการประชมุเกนิกว่ากึง่หนึ่งและสามารถเปิดประชุมได ้โดยคุณอรยิา ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการ
ประชุม เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ดงันี้   

 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 04/2564  เมื่อวนัท่ี  14  กรกฎาคม 2564      
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุกรรมการครัง้ที ่4 ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม  2564  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง       

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผูค้้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานความคบืหน้าถงึการด าเนินการทาง
กฎหมายกบัสมาชกิทีค่า้งช าระค่าส่วนกลาง ซึง่ประกอบไปดว้ยสมาชกิบา้นเลขที่ 357/94 และ 357/48 ซึง่ศาลไดเ้ลื่อนการ
พจิารณาไกล่เกลีย่ สบืพยาน มาเป็นวนัที ่16 ธนัวาคม 2564 และ 23 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ 19 และในสว่นของการบงัคบัคดสีมาชกิบา้นเลขที ่357/45 และ 357/46 กเ็ช่นเดยีวกนั ดว้ยสถานการณ์โควดิ 
19 ทางเจา้หน้าทีส่ านักงานบงัคบัคดแีจง้ว่า อยู่ระหว่างปิดท าการใหช้ะลอการยดึทรพัยไ์วก้่อน โดยประกาศจะสิน้สุดภายใน
วนัที ่30 กนัยายน 2564  
มติทีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินคดกีบัสมาชกิทีค่า้งช าระค่า 
สว่นกลางอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจดัการน าส่งส านวนฟ้องบา้น 357/48 และ 357/94 ทีท่างทนายไดย้ื่นฟ้อง
ต่อศาลไปแลว้ใหแ้ก่คณะกรรมการทราบร่วมดว้ย 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป        
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 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2564: QPM รายงานความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางประจ าปี 2564 ณ วนัที ่15   
กนัยายน 2564 ซึง่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ช่วงดงันี้ 

-  การจดัเกบ็ค่าส่วนกลาง ในครึง่ปีแรกของปี 2564: จดัเกบ็ได ้1,295,960 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.75 จากยอด
แจง้ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท  

-  การจดัเกบ็ค่าสว่นกลาง ในครึง่ปีหลงัของปี 2564: จดัเกบ็ได ้  1,023,826 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 76.44 จากยอด
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานสถานการณ์จดัเกบ็ค่าสว่นกลางและลกูหนี้คา้งช าระค่าสว่นกลางประจ าปี 2564     
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป      
 
วาระท่ี 3 พืน้ท่ีส่วนกลาง และโครงสรา้งพืน้ฐาน   

3.1. น ้าพสุระว่ายน ้า:  คณะกรรมการไดเ้สนอใหร้ือ้ถอนแท่นน ้าพุในสระว่ายน ้า และก่อบนัไดคอนกรตีแทนของเดมิ
เน่ืองจากมคีวามปลอดภยัและใชง้านไดส้ะดวกมากกว่าเมื่อสมาชกิหรอืเดก็ๆ ขึน้หรอืลงสระว่ายน ้า   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาผูร้บัเหมาเพื่อเขา้ตรวจสอบสถานะสระว่ายน ้าและน าเสนอราคา 
พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูดงักล่าวต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 เพื่อการพจิารณาต่อไป 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.2. สระว่ายน ้า: QPM น าเสนอราคายาแนวสระว่ายน ้าต่อทีป่ระชุม โดยฝ่ายจดัการไดป้ระสานงานไปยงัผูร้บัเหมา 3 
รายและผูร้บัเหมาไดน้ าเสนอราคาในการยาแนวสระเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยการด าเนินการดงักล่าวมคี่าใชจ้่ายประมาณตัง้แต่ 
82,900.00 บาทไปจนถงึ 111,815 บาท  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตใิหฝ่้ายจดัการน าขอ้มลูดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ฯ ต่อไป 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน  
    - ไม่ม ี 
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน   

