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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบคุคลฯ ครัง้ท่ี 1/2022  

วนัพธุท่ี 09 กมุภาพนัธ ์2565  เวลา 15.00 น.  
ณ ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

 
คณะกรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ        
    1. นายพสิษิฐ ์      ศริมิงคล       ประธานกรรมการ   (เขา้ร่วมประชมุผ่านทางวดิโีอคอล)  
    2. นางสภุาวด ี            ปุผาลา                   กรรมการ               
    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 06/2564  เมื่อวนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2564         
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุกรรมการครัง้ที ่6 ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน 2564     
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็       
   
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง         

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผูค้้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานความคบืหน้าถงึการด าเนินการทาง  
กฎหมายกบัสมาชกิทีค่า้งช าระค่าสว่นกลาง ซึง่ประกอบไปดว้ยสมาชกิบา้นเลขที ่357/94 และ 357/48 ซึง่ในวนัที ่11 มกราคม  
2565 สมาชกิเจ้าของบา้น 357/94 ท่านแรกไดไ้ปศาลและท าสญัญาประนีประนอมยอมความ โดยตกลงจะช าระเงนิจ านวน     
42,059 บาทใหแ้ก่นิตบิุคคลฯ โดยขอช าระเป็นรายเดอืน เดอืนละไม่น้อยกว่า 7,010 บาทจ านวน 6 งวด เริม่ช าระงวดแรก 1   
กุมภาพนัธ ์2565 หากผดินดัช าระจ าเลยยนิยอมใหโ้จทกค์ดิดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 10 ต่อปีของตน้เงนิทีค่า้งช าระ และยนิยอมให้
โจทก์บงัคบัคดไีด้ทนัท ีและในกรณีของบา้น 357/48 ศาลไดพ้พิากษาใหจ้ าเลยช าระหนี้แก่โจทก์จ านวน  71,792.22 บาท 
พรอ้มค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 10 ต่อปี ของตน้เงนิ 22,706.07 บาท นบัแต่วนัฟ้อง (ฟ้องวนัที ่17 พฤศจกิายน 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าจะช าระเสรจ็แก่โจทก ์กบัใหจ้ าเลยช าระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยก าหนดค่าทนายความ 3,000 บาท   
มติทีประชุม:  ที่ประชุมรบัทราบและมอบหมายให้ฝ่ายจดัการติดตามการช าระค่าใช้จ่ายโดยติดต่อไปยงัสมาชกิและน าส่ง
หนังสอืแจง้ไปยงัสมาชกิบา้น 357/94 และ 357/48 ตามทีศ่าลไดพ้จิารณาพพิากษา นอกจากนี้คณะกรรมการยงัเสนอใหเ้พิม่
เรื่องการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัโดยการเพิม่ค่าทนายความซึง่สมาชกิจะตอ้งเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป        
 
 2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2565: QPM รายงานความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าส่วนกลางประจ าปี 2565 ณ วนัที ่31   
มกราคม 2565 โดยมกีารช าระค่าใช้จ่ายมาแล้ว 508,160 บาท หรอืคิดเป็น 37.93 เปอร์เซน็ต์ จากยอดเรียกเก็บทัง้สิ้น 
1,339,560 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
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  
คณะกรรมการแนะน าใหต้ดัตน้ไมด้า้นหน้าหมู่บา้นใหเ้ตีย้ลงเพื่อสามารถเหน็ป้ายชื่อหมู่บา้นไดอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้เสนอแนะ
ใหจ้ดัซือ้ตน้ไทรเกาหลเีพิม่เตมิเพื่อแซมบรเิวณทีเ่วา้โหว่ดา้นหน้า รวมถงึจดัซือ้หญา้เพื่อปบูรเิวณดา้นหน้าหอ้งออกก าลงักาย 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการเหน็ดว้ยในการจดัซือ้หญา้และตน้ไมเ้พิม่เตมิ พรอ้มทัง้มอบหมายฝ่ายจดัการประสานงานคนสวน
ท าการตดัแต่งตน้ไมด้า้นหน้าใหเ้ตีย้ลง  
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน   

ฝ่ายจดัการรายงานสถานะทางการเงนิของนิตบิุคคลฯ ณ เดอืนธนัวาคม 2564 ต่อทีป่ระชุม โดยรายรบัและค่าใชจ้่าย
ในเดอืน ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้  

