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รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ครัง้ท่ี 6/2564  
วนัพธุท่ี 24 พฤศจิกายน 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 
    5. นางสายใจ              กุสต๊าฟซอน       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 05/2564  เม่ือวนัท่ี  22 กนัยายน 2564      
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมกรรมการครัง้ที ่5 ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่22 กนัยายน  2564  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็    
 
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง       

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานความคบืหน้าถงึการด าเนินการทาง
กฎหมายกบัสมาชกิทีค่า้งช าระค่าสว่นกลาง ซึ่งประกอบไปดว้ยสมาชกิบา้นเลขที ่357/94 และ 357/48 ซึ่งศาลไดเ้ลื่อนการ
พจิารณาไกลเ่กลีย่ สบืพยาน มาเป็นวนัที ่16 ธนัวาคม 2564 และ 23 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ 19 และในสว่นของการบงัคบัคดสีมาชกิบา้นเลขที ่357/45 และ 357/46 กเ็ช่นเดยีวกนั ดว้ยสถานการณ์โควดิ 
19 ทางเจา้หน้าทีส่ านักงานบงัคบัคดแีจง้ว่า อยู่ระหว่างปิดท าการใหช้ะลอการยดึทรพัยไ์วก้่อน โดยประกาศจะสิน้สุดภายใน
วนัที ่30 กนัยายน 2564  
มติทีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินคดกีบัสมาชกิทีค่า้งช าระค่า 
สว่นกลางอยา่งต่อเน่ือง พรอ้มทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจดัการน าสง่ส านวนฟ้องบา้น 357/48 และ 357/94 ทีท่างทนายไดย้ื่นฟ้อง
ต่อศาลไปแลว้ใหแ้ก่คณะกรรมการทราบรว่มดว้ย 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป        
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 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2564: QPM รายงานความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าสว่นกลางประจ าปี 2564 ณ วนัที ่15   
พฤสจกิายน 2564 ซึง่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ชว่งดงัน้ี 

-  การจดัเกบ็ค่าสว่นกลาง ในครึง่ปีแรกของปี 2564: จดัเกบ็ได ้1,303,760 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 97.32 จากยอด
แจง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท  

-  การจดัเกบ็คา่สว่นกลาง ในครึง่ปีหลงัของปี 2564: จดัเกบ็ได ้  1,240,740 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 92.62 จากยอด
คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานสถานการณ์จดัเกบ็คา่สว่นกลางและลกูหนี้คา้งช าระคา่สว่นกลางประจ าปี 2564     
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป      
 
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   

ฝ่ายจดัการรายงานสถานะทางการเงนิของนิตบิุคคลฯ ณ เดอืนตุลาคม 2564 ต่อทีป่ระชุม โดยมสีาระส าคญั ดงัน้ี  
ยอดเงนิฝากรวมของนิตบิุคคล ณ 31 ตุลาคม 2564    ยอดรวมทัง้สิน้    4,329,928.52   บาท  
      แบง่ออกเป็น เงนิฝากออมทรพัย ์  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ยอดรวมทัง้สิน้    2,775,668.08   บาท 
                       เงนิฝากประจ า  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ยอดรวมทัง้สิน้    1,537,784.39   บาท  
นอกจากน้ี ฝ่ายจดัการ QPM ยงัไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาอตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารของแต่ละธนาคารตามทีไ่ด้  
น าส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมการทางอีเมล์ สบิเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ผ่านมาที่ได้มกีารอนุมตัิ ให้โอนเงนิ
จ านวน 500,000 บาทไปยงับญัชฝีากประจ าของนิตบิุคคลฯ แต่ยงัไมไ่ดข้อ้สรุปเรือ่งของธนาคารทีจ่ะน าฝาก  
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบสถานทางการเงนิของนิตบิุคคลฯ และมมีตอินุมตัใิหฝ่้ายจดัการด าเนินการโอนเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากออมทรพัยเ์ขา้บญัชเีงนิฝากประจ า 12 เดอืนธนาคารไทยพาณิชย ์จ านวน 500,000 บาท  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   
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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     