ฝ่ายจดัการรายงานสถานะทางการเงนิของนิตบิุคคลฯ ณ เดอืนสงิหาคม 2564 ต่อทีป่ระชุม โดยมสีาระส าคญั ดงันี้  
ยอดเงนิฝากรวมของนิตบิุคคล ณ 31 สงิหาคม 2564    ยอดรวมทัง้สิน้    4,213,982.78   บาท  
      แบ่งออกเป็น เงนิฝากออมทรพัย ์  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ยอดรวมทัง้สิน้    2,659,722.34   บาท 
                       เงนิฝากประจ า  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ยอดรวมทัง้สิน้    1,537,784.39   บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบสถานทางการเงนิของนิตบิุคคลฯ และมมีตอินุมตัใิหฝ่้ายจดัการด าเนินการโอนเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากออมทรพัยเ์ขา้บญัชเีงนิฝากประจ าเพิม่เตมิจ านวน 500,000 บาท โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการน าเสนอขอ้มลูเรื่องดอกเบีย้
ฝากของแต่ละธนาคารต่อคณะกรรมการทางไลน์ หรอือเีมลอ์กีครัง้ 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   
 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ  
ฝ่ายจดัการเสนอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัต่อทีป่ระชุม ทัง้สิน้ 3 หมวดไดแ้ก่  
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1. หมวดที ่4 ขอ้ 8    กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ   
2. หมวดที ่5 ขอ้ 15  การด าเนินงาน การบญัชแีละการเงนิ   
3. หมวดที ่6 ขอ้ 28  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ     

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเพิม่เตมิแกไ้ขขอ้บงัคบัเกีย่วกบัเบีย้ปรบัหรอืเงนิเพิม่จาก
การช าระค่าใชจ้่ายสว่นกลางล่าชา้    
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน    
อเีมลแ์ละจดหมายต่างๆ:  ฝ่ายจดัการไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจากสมาชกิทัง้สิน้ 2 ฉบบั ในช่วงเดอืนทีผ่่านมา รายละเอยีดดงันี้      
    การติดตัง้กระจกถนน: เน่ืองจากเกดิอุบตัเิหตุรถชนกนั บรเิวณทางแยกบา้นใกล้ๆ บา้น 357/33-34 ฝ่ายจดัการจงึได้
ด าเนินการตดิกระจกโคง้บรเิวณตรงขา้มบา้นเลขที ่357/33-34 อย่างไรกด็สีมาชกิบา้นเลขที ่357/38 ไดร้อ้งเรยีนนิติ บุคคลฯ 
ถงึการด าเนินการตดิตัง้กระจกถนนโดยไม่มมีตจิากคณะกรรมการ โดยเหน็ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์กบับุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เท่านัน้ และไดแ้จง้ใหฝ่้ายจดัการน ากระจกถนนนัน้ออกจากเสาไฟส่วนกลางทีไ่ดต้ดิไปแลว้ ในการนี้ฝ่ายจดัการจงึขอน าเสนอ
ต่อกรรมการเพื่อพจิารณาตดิตัง้กระจกถนนไวค้งเดมิหรอืปลดออกแลว้น าไปตดิตัง้บรเิวณอื่นทดแทน  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากเหน็ควรใหต้ดิตัง้กระจกถนนไวใ้นต าแหน่งเดมิ และก าชบัใหฝ่้ายจดัการไม่ตดิตัง้
หรอืด าเนินการใดๆ หากยงัม่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ  
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป     
  การควบคุมความเรว็รถภายในหมู่บ้าน: สมาชิกบ้านเลขที่ 357/11 ได้ร้องเรยีนมายงันิติบุคคลฯถึงการใช ้ 
ความเรว็รถภายในหมู่บา้น และเสนอใหค้ณะกรรมการท าการตดิตัง้อุปกรณ์ชะลอความเรว็รถ (Speed Bump) บรเิวณถนน 
สว่นกลางภายในหมู่บา้น ในการนี้ฝ่ายจดัการจงึไดป้ระสานงานผูร้บัเหมาเพื่อเขา้ส ารวจหน้างานและเสนอราคา โดยมผีูร้บัเหมา 
3 ราย เสนอราคาเพื่อจดัท าลูกระนาดหลงัเต่า (ก่อปูน) ซึง่มรีาคาเริม่ต้นตัง้แต่  61,020 – 66,670 บาท (ส าหรบั 12 จุด) และ 
หากใชเ้ป็นลกูระนาดแบบยางจะมคี่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 92,795 บาท  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตไิม่อนุมตัติดิตัง้อุปกรณ์ชะลอความเรว็รถ (Speed Bump) บรเิวณถนนสว่นกลางในหมู่บา้น 
สถานะ: ปิดสิน้สดุการพจิารณา 
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั     
     - ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร    
     -ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา    
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
    - ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา    
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วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวมและการซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM ไดน้ าเสนอผูร้บัเหมารายที ่3 เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตก โดยผูร้บัเหมา K3M Renovation ไดเ้สนอราคาในการด าเนินการรือ้และก่อสรา้งก าแพงใหม่ใน 
ราคา 105,000 บาทต่อหลงัหรอืต่อพืน้ทีป่ระมาณ 280 ตารางเมตร   
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบ โดยคณะกรรมการพจิารณาให้น าเรื่องดงักล่าวปรกึษากบัสมาชกิเจา้ของบ้านเกีย่วกบัการ  
ด าเนินการก่อสรา้งก าแพงใหม่ โดยเสนอทางเลอืก 3 ทางเลอืกไดแ้ก่ ทางเลอืกที ่1 ด าเนินการสรา้งก าแพงใหม่ต่อเนื่องทีค่วาม
ยาวของบา้น 10 หลงัต่อกนั ทางเลอืกที ่2  สรา้งก าแพงใหม่เฉพาะบา้นทีอ่นุญาตใหน้ิตบิุคคลด าเนินการ และทางเลอืกที ่3 คนื
สทิธิแ์ละความรบัผดิชอบใหแ้ก่สมาชกิเจา้ของบา้น   
   
วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี     
ฝ่ายจดัการไดส้อบถามถงึก าหนดการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชกิ ประจ าปี 2564 หลงัจากทีไ่ดม้กีารเลื่อนการจดัประชุมเมื่อ    
เดอืนเมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19  นอกจากนี้ ฝ่ายจดัการไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมถงึอกี
หนึ่งช่องทางในการจดัประชุม ซึง่กค็อืการประชุมออนไลน์ ผ่านสือ่อเีลก็ทรอนิกส ์ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการเลื่อนการพจิารณาก าหนดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลีค่ลายลงเน่ืองจากปัจจุบนัยงัมกีารควบคุมถงึจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไ่ม่เกนิกว่า 25 คน และไม่เหน็ดว้ยในการจดัประชุม
ออนไลน์ผ่านสือ่อเีลก็ทรอนิกส ์
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป   
  
วาระท่ี 13 เรือ่งอ่ืนๆ      

13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: ฝ่ายจดัการไดร้ายงานความคบืหน้าถึงการด าเนินการติดตาม   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลในการซ่อมแซมถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้น ซึง่ทางคุณประกอบ สมาชกิอบต. ทบัใต้ ไดแ้จง้ว่าทาง
สภาไดอ้นุมตังิบประมาณในการด าเนินการแลว้ โดยคาดว่าจะสามารถเริม่ด าเนินการไดใ้นเดอืนตุลาคม 2564 ระยะด าเนินการ 
ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนประมาณ 700 เมตรกรณีท าถนนคอนกรตี หรอืหนิคลุกปรมิาณ 120 ควิกรณีไม่ไดเ้ทคอนกรตี 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตดิตามการด าเนินการกบัทางอบต.อย่างต่อเนื่อง 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

13.2. การบ ารงุรกัษาพืน้ท่ีแปลงเปล่า: QPM ไดด้ าเนินการน าสง่อเีมลแ์ละโทรประสานงานไปยงัคุณน้อง พนักงาน
บรษิทั เอเชยี กรุ๊ป จ ากดั เพื่อด าเนินการแจง้ปัญหาสกี าแพง และบรเิวณทีด่นิทีค่่อนขา้งรกรา้ง และควรไดร้บัการปรบัปรุงโดย
การทาสใีหม่เพื่อรกัษาไว้ซึ่งความสวยงามของหมู่บ้าน โดยบรษิัทได้แจ้งกลบัมาว่าทางบรษิัทยงัไม่มแีผนในการเขา้บุรณะ
บรเิวณพืน้ทีแ่ปลงเปล่าในช่วงนี้ 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการตดิตามการด าเนินการกบับรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปต่อไป 
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.3 การปรบัปรุง คลบัเฮ้าท์:  QPM รายงานสถานะ การด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซมทาสภีายนอกอาคาร
คลบัเฮา้สต่์อทีป่ระชุม ซึง่ช่างสว่นกลาง QPM ไดเ้ขา้ด าเนินการซ่อมแซมทาสภีานอกอาคารคลบัเฮา้สท์ัง้สิน้ 2 คนระยะเวลาใน
การด าเนินการทัง้สิน้ 4 วนั ด าเนินการแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2564   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบ   
สถานะ:  ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็   
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13.4. ซ่อมประตหู้องน ้าของสโมสรท่ีช ารดุ: QPM แจง้ความคบืหน้าถงึการด าเนินการเปลีย่นบานประตูและวงกบ
ห้องน ้าคลบัเฮ้าส์เพิ่มเติมอกีจ านวน 2 บาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ผ่านมาซึ่งได้อนุมตัิงบประมาณในการ
ด าเนินการทัง้สิน้ 19,000 บาท โดยการว่าจา้งผูร้บัเหมานายสรุศกัดิ ์งานแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 25664     
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ: ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็    
          13.5. สญัญาก าจดัปลวกและแมลง:  ฝ่ายจดัการรายงานต่อทีป่ระชุมถงึการด าเนินการต่อสญัญาก าจดัแมลง กบั 
บรษิัทท ีแอนด ์เอ เพสท์คอนโทรลเซอร์วสิ จ ากดั ซึ่งทางบรษิัทได้น าส่งสญัญาฉบบัใหม่เริม่วนัที ่5 สงิหาคม 2564 – 4 
สงิหาคม 2565 ใหฝ่้ายจดัการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้และฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการช าระค่าใชจ้่ายแลว้เสรจ็ทัง้สิน้ 5,885 บาท    
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ    
สถานะ: ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็  