รายรบัรวม   จ านวน     178,092.25     บาท 
รายจ่ายรวม   จ านวน     166,133.14     บาท 
รายรบัสงูกว่ารายจ่าย จ านวน       11,959.11     บาท 

ทัง้นี้ ยอดเงนิคงเหลอืของนิตบิุคคลฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวนทัง้สิน้ 4,041,260.07 บาท  
โดยอยู่ในบญัชอีอมทรพัย ์  จ านวน   2,456,697.55    บาท 
       และบญัชฝีากประจ า               จ านวน   1,537,786.47   บาท 
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นอกจากนี้ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ทีผ่่านมาซึง่ไดอ้นุมตัใิหโ้อนเงนิจากบญัชอีอมทรพัย ์เขา้บญัชฝีากประจ าจ านวน 
500,000 บาท ซึ่งขณะนี้ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการของฝ่ายบญัชีในการจดัท าเช็ค โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จน าส่งให้แก่
หน่วยงานในสปัดาหห์น้านี้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป   
 
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: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเพิม่เตมิแกไ้ขขอ้บงัคบัเกีย่วกบัเบีย้ปรบัหรอืเงนิเพิม่จาก
การช าระค่าใชจ้่ายสว่นกลางล่าชา้    
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน    
อเีมลแ์ละจดหมายต่างๆ:  ไม่ม ี
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั     
     - ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร    
     -ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา    
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
    - ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา    
 
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 อย่างไรกด็ี ตามที่สมาชิกบางท่านปฏิเสธการซ่อมแซมก าแพงตามที่ได้มีการส ารวจและ 
สอบถามสมาชกิในช่วงทีผ่่านมา คณะกรรมการจงึเหน็ควรให้หยุดการด าเนินการซ่อมแซมก าแพงออกไปจนกว่าจะมกีารจดั
ประชุมใหญ่ ทัง้นี้กเ็พื่อเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชกิไดพ้จิารณาแนวทางในการด าเนินการทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเจตนา 
รมของสมาชกิต่อไป   
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วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี       
12.1. พิจารณาก าหนดการจดัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2564 และ 2565: ฝ่ายจดัการน าเสนอเอกสารประกอบการ 
ประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2564 และ 2565 ต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาอนุมตั ิอย่างไรกต็ามเอกสารงัไม่สมบรูณ์โดยยงัคงเหลอื
ขอ้มลูสว่นของงบดุล ประจ าปี 2564 และตารางแผนงานและประมาณการค่าใชจ้่าย ประจ าปี 2565   
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบ พร้อมทัง้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการประสานงานโรงแรมเพื่อจดัการประชุมใหญ่
สามญั ประจ าปี 2564 และ 2565 และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
 
12.2. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564: ฝ่ายจดัการน าเสนอต่อที่ประชุมพจิารณา  
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ทัง้นี้กเ็พื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็
เมอรลั กรนี ขอ้ที่ 21 ทีไ่ด้ระบุไวว้่า คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรต้องจดัให้มกีารตรวจสอบบญัชรีบัรองงบแสดงฐานะทาง
การเงนิ และ รายรบัรายจ่ายประจ าปีโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และต้องจดัท างบประมาณการรายรบัค่าส่วนกลางและ
ค่าใชจ้่ายของปีถดัไปภายใน 90 วนั นับจากวนั สิน้งวด ทางบญัชโีดยก าหนดรอบบญัชใีหเ้ป็น 1 มกราคม  –  31 ธนัวาคม 
ของทุกปีและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิประจ าปี ทัง้นี้ 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 ค่าบรกิารทัง้สิน้ 12,000 บาท      
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
 