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเพิม่เตมิแกไ้ขขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัเบีย้ปรบัหรอืเงนิเพิม่จาก
การช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นกลางลา่ชา้    
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลกูบ้าน    
อเีมลแ์ละจดหมายต่างๆ:  ฝ่ายจดัการไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากสมาชกิ 1 รายการ รายละเอยีดดงัน้ี      
    การติดตัง้กล้อง CCTV ในห้องออกก าลงักายและบริเวณสระว่ายน ้า: ดว้ยสมาชกิบา้น 357/26 ไดร้อ้งเรยีนมายงั
นิตบิุคคลฯ เกี่ยวกบักล้องวงจรปิดที่ได้ติดตัง้ในห้องออกก าลงักายและบรเิวณสระว่ายน ้าส่วนกลาง ซึ่งสมาชกิได้แจ้งความ
ประสงค์ให้นิติบุคคลฯ ด าเนินการถอดกล้องวงจรปิดภายในห้องออกก าลงักาย เน่ืองจากสมาชกิรู้สกึไม่สะดวกใจในการใช้
บรกิารและมคีวามกงัวลในเรือ่งของการบนัทกึเสยีงจากกลอ้งวงจรปิด นอกจากน้ี ฝ่ายจดัการไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิถงึ
การด าเนินการของสมาชกิท่านดงักล่าวซึง่ไดก้ระท าการปรบัทศิทางของกลอ้งวงจรปิดและแปะกระดาษบรเิวณหน้ากลอ้งวงจร
ปิดทุกครัง้ทีม่กีารเขา้ใชบ้รกิารหอ้งออกก าลงักายและสระวา่ยน ้า 
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบและยนืยนัการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งออกก าลงักาย และบรเิวณสระวา่ยน ้า นอกจากน้ี
คณะกรรมการไดแ้จง้ขอ้มูลเพิม่เตมิต่อผูท้ี่ประชุมว่า กลอ้งวงจรปิดบรเิวณสระว่ายน ้าไดม้ีการตดิตัง้มาแต่เดมิที่เริม่โครงการ
แลว้ และวตัถุประสงค์ของการตดิตัง้กล้องวงจรปิดภายในหอ้งออกก าลงักายนัน้กเ็พื่อสงัเกตการณ์บุคคลที่เขา้ใช้บรกิารหอ้ง
ออกก าลงักายและไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ และสรา้งความเสยีหายใหแ้ก่อุปกรณ์ออกก าลงักาย 
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป     
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั     
     - ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา   
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร    
     -ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา    
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
    - ไมม่หีวัขอ้เพือ่พจิารณา    
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวมและการซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM ไดน้ าเสนอผูร้บัเหมารายที ่3 เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตก โดยผูร้บัเหมา K3M Renovation ไดเ้สนอราคาในการด าเนินการรือ้และก่อสรา้งก าแพงใหมใ่น 
ราคา 105,000 บาทต่อหลงัหรอืต่อพืน้ทีป่ระมาณ 280 ตารางเมตร   
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มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบ อย่างไรก็ดี ตามที่สมาชกิบางท่านปฏิเสธการซ่อมแซมก าแพงตามที่ได้มกีารส ารวจและ 
สอบถามสมาชกิในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจงึเหน็ควรให้หยุดการด าเนินการซ่อมแซมก าแพงออกไปจนกว่าจะมกีารจดั
ประชุมใหญ่ ทัง้น้ีกเ็พื่อเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชกิไดพ้จิารณาแนวทางในการด าเนินการทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเจตนา 
รมของสมาชกิต่อไป   
    
วาระท่ี 12 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี      
12.1. พิจารณาก าหนดการจดัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2564 ฝ่ายจดัการได้แจง้ต่อทีป่ระชุมถงึก าหนดการจดัประชุม
ใหญ่สามญั ประจ าปี 2564 ตามทีส่มาชกิหมู่บา้นไดม้กีารสอบถามมาที่ นิตบิุคคลฯ นอกจากน้ี ดว้ยประกาศและค าสัง่จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธซ์ึ่งไดม้กีารผ่อนคลายการบงัคบัใชบ้างมาตรการในการ ป้องกนัและการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 โดยไดม้ี
การก าหนดจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทีไ่มเ่กนิ 200 คน  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการเลื่อนการพจิารณาก าหนดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ในวนัเสารท์ี ่23 เมษายน 2565  
เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ควบคู่กบัการประชุมสามญัประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมการ
ไดพ้จิารณาก าหนดวาระและหวัขอ้ในการประชุมใหญ่ดงัน้ี  