13.6. ระบบ CCTV:  คณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการสรรหาผูร้บัเหมาเพื่อปรบัปรุงระบบ CCTV      
และตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพิม่เตมิอกี 2 ตวั ในการนี้ฝ่ายจดัการไดน้ าเสนอขอ้มูลผูร้บัเหมาต่อทีป่ระชุมทัง้สิน้ 3 ราย ซึง่ราคาค่า   
ด าเนินการในการปรบัปรุงระบบและตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพิม่เตมิ ราคาค่าด าเนินการเริม่ตน้ตัง้แต่ 46,910 บาทถงึ 49,400 บาท   
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิลอืกผูร้บัเหมา PPROTECH CCTV เป็นผูด้ าเนินการปรบัปรุงระบบ CCTV และตดิตัง้   
กลอ้งวงจรปิดเพิม่เตมิ 2 ตวับรเิวณดา้นหน้าหมู่บา้น ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้สน้ 47,200 บาท    
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    

13.6. ปรบัปรงุห้องออกก าลงักาย:  คณะกรรมการได้เสนอใหป้รบัปรุงพืน้หอ้งออกก าลงักายโดยการปูแผ่นยางกนั    
กระแทก เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ืน้หอ้งออกก าลงักายช ารุดจากการใชง้าน โดยฝ่ายจดัการไดน้ าเสนอรูปแบบแผ่นยางต่อทีป่ระชุม  
ซึ่งมรีาคาอยู่ที่ประมาณ 250 บาทต่อแผ่น โดยหากปูห้องออกก าลงักายทัง้ห้องจะต้องใช้แผ่นยางทัง้สิน้ 40 แผ่น คดิเป็น  
ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 10,000 บาท นอกจากนี้ฝ่ายจดัการไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมจดัซือ้ชัน้วางดมัเบลและปรบัปรุงทาสหีอ้งออกก าลงั
ร่วมดว้ย โดยราคาชัน้วางดมัเบลแบบ 2 ชัน้ต่ออนัอยู่ที ่2,600 บาทและค่าสทีาหอ้งออกก าลงักายประมาณ 3,500 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิงบประมาณทัง้สิน้ 18,700 บาทเพื่อด าเนินการปูแผ่นยางหอ้งออกก าลงักายทัง้หอ้ง และ
จดัซือ้ชัน้วางดมัเบลจ านวน 2 อนั รวมถงึอุปกรณ์และสเีพื่อทาภายในหอ้งออกก าลงักายใหม่ โดยมอบหมายใหช้่าง QPM เป็น
ผูด้ าเนินการ     
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.7. ค่าบริการดแูลสวนเดือนกนัยายน: ฝ่ายจดัการไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมเพื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายคู่สญัญาดูแลสวน 
ด าเนินการโดย นายกมิซุ้น หลวิวิเศษ ซึ่งต้องหยุดให้บรกิารดูแลสวนเพื่อกกัตัวเป็นระยะเวลา 14 วนั ตัง้แต่วนัท ี8-22 
กนัยายน 2564 เน่ืองจากสมาชกิในครอบครวัตดิเชือ้โควดิ 19  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิช าระค่าใชจ้่ายแก่คู่สญัญาดูแลสวน นายกมิซุ้น หลวิวเิศษ ประจ าเดอืนกนัยายน 2564 
ทัง้สิน้ 5,000 บาทโดยจ่ายตามวนัทีเ่ขา้ปฏบิตังิานจรงิ และอนุมตัใิหว้่าจา้งนายสทิธชิยั สรอ้ยสุวรรณ เขา้ด าเนินการดูแลสวน
สปัดาหล์ะ 3 วนัช่วงทีน่ายกมิซุน้ตอ้งกกัตวั รวมค่าใชจ้่ายทัง้สนิ 2,000 บาท     
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