วาระท่ี 13 เรือ่งอ่ืนๆ       

13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM รายงานต่อที่ประชุมถึงการด าเนินการซ่อมแซมถนน 
ดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้น โดยไดม้อบหมายใหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัและคนสวนท าการโกยหนิทีก่ระจายออกดา้นขา้ง
มาปิดตามหลุมถนนแทนการจดัซือ้หนิเพิม่เตมิ ซึง่มคี่าใชจ้่ายประมาณ 7,000 บาทเนื่องจากทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบั
ใตแ้จง้ว่าจะเขา้มาด าเนินการโรยหนิบรเิวณถนนก่อน ระหว่างรองบประมาณจากทางองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพื่อด าเนินการ
ปรบัปรุงถนนดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้น  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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 
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13.3 ปรบัปรงุระบบกล้องวงจรปิด:  QPM รายงานต่อทีป่ระชุมถงึการด าเนินการของรา้น PROTECH CCTV ซึง่ได้
ด าเนินการเปลีย่นกล้องวงจรปิดบรเิวณด้านหน้าทางเขา้ส านักงานนิตบิุคคลฯ มูลค่า  3,000 บาท รวมไปถงึการเปลี่ยนสาย
เคเบลิกลอ้งวงจรปิดทีช่ ารุดบรเิวณขา้งบ่อน ้าของหมู่บา้น ซึง่ด าเนินการแลว้เสรจ็เมื่อช่วงเดอืนมกราคม 2565  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ:  ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็  

13.4. ปรบัปรงุซ่อมแซมห้องออกก าลงักาย: QPM รายงานความคบืหน้าถงึสถานะการด าเนินการปรบัปรุงหอ้ง
ออกก าลงักาย ซึง่ไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ ดงันี้   

1. ทาสภีายในหอ้งออกก าลงักาย  
2. จดัซือ้ชัน้วางดมัเบล เพื่อจดัเกบ็ดมัเบลแทนทีจ่ะวางอุปกรณ์ไวบ้นพืน้ ทัง้นี้กเ็พื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ

หอ้งออกก าลงักาย 
 อย่างไรกต็าม แผ่นโฟมส าหรบัปพูืน้หอ้งออกก าลงักายจะจดัส่งถงึปลายทางในสปัดาหห์น้า และช่างส่วนกลาง QPM 
กจ็ะเขา้มาด าเนินการตดิตัง้ต่อไป โดยคาดการณ์แลว้เสรจ็ประมาณเดอืนมนีาคม 2565   
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.5. จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟจ านวน 2 ตวัส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละระบบกล้องวงจรปิด:  QPM รายงาน
ต่อทีร่ะชุม PROTECH CCTV ไดจ้ดัส่งเครื่องส ารองไฟจ านวน 1 เครื่องส าหรบัระบบ CCTV เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ค่าใชจ้่าย
ทัง้สิน้ 3,500 บาท อย่างไรกด็ดีว้ยเครื่องส ารองไฟอกี 1 ตวัซึง่ใชก้บัเครื่องคอมพวิเตอรย์งัสามารถใชง้านไดอ้ยู่เพยีงแค่ต้อง
เปลีย่นแบตเตอรร์ีใ่หม่ ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพยีง 790 บาทเท่านัน้  
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบและเหน็ดว้ยในการด าเนินการเปลีย่นแบตเตอร์รีเ่ครื่องส ารองไฟจ านวน 1 เครื่องทีใ่ชก้บั
คอมพวิเตอรส์ านกังานแทนการจดัซือ้เครื่องส ารองไฟใหม่ 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป    