1. ตดิตัง้รางระบายน ้าฝนทีค่ลบัเฮา้ส ์ 
2. ทาสภีายในและภายนอกคลบัเฮา้ส ์ 
3. ซ่อมแซมดาดฟ้าคลบัเฮา้ส ์ 
4. เปลีย่นฝาทอ่ระบายน ้าทีช่ ารดุ  
5. บ ารงุรกัษาทอ่ระบายน ้าของหมูบ่า้น ซึง่ควรด าเนินการทุกๆ 3 ปี  
6. ปรบัปรงุสวนบรเิวณหน้าคลบัเฮา้ส ์โดยจดัท าเป็นไมพุ้ม่ (บรเิวณสระวา่ยน ้ากบัถนนทางเขา้หมูบ่า้น) 
7. ท าความสะอาดก าจดัตน้ไมแ้ละวชัพชืดา้นหลงัก าแพงฝัง่ตะวนัออกและใต ้พรอ้มทัง้ทาสกี าแพงฝัง่ทศิตะวนัออกของ

หมูบ่า้นใหม ่ 
8. พจิารณาถมทีด่นิตามแนวก าแพงฝัง่ทศิใต ้โดยประสานขออนุญาตเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง  

สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
 
12.2. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564: ฝ่ายจดัการน าเสนอต่อที่ประชุมพจิารณา  
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ทัง้น้ีกเ็พื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็
เมอรลั กรนี ขอ้ที่ 21 ที่ไดร้ะบุไวว้่า คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบบญัชรีบัรองงบแสดงฐานะทาง
การเงนิ และ รายรบัรายจ่ายประจ าปีโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และต้องจดัท างบประมาณการรายรบัค่าส่วนกลางและ
ค่าใชจ้่ายของปีถดัไปภายใน 90 วนั นบัจากวนั สิน้งวด ทางบญัชโีดยก าหนดรอบบญัชใีหเ้ป็น 1 มกราคม  –  31 ธนัวาคม 
ของทุกปีและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิประจ าปี ทัง้น้ี รายนามผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดเ้สนอราคาสอบบญัชี
ของนิตบิุคคลฯ มทีัง้สิน้ 3 ราย ราคาทีเ่สนอเริม่ตน้ที ่11,000 บาทไปจนถงึ 12,000 บาท  
 มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัเลอืกจากทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิ ประจ าปี 2563 บรษิทั เอก็เซล 
ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองนิตบิุคคลฯ ประจ าปี 2564 คา่บรกิารทัง้สิน้ 12,000 บาท      
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
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วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ      
13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: คณะกรรมการไดส้อบถามถงึการด าเนินการเตมิหลุมถนนดา้นหน้า

ทางเขา้หมู่บา้น โดยไดเ้สนอใหห้ยอดยางมะตอยลงบนหลุมถนนและปิดทบัดว้ยหนิคลุก ในการน้ี ฝ่ายจดัการไดป้ระมาณการ
คา่ใชจ้า่ยเพือ่การด าเนินการดงักล่าว ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ีป่ระมาณ 7.000 บาท  
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหด้ าเนินการเตมิหลุมถนนโดยการหยอดยางมะตอยและปิดทบัดว้ยหนิคลุก ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 
7,000 บาท 
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 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.3 ปรบัปรงุระบบกล้องวงจรปิด:  QPM รายงานต่อทีป่ระชุมถงึการด าเนินการปรบัปรุงระบบกลอ้งวงจรปิดและ
การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพิม่เตมิจ านวน 2 ตวัโดยผูร้บัเหมา PROTECH CCTV ซึง่ไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 
47,200  บาท นอกจากน้ี ดว้ยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัิในไลกลุ่มคณะกรรมการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพิม่เตมิอกี 1 ตวัภายในหอ้ง
ออกก าลงักาย คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 3,000 บาท ซึง่ผูร้บัเหมาไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็เชน่กนั เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2564   