ปิดประชุมเวลา 18.00  น. 
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Minutes of the Committee Meeting No.5/2021 
Wednesday 22 September 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 

      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 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. 04/2021 dated 14 July 2021  

Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 04/2021 on 14 July 2021 

Status: Closed  

 

Agenda 2  Common Area Maintenance Fees  

 2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM update the legal action regards to the members' unpaid 
common fee which included house numbers 357/94 and 357/48 as the court had postponed the mediation due to 
the covid-19 situation and a new appointment will be held on 16 December 2021 and 23 December 2021 
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respectively. This situation is also the same as the house numbers 357/45 and 357/46 that the execution department 
had to delay to seizure an asset regards to its announcement which effect till 30 September 2021 

Resolution: The meeting was acknowledged and assigned the management to keep follow up of the legal actions 
against the members unpaid of common fee. The committee moreover requested management to send the 
indictment of house number 357/48 and 357/94 that the lawyer already submitted to court.  

Status: Open, Follow up next board meeting. 

 

2.2 CAM 2020: QPM reported about the progress of the 2021 common maintenance fee collections as of 
15 September 2021 which can be specified into 2 periods as follows 

     -  CAM collection of the first half-year: Paid amount was 1,295,960 Baht or account for 96.75 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 the status of common fee collection and the 2021 outstanding fee  

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  
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Agenda 4 Landscaping and Gardening  

No items  

   

Agenda 5 Finance:   

Management reported the financial status of the Juristic Person as of August 2021 which the total deposit as of 31 
August 2021 was in the amount of        4,213,982.78   Baht  

Divided into saving account:  amount of     2,659,722.34   Baht 

           And Fixed   account:  amount of    1,537,784.39    Baht 

Resolution: The meeting was acknowledged the financial status of the Juristic person and resolved approval to 
transfer money from the saving account to a fixed deposit account amount of 500,000 baht. The committee also 
requested QPM management to propose the interest rate of each bank to the committee via line or email to 
consider once again.    

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 

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: Management got 2 complaints from the members in the past month, detail are as follows: 
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Road Mirror due to an accident happening at the intersection nearby house number 357/33-34, 
management, therefore, installed the road mirror on the deposit side of house number 357/33-34. However the 
house number 357/38 did complain to the Juristic person about the installation of road mirror without a resolution of 
the committee and it seem to be beneficial to individual person only, so the house owner requested management to 
remove that road mirror from the electric pole. The committee, therefore, is requested to consider of installed the 
road mirror at the same place or removing and install at the other places instead.   

Resolution: The majority vote of the committee was approval to install the road mirror at the same place and advise 
the management to not install or do any work that has not yet been approved by the committee. 

Status: Open, Follow up next board meeting.  

 Speed limited when driving in the village: The member of house number 357/11 had a complaint to the 
juristic person regards to the car speed driving in the village and propose the committee install a speed bump on the 
public road in the village. In this regard, management has coordinated the contractor to survey the public road and 
provide quotes for installing a speed bump. There are 3 contractors provided quote for the construction of cement 
speed bump, price starting from 61,020 – 66,670 baht (for 12 locations) and if using the rubber speed bump it will 
cost around 92,795 baht 

Resolution: The meeting resolve disapprove to install of speed bump on the public road of the village 

Status: Open, Follow up next board meeting. 

 

Agenda 8 Security 

No Items  

 

Agenda 9 Communication  

No items 

 

Agenda 10 Management  

No items  
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Agenda 11 Perimeter Wall    

Perimeter wall repair: QPM propose a quotation of the 3 contractor for fixing the perimeter walls at west side. The 
contractor K3M Renovation provide quote for remove the existing wall and rebuilt a new wall per house or per 280 
square meters, price is in the mount of 105,000 baht    

  

Resolution: The meeting was acknowledged, and the committee proposes to request the advice of the member by 
propose 3 options to solve the perimeter walls issue consisting of options 1 Rebuilt a new wall by continuous the 
length of 10 houses next to each other. Option 2 rebuilt a new wall only for house that authorize permission to the 
JP and option 3 returned the authorization and responsibility to the house owner.       

Status: Open, Follow up next board meeting. 