13.6. ไฟถนนยามค า่คืน:  ดว้ยบรเิวณฝัง่ทศิเหนือและตามแนวถนนฝัง่ทศิตะวนัออกบางพืน้ทีข่องหมู่บา้นไม่ค่อย
สว่างในช่วงค ่าคนื ซึง่ท าใหเ้กดิความรู้สกึอนัตรายและไม่ปลอดภยั ในการนี้ ทีป่ระชุมจงึได้พจิารณาติดตัง้ไฟสนาม 3-4 อนั 
โดยเป็นไฟโซลาเซลแบบ LED ความสงูประมาณ 50-100 เซนตเิมตรจากพืน้ โดยตดิตัง้บรเิวณดา้นหลงัพุ่มไมต้ามแนวถนน 
ทัง้นี้การตดิตัง้ไฟสนามทีม่คีวามสงูมากขึน้อาจมปีระสทิธภิาพมากกว่าแต่กอ็าจส่งพลต่อทศันียภาพและเกดิความไม่สวยงาม 
ทัง้นี้ที่ประชุมจึงเสนอให้ท าการติดตัง้ไฟสนามก่อน 1 โคมเพื่อพจิารณาจ านวนโคมไฟที่จะต้องใช้ทัง้หมด ประมาณการ
ค่าใชจ้่ายประมาณ 24,000 บาท (พืน้คอนกรตี เสาไฟสัน้ และโคมไฟ)   
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและเสนอใหใ้ชไ้ฟสนามแทนการตดิตัง้เสาไฟเพิม่เตมิ เน่ืองจากมคีวามกลมกลนืและเหมาะสม
กบัสวนและไม่สง่ผลกระทบกบัภาพลกัษณ์ของหมู่บา้น 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 13.7: สต๊ิกเกอรติ์ดพาหนะ: QPM รายงานเรื่องสติ๊กเกอรส์ าหรบัพาหนะต่อที่ประชุมก่อนด าเนินการแจ้งให้กบั
สมาชกิทีช่ าระค่าใชจ้่ายสว่นกลาง ทัง้นี้กเ็พื่อง่ายต่อการจ าแนกพาหนะทีเ่ขา้ออกหมู่บา้น ซึง่ฝ่ายจดัการจะด าเนินการจะเริม่ส่ง
มอบสติก๊เกอรใ์หแ้ก่สมาชกิภายในเดอืนนี้ 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการท าประชาสมัพนัธแ์จง้ไปยงัสมาชกิก่อนทีจ่ะด าเนินการ
แจกสติก๊เกอรใ์หก้บัท่านสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัในเอม็เมอรลั กรนี   
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
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13.8. ตวัอกัษรหมู่บ้าน เอม็เมอรลั กรีน:  QPM น าเสนอใบเสนอราคาในการด าเนินการเปลีย่นป้ายตวัอกัษรสขีาว
ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 รปูแบบ ราคาเริม่ตน้ที ่43,000 บาทไปจนถงึ 64,000 บาท ซึง่ค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นตวัอกัษรสขีาวของ
หมู่บา้นแบบเดมิจะอยูท่ี ่43,000 บาท แต่ถา้จะเพิม่ไฟ LED ทีต่วัอกัษรแต่ละตวั และเพิม่ความสงูทีป่ระมาณ 30-50 เซนตเิมตร 
จะมคี่าใชจ้่ายอยู่ทีป่ระมาณ 52,000 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการหาขอ้มูลเพิม่มากขึน้ กรณีเปลีย่นเฉพาะตวัอกัษรทีช่ ารุดโดยใช้
รปูแบบและวสัดุเดยีวกบัของเดมิทีใ่ชอ้ยู่  
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
           13.9. พิจารณาต่อสญัญาบริการ: ฝ่ายบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อสญัญาบริการกับคู่สญัญาต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. คู่สญัญาบรหิารจดัการ     โดย  บรษิทั ควอลติี ้พรอพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
2. คู่สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั โดย บรษิทั รกัษาความปลอดภยั เขาเต่าโปร จ ากดั 
3. คู่สญัญาก าจดัปลวกและแมลง   โดย  บรษิทั ท ีแอนด ์เอ เพลสคอนโทรล จ ากดั 
4. คู่สญัญาประกนัภยัหมู่บา้น  โดย  บรษิทั แอกซ่า ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
5. คู่สญัญาท าความสะอาด    โดย  น.ส.อรวยิา ปานรอด 
6. คสูญัญาสวน    โดย  นายกมิซุน้ หลวิวเิศษ  
7. คู่สญัญาดแูลสระว่ายน ้า    โดย  คุณสรุศกัดิ ์จนัทบรู  
8. คู่สญัญาตดัแต่งสว่น    โดย  คุณสทิธชิยั สรอ้ยสวุรรณ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตต่ิอสญัญากบัคู่สญัญาทุกรายอกี 1 ปีเวน้แต่คู่สญัญาบรหิารจดัการ QPM ทีต่อ้งพจิารณาอกีครัง้ 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
         13.10. จดัซ้ือเครือ่งพิมพอิ์งคเ์จตสีใหม:่  ฝ่ายจดัการรายงานต่อทีป่ระชุมถงึเครื่องพมิพท์ีม่อียู่ในส านักงานซึง่เกดิการ
ช ารุดเสยีหายไม่สามารถใชง้านไดม้าระยะหนึ่งแล้ว จงึเสนอต่อที่ประชุมพจิารณาอนุมตัจิดัซื้อเครื่องพมิพอ์งิคเ์จท็สใีหม่ต่อที่
ประชุม โดยเครื่องพมิพอ์งิคเ์จตทีน่ าเสนอนัน้ มรีาคาเริม่ตน้ที ่5,790 บาท ไปจนถงึ 5,990 บาท 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิดัซือ้เครื่องพมิพอ์งิคเ์จท็ส ี“Brother DCP-T520W (Ink Tank)” มลูค่า 5,790 บาท 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
        13.11. จดัซ้ือกระบอกเซลลเ์กลือ: เนื่องจากการตรวจสอบระบบสระว่ายน ้า โดยคู่สญัญาดูแลสระว่ายน ้า นายสุรศกัดิ ์
จนัทบรู พบว่า กระบอกเซลลเ์กลอืส าหรบัสระว่ายน ้าส่วนกลางเสื่อมสภาพตามอายุการใชง้าน และผูร้บัเหมาแนะน าใหเ้ปลีย่น
กระบอกเซลลเ์กลอืใหม่ เพื่อใหร้ะบบสระง่ายน ้าท างานไดต้ามปกตเิตม็ประสทิธภิาพ ในการนี้ ฝ่ายจดัการจงึตดิต่อประสานงาน
รา้นสระว่ายน ้าเพื่อขอใบเสนอราคากระบอกเซลลเ์กลอื โดยราคาทีน่ าเสนอเริม่ตน้ 38,787.50 บาท ไปจนถงึ 46,000 บาท 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมมีติอนุมตัิจดัซื้อกระบอกเซลล์เกลอื กบัร้าน วนิ-วนิ เอน็จเินียริง่ ซพัพลาย จ ากดั ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 
38,787.50 บาท รบัประกนัสนิคา้  1 ปี  
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