อย่างไรกด็ ีดว้ยสายสญัญาณระบบกลอ้งวงจรปิดใกล้ๆ กบับ่อน ้าดา้นหน้าหมู่บา้นเกดิการช ารุดเสยีหายจากตะปู ท า 
ให้ภาพที่แสดงบนจอภาพไม่ชดัเจน ดงันัน้ ผู้รบัเหมาจงึได้เสนอให้ท าการเปลี่ยนสายสญัญาณระบบกลอ้งวงจรปิดใหม่ซึ่งมี
ค่าใชจ้่ายประมาณ 1,000 บาท อยา่งไรกด็ ีหากนิตบิุคคลฯท าการเปลีย่นกลอ้งวงจรปิดดา้นหน้าส านกังานนิตบิุคคลฯ จ านวน 
3,000 บาท ทางผูร้บัเหมาจะไมค่ดิค่าใชจ้า่ยในการเปลีย่นสายสญัญาณกลอ้งวงจรปิดทีช่ ารดุดงักล่าว 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมมีตอินุมตัใิหฝ่้ายจดัการด าเนินการเปลีย่นกลอ้งวงจรปิดดา้นหน้าส านักงานนิตบิุคคลฯ
ใหม ่คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 3,000 บาท โดยใหผู้ร้บัเหมาท าการปรบัปรงุแกไ้ขสายสญัญาณระบบกลอ้งวงจรปิดบรเิวณบ่อน ้าดา้นหน้า
คลบัเฮา้สร์ว่มดว้ยโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ    
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.4. ปรบัปรงุซ่อมแซมห้องออกก าลงักาย: QPM รายงานสถานะการปรบัปรุงหอ้งออกก าลงักาย ตามทีไ่ดม้กีาร
อนุมตัจิากคณะกรรมการในการประชุมครัง้ทีผ่่านมา  จ านวนทัง้สิน้ 18,700 บาท ซึ่งในการน้ีฝ่ายจดัการไดร้ายงานแผนการ
ด าเนินงานต่อทีป่ระชุม โดยจะเริม่จากการทาสผีนงัภายในหอ้งออกก าลงักายก่อน หลงัจากนัน้จงึท าการปูแผ่นยางในหอ้งออก
ก าลงักาย โดยช่างสว่นกลาง QPM จะเขา้มาด าเนินการทาสผีนงัภายในหอ้งออกก าลงักายในวนัที ่29 และ 30 พฤศจกิายน 
2564 ทัง้น้ีในส่วนของที่วางดมัเบลนัน้  ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการสัง่ซ้อไปแลว้เช่นกนัซึ่งของจะพรอ้มส่งในช่วงปลายเดอืน
พฤศจกิายน และในช่วงเดอืนธนัวาคมฝ่ายจดัการจะด าเนินการจัดเตรยีมเอกสารตัง้เบกิเพื่อท าการสัง่ซื้อแผ่นยางปูพืน้ส าหรบั
หอ้งออกก าลงักายและนดัหมายชา่งสว่นกลาง QPM เขา้ด าเนินการปแูผน่ยางอกีครัง้หลงัจากทีไ่ดร้บัเชค็เพือ่จดัซือ้แผน่ยาง 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมมีตอินุมตัใิหฝ่้ายจดัการด าเนินการเปลีย่นกลอ้งวงจรปิดดา้นหน้าส านักงานนิตบิุคคลฯ
ใหม ่คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 3,000 บาท โดยใหผู้ร้บัเหมาท าการปรบัปรงุแกไ้ขสายสญัญาณระบบกลอ้งวงจรปิดบรเิวณบ่อน ้าดา้นหน้า
คลบัเฮา้สร์ว่มดว้ยโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ    
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 



นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั 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. Phone: 062-9142462 

 

 

          13.5. ค่าบริการงานสวนในเดือนกนัยายน: QPM แจง้ต่อทปีระชุมถงึอตัราค่าบรกิารงานสวน ประจ าเดอืน 
กนัยายน 2564 ดว้ยนายกมิซุน้ หลวิวเิศษ ตอ้งกกัตวัเป็นระยะเวลา 14 วนัระหวา่งวนัที ่8-22 กนัยายน 2564 โดยทีป่ระชุมครัง้
ทีผ่า่นมาไดม้มีตใิหน้ายสทิธชิยั สรอ้ยสวุรรณ ท าหน้าทีด่แูลสวนสว่นกลางภายในหมูบ่า้นสปัดาหล์ะ 3 วนั ช่วงทีค่นสวนประจ า 
หมูบ่า้นนายกมิซุน้ ตอ้งกกัตวั ทัง้น้ีค่าใชจ้่ายเพื่อการว่าจา้งนายสทิธชิยัทัง้สิน้จ านวน 2,000 บาท และค่าจา้งนายกมิซุน้ หลวิ
วเิศษ ในเดอืนกนัยายน จ านวน 5,000 บาจาก 10,000 บาทต่อเดอืน ทัง้น้ีเฉพาะเดอืนกนัยายน 2564 เท่านัน้   
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: ปิดแลว้เสรจ็ 