 

Agenda 12 Annual General Meeting 

Management proposes to the meeting regards to the schedule for 2021 annual general meeting as the original 
meeting plan on April has been postponed due to covid-19. Management moreover proposed another solution for 
the AGM meeting which is an online meeting via electronic.   

Resolution: The committee postponed the consideration of the 2021 Annual General Meeting until the situation is 
resolved as the number of the person attended the meeting is still being restricted for not over 25 persons. The 
committee, moreover do not agree to arrange the online meeting via an electronic system       

Status: Open, Follow up next board meeting  

. 

Agenda 13 Other Matters  

 13.1 Public Entrance Road: Management has reported progress on follow-up actions with Sub-district 
Administrative Organization to repair the entrance road which Mr. Prakob, a member of the Sub-district 
Administrative Organization, Thap Tai informed that the Council has approved the budget for operate this project 
already and It is expected to commence operations in October 2021 by renovation the public entrance roads with 
concrete about 700 meters or 120 cubic meters of mixed stone in case of not pouring concrete 

Resolution: The meeting was acknowledged and assigned the management to follow up actions with Sub-district 
Administrative Organization continuously.  
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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: QPM report to the meeting about the repaint of the external wall of the 
clubhouse which has been done by 2 of QPM technicians, the total operating date is 4 days, work done on 2 August 
2021. 

Resolution: The meeting was acknowledged. 

Status: Open, Follow up next board meeting 

          13.4. Repair broken door at clubhouse: QPM report to the meeting that another 2 doors and door frame of 
the toilet at the clubhouse have been fixed regards to the resolution of the committee meeting previously that 
approved the budget for this project totally of 19,000 baht by hiring Mr. Surasak, Work done on 5 August 2021 

Resolution: The meeting was acknowledged.  

Status: Closed  

         13.5. Pest Control Contract:  Management inform the committee that the Pest control service contract 
between Emerald Green Housing Estate Juristic Person and T&A Pest Control Service company has completely 
renewed which the JP already paid for a new contract and the company already submitted a new contract to the JP, 
the contract starting from 5 August 2021 – 4 August 2022, the price at 5,885.00 Baht (In VAT)  

Resolution: The meeting was acknowledged  

Status: Closed  

          13.6. CCTV system: The committee did assign the management to coordinate the contractor for upgrade the 
CCTV system and install 2 additional CCTV cameras. The management, therefore, proposed a quotation of 3 
contractors to the meeting which the total cost for upgraded CCTV system and installing additional camera is 
starting from 46,910 baht to 49,400 baht   



นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

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

E-mail: office@theemeraldgreen. Phone: 062-9142462 

 

 

Resolution: The meeting resolved approval to upgrade the CCTV system and installed 2 additional CCTV cameras 
at the front of the village by appointing to the contractor, PROTECH CCTV proceed this project, total expense is in 
the amount of 47,200 baht. 

Status: Open, Follow up next board meeting 

        13.7. Renovate of fitness room: The committee assigned management contact the contractor to renovate the 
fitness room by laying rubber sheet to prevent the gym floor from being damaged from use. Management therefore 
presented the rubber sheet pattern to the meeting, price at 250 baht per sheet and if covering the whole fitness 
area, 40 rubber sheets is required and it cost around 10,000 baht Management moreover, propose to paint the 
internal wall of the fitness room and purchase the dumbbell rack to keep the dumbbell properly. Price for a 2-tier 
dumbbell rack is 2,600 baht per piece, and the gym paint costs about 3,500 baht. 

Resolution: The meeting resolved approval a budget amount of 18,700 baht for laying rubber sheet for whole room 
and purchased 2 dumbbell racks as well as purchase a paint for repaint the internal wall of the fitness room by 
assigned QPM technician to proceed this project. 

       13.8. Garden service fee for September: The management has notified the meeting to consider the service fee 
of the garden service contract as of September 2021 operated by Mr. Kimsun Liuwises due to the family member of 
the gardener infected with Covid-19. So he must be stopped working for state quarantine 14 days starting from 8-22 
September 2021. 

Resolution: The meeting resolved approval to pay the gardening service contract, Mr. Kimsun Liuwises, for the 
month of September 2021, totaling at 5,000 baht, paid on the date of actually working. The meeting also approval to 
hire Mr. Sittichai Soisuwan to provide the gardening service 3 days a week during the time that Mr Kimsun was in 
quarantine. Total expense is in the amount of 2,000 baht 

The Meeting was adjourned at 17.00 hours. 

 