13.6. จดัซ้ือเครื่องส ารองไฟจ านวน 2 ตวัส าหรบัเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละระบบกล้องวงจรปิด:  ฝ่ายจดัการ
รายงานต่อทปีระชุมถงึสถานะของเครื่องส ารองไฟซึง่ปัจจุบนัไม่สามารถใชง้านได ้โดยเมื่อไฟฟ้าขดัขอ้งคอมพวิเตอรแ์ละระบบ
วงจรปิดจะดบัทนัท ีในการน้ี ฝ่ายจดัการจงึไดส้อบถามราคาจากทางผูร้บัเหมา 4 รายเพื่อสอบถามราคาเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 2 ตวั ซึง่ราคาทีน่ าเสนอเริม่ตัง้แต่ 7,000 – 7,900 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิดัซื้อเครื่องส ารองไฟใหมจ่ านวน 2 เครื่อง ส าหรบัระบบวงจรปิดและคอมพวิเตอรภ์ายใน
ส านกังาน คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 7,000 บาทโดยจดัซือ้กบัทาง PPROTECH CCTV 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    

13.7. ไฟถนนยามค า่คืน:  ดว้ยบรเิวณฝัง่ทศิเหนือและตามแนวถนนฝัง่ทศิตะวนัออกบางพืน้ที่ของหมูบ่า้นไมค่่อย
สว่างในช่วงค ่าคนื ซึ่งท าใหเ้กดิความรูส้กึอนัตรายและไม่ปลอดภยั ในการน้ี ที่ประชุมจงึไดพ้จิารณาตดิตัง้ไฟสนาม 3-4 อนั 
โดยเป็นไฟโซลาเซลแบบ LED ความสงูประมาณ 50-100 เซนตเิมตรจากพืน้ โดยตดิตัง้บรเิวณดา้นหลงัพุ่มไมต้ามแนวถนน 
ทัง้น้ีการตดิตัง้ไฟสนามที่มคีวามสงูมากขึน้อาจมปีระสทิธภิาพมากกว่าแต่กอ็าจสง่พลต่อทศันียภาพและเกดิความไม่สวยงาม 
ทัง้น้ีที่ประชุมจงึเสนอให้ท าการตดิตัง้ไฟสนามก่อน 1 โคมเพื่อพจิารณาจ านวนโคมไฟที่จะต้องใช้ทัง้หมด ประมาณการ
คา่ใชจ้า่ยประมาณ 24,000 บาท (พืน้คอนกรตี เสาไฟสัน้ และโคมไฟ)   
มติท่ีประชมุ: ทีป่ระชุมรบัทราบและเสนอใหใ้ชไ้ฟสนามแทนการตดิตัง้เสาไฟเพิม่เตมิ เน่ืองจากมคีวามกลมกลนืและเหมาะสม
กบัสวนและไมส่ง่ผลกระทบกบัภาพลกัษณ์ของหมูบ่า้น 
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 13.8: สต๊ิกเกอรติ์ดพาหนะ: คณะกรรมการเสนอให้มกีารจดัท าสติ๊กเกอร์ส าหรบัตดิพาหนะเพื่อง่ายจ่อการระบุ
สถานะของรถทีเ่ขา้ออกหมูบ่า้น โดยสติก๊เกอร ์“เอม็เมอรลั กรนี” จะน ามาใชแ้ปะตดิไวบ้รเิวณกระจกหน้ารถ ซึง่พนกังานรกัษา
ความปลอดภยัจะสามารถปฏบิตังิานไดง้า่ยมากยิง่ขึน้ในการจ าแนกบุคคลเพื่อใหบ้รกิารเปิดปิดไมก้ัน้ หรอืแลกบตัรประจ าตวั 
ทัง้น้ีเฉพาะสมาชกิทีช่ าระคา่ใชจ้า่ยสว่นกลางเท่านัน้ทีจ่ะไดร้บัสติก๊เกอรต์ดิรถและจะมกีารท าสิก๊เกอรใ์หมใ่นทุกแต่ละปี 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้ดัท าสติก๊เกอรส์ าหรบัพาหนะ โดยพจิารณาเลอืกรปูแบบที ่2 ขนาดสติก๊เกอรท์ี ่6*8 
เซนตเิมตรโดยเป็นสติก๊เกอรแ์บบสญุญากาศ ซึง่ทีป่ระชุมเหน็ควรใหจ้ดัท าสติก๊เกอรเ์ริม่ตน้ทีจ่ านวน 165 แผ่น ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 
1,000 บาท  นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัมมีตใิหฝ่้ายจดัการด าเนินการแจกสติก๊เกอรใ์หแ้ก่สมาชกิทีช่ าระค่าสว่นกลางแลว้โดย
ไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใดๆ ทัง้น้ีจ านวนสติก๊เกอรท์ีจ่ะใหส้มาชกินัน้จะเป็นไปตามจ านวนพาหนะทีไ่ดม้กีารลงทะเบยีนไวก้บันิติ
บุคคลฯ พรอ้มทัง้เสนอใหท้ าการเปลีย่นสสีติก๊เกอรท์ุก 12 เดอืนโดยเริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนมกราคม 2565 เป็นตน้ไป  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.9. ตวัอกัษรหมู่บ้าน เอม็เมอรลั กรีน:  ดว้ยเน่ืองจากตวัอกัษรสขีาวอยูใ่นสภาพทีไ่มส่มบรูณ์ ไมเ่ด่นชดั ซึง่ควรมี
การปรปัรุงซ่อมแซมและทาสตีวัอกัษรใหม ่โดยทีป่ระชุมเสนอใหว้างในต าแหน่งทีส่งูขึน้ประมาณ 30-50 เซนตเิมตร พรอ้มทัง้
ปรบัปรงุแสงสวา่งบรเิวณป้ายตวัอกัษรรว่มดว้ย 



นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการประสานงานผูร้บัเหมาเพื่อเสนอราคาในการซ่อมแซมและทาสี
ตวัอกัษรสขีาวของหมูบ่า้นใหม ่โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการครัง้ถดัไป  
สถานะ: ยงัไมแ่ลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

 

ปิดประชมุเวลา 17.00  น. 
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Minutes of the Committee Meeting No6/2021 
Wednesday 24 November 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 (Joined by Video call)           
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. 05/2021 dated 22 September 2021  
Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 05/2021 on 22 September 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 
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 November 2021 which can be specified into 2 periods as follows 

     -  CAM collection of the first half-year: Paid amount was 1,303,760 Baht or account for 97.32 percent of 
the total invoice amount of 1,339,560 Bah 
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          - CAM collection of the second half-year: Paid amount was 1,240,740 Baht or account for 92.62 percent 
of the total invoice amount of 1,339,560 Bah 
Resolution: The meeting has acknowledged the status of the 2021 common fee collection and the number of 
outstanding of common fee  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 3 Common Area and Infrastructure 
 3.1. Pool fountain: QPM informed the meeting regards to the permanent concrete steps for the 
swimming pool and removing of the pool fountain. There are 4 contractors provided quoted for the permanent 
concrete steps and remove the pool fountain, price starting from 63,000 baht to 117,000 baht, detail as stated in 
the 2021 Annual General Meeting document, page 45.  
Resolution: Propose for the next AGM  
Status: Open, Follow up next AGM. 

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 detail as 
stated in the 2021 Annual General Meeting document, page 44.  
Resolution: Propose for next year AGM.  
Status: Open, Follow up next AGM  
    
Agenda 4 Landscaping and Gardening  
No items  
   
Agenda 5 Finance:   
Management reported the financial status of the Juristic Person as of October 2021 which the total deposit as of 
31 October 2021 was in the amount of       4,329,928.52    Baht  
Divided into saving account:  amount of      2,775,668.08    Baht 
           And Fixed   account:  amount of     1,537,784.39    Baht 
QPM also requested the committee to consider the interest rate of each bank that management sends 
information to the committee via email as on the previous meeting the committee had approved to transfer 
money amount of 500,000 baht to fixed deposited account but still not confirmed bank to be transferred. 
Resolution: The meeting acknowledged financial status of the Juristic person and resolved approval to transfer 
money from the saving account to a fixed deposit account 12 months of SCB bank amount of 500,000 baht 
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   
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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 AGM  
 
Agenda 7 Feedback  
Email and letter: Management got 1 complaint from the members in the past month, detail are as follows: 
 CCTV in the fitness room and around the swimming pool: The member of house number 357/26 had 
a complaint to the juristic person regards to the CCTV camera setting at the fitness room and swimming pool, 
which the member proposed to remove the CCTV camera in the fitness room as they did not feel uncomfortable 
and concerned about the noise record from the CCTV. Management also report that the member of this house 
did also turning the point of the CCTV camera and put the paper on the CCTV camera every time he came to 
use the fitness room and swimming pool.  
Resolution: The meeting acknowledged and insisted to install the CCTV camera in the fitness room and around 
the swimming pool. The committee also stated that the CCTV camera at the swimming pool had been installed 
since operated the housing estate and the purpose of installing the CCTV camera in the fitness room is to catch 
up the person who does not comply with the rule and making damage on the fitness equipment.   
Status: Open, Follow up next board meeting. 
 
Agenda 8 Security 
No Items  
 
Agenda 9 Communication  
No items 
 
Agenda 10 Management  
No items  
     
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 committee was acknowledged. However, due to the lack of interest and the refusal of certain 
members to have their perimeter wall repaired we have stopped the repair process until the next AGM where the 
members have to decide on possible solutions. 
Status: Open, Follow up next board meeting. 
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Agenda 12 Annual General Meeting 
12.1. Consider the schedule of the 2021 annual general meeting: Management informed the meeting regards 
to the inquiring of the member about the schedule of the 2021 Annual General Meeting as Prachuap Khirikhan 
province had announced relief measures of Covid-19 and limited the number of people attending the meeting to 
200 persons already  
Resolution: The committee resolved approval to set up the 2021 annual general meeting on Saturday 23 April 
2022 together with the 2022 Annual General Meeting and suggested to add on the agenda for the next AGM as 
following.  
  1) Installation of rain gutter at the Clubhouse  
  2) Clubhouse painting interior and exterior    
  3) Roof repair of the Clubhouse                       
  4) Replacement of drainage covers. Broken and uneven covers have to be replaced 
  5) Maintenance of the sewerage of the village: has to be done every 3 years. 
  6) Circular flower and shrub Park on the lawn in front of the office (location between pool and entrance road) – 
example enclosed 
  7) Cleaning the weeds, brushes and trees along the outside part of the eastern wall and southern wall. Paint of 
the outside part of the eastern wall like the northern wall. 
  8) Landfill along the western wall. We should try again with the landowners to dump land against the wall. 
Status: Open, Follow up next board meeting  

12.2. Consider appointment of the Auditor for 2021: Management propose the committee to consider 
appointment of the auditor and designation of auditor fee for 2021 in order to comply with the By-laws of Emerald 
green article 21 stated that the Board of Directors shall provide auditing and certify the balance sheet and annual 
income and expenditures by an independent CPA (certified public accountant). The accounting term of Emerald 
green juristic person is 1 January -31 December, There are 3 auditor firms to be appointed price start from 
11,000 baht to 12,000 baht 
Resolution: The meeting resolves appointed the same auditor that had been appointed in the 2020 general 
meeting by appointed Excel accounting company to become the official auditor company for the year 2021, the 
auditor fee is in the amount of 12,000 Baht.  
Status: Open, Follow up next board meeting  
 
Agenda 13 Other Matters  
 13.1 Public Entrance Road: The committee inquired management to fill up the road hole at the front 
entrance of the village with tar and use a stone for covering on top of the road. Management then proposes the 
cost of filling the road hole with tar and stone amount of 7,000 baht   
Resolution: The meeting resolved approval to fill up the road hole with tar and provide the stone on top of the 
entrance road, the total expense is in the amount of 7,000 baht  
Status: Open, Follow up next board meeting. 
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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. CCTV system: QPM report to the meeting that PROTECH CCTV had already upgraded the CCTV 
system and installed 2 additional CCTV cameras at the front entrance, the total expense was in the amount of 
47,200 baht. The contractor had also installed another 1 CCTV camera in the fitness room, cost at 3,000 baht as 
the committee did approve in the line group. Work done on 15 of November 2021 

 However, as the CCTV cable line nearby the lake had been stuck with nails and caused with an unclear 
picture shown on the monitor. The contractor, therefore, proposes to change the CCTV cable line which costs 
about 1,000 baht but if changing the CCTV camera in front of the JP office amount of 3,000 baht, the contractor 
will also change the CCTV cable line nearby the lake with no charge.    
Resolution: The meeting was acknowledged and resolved approval to change the CCTV camera in front of the 
JP office amount of 3,000 baht and request the contractor to change the CCTV cable line nearby the lake with no 
extra charge as proposed.    
Status: Open, Follow up next board meeting 
              13.4. Renovate of fitness room: QPM updated the status of fitness room renovation as been approved 
by the committee at the last meeting, the total expense was in the amount of 18,700 baht. So Management will 
start repainting the internal wall of the fitness room first then install the rubber sheet which QPM technician will 
come to repaint the internal wall of the fitness room on 29 and 30 of November 2021 and the dumbbell rack has 
also been ordered which probably arrive at the end of November. Then on December management will prepare a 
payment voucher to buy a rubber sheet for the fitness room and appointment with QPM technician to install again 
after receiving Cheque, 
Resolution: The meeting was acknowledge  
Status: Open, Follow up next board meeting 
            13.5. Garden service fee for September: QPM report about the gardening expense of September 2021 
as Mr. Kimsun Liuwises had been in stated quarantine 14 days during 8-22 September 2021 and the meeting 
assigned Mr. Sittichai Soisuwan to provide the gardening service 3 days a week during the time that Mr Kimsun 
was in quarantine, total expense for hiring Mr. Sittichai Soisuwan was in the amount of 2,000 baht and the salary 
of Mr. Kimsun Liuwises was at 5,000 baht from 10,000 baht only in September 2021  
Resolution: The meeting was acknowledged   
Status: Closed 
         13.6. Purchase of 2 UPS for CCTV and the Computer: Management inform the meeting about the UPS   
status as it was deteriorated according to its lifetime. So now when electric shut down, the CCTV and Computer    
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will immediately turn off as well. Management then contacted 4 suppliers to provide quote for changing of 2 new   
UPS, price start from 7,000 – 7,900 baht    
Resolution: The meeting resolved approval to purchase of 2 UPS for CCTV system and the Computer system in   
the office, total expense is in the amount of 7,000 baht by purchased from PPROTECH CCTV.    
Status: Open, Follow up next board meeting   
          13.7. Night lighting streetsides: The north and partly the east side along the roads are not lit at nighttime 
and creates an unsafe and dangerous feeling. The meeting, therefore, consider to install 3 or 4 strong LED solar 
power spotlights at a height between 50 to 100 cm from the ground behind the hedges along the streetside. 
Installing higher poles is probably more efficient but would harm the landscape and give an ugly aspect of the 
garden  A test will be made with one spotlight to determine the number of spots needed.  Estimated cost 24.000 
baht (concrete underground, short poles, and solar cell lights) 
Resolution: The meeting was acknowledged and proposed to use the garden bollard instead of installing the 
electric pole as it is suitable for the garden and does not affect the image of the village.   
Status: Open, Follow up next board meeting 
          13.8. Sicker for the vehicle: As the committee proposed to use the sticker for the vehicle to identify easily 
vehicules entering and exiting the development, a sticker "Emerald Green" will be created that should be put on 
the front window. Security will identify easily to whom they can open the barrier and to whom they have to 
request identification documents. Only members who paid their CAM - fees will receive a sticker and the sticker 
will be renewed every year 
Resolution: The meeting resolved approval to use the sticker for the vehicle by selecting the style of sticker 
number 2, size 6*8 CM, Vacuum sticker, by ordering 165 pieces total expense amount of 1000 baht. The 
committee also agreed to give the village sticker to the members who paid the common fee with no charge 
regard to the number of cars that register with the Juristic person. The meeting also recommended changing the 
sticker color every 12 months and starting using the sticker next January 2022 
Status: Open, Follow up next board meeting 
       13.9. Identification Letters Emerald Green: The white identification letters are in bad condition, not very 
well visible, and poorly lighted. Most of the Identification is not well visible letters should be refurbished and 
repainted and be put on a higher base, 30 to 50 cm. Lighting should be improved 
Resolution: The meeting was acknowledged and assigned the management to coordinate the contractor to 
refurbish the white identification letter and the expense to proceed with this project and report to the committee at 
the next meeting 
Status: Open, Follow up next board meeting 
 
The Meeting was adjourned at 17.00 hours. 
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