 

ปิดประชุมเวลา 17.00  น. 
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Minutes of the Committee Meeting No.1/2022 
Wednesday 09 February 2022 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    
      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. 06/2021 dated 24 November 2021  

Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 06/2021 on 24 November 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. On 11 January 2022, the first member of house 
number 357/94 has already been to court, and doing compromise agreement by agreeing to pay the outstanding 
expense total amount of 42,059 baht, paying by installment for 6 months, the amount of each installment at least 
7,010 baht start from 1 February 2022. In case of default payment, the member also agreed to be charged 10 
percent of the total outstanding and allow the plaintiff to proceed with legal execution immediately. And the house 
number 357/48, the court also ordered the defendant to pay off debt to the JP amount of 71,792.22 baht with the 
interest at 10 percent per annum from the date of filing lawsuit (17 November 2021) until completely paid all debt, 
the defendant also must pay the court fee on behalf of the plaintiff, including lawyer fee amount of 3,000 baht 
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Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to follow up expense by contact and 
sending the letter to the member of house 357/94 and 48 regards to the court’s judgment also recommend to add 
and amendment of by-laws for the cost of lawyer fee which the member must paid for that cost.     
Status: Open, Follow up next board meeting. 

2.2 CAM 2022: QPM reported about the progress of the first half year of 2022 common fee collections as of 
31 January 2022 which paid amount was at 508,160 baht or account for 37.93 percent of the total invoice amount of 
1,339,560 baht   

Resolution: The meeting was acknowledged  

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  

The committee recommended cutting the tree in front of the village shorter in order to see the village sign clearly. 
The committee also suggested purchasing additional Korean banyan trees to cover the indented areas in front of the 
village including the grass to plant in front of the fitness room. 
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Resolution: The meeting was agree to buy more grass and tree also assigned management coordinate the 
gardener to cut and trim the tree at front entrance  

Status: Open, Follow up next meeting  

   

Agenda 5 Finance:   

Management reported the financial status of the Juristic Person as of December 2021 which the revenue and 
expense of December 2021 as follows: 

 Total Revenue was in the amount of    178,092.25    Baht 

  Total Expense was in the amount of    166,133.14     Baht 

            Balance surplus           11,959.11    Baht 

And the total balance of the JP as of 31 December 2021 was in the amount of 4,041,260.07 baht   

Divided into saving account:  amount of         2,456,697.55    Baht 

           And Fixed   account:  amount of        1,537,786.47    Baht 

And regards to the resolution of previous committee meeting that the committee resolve approval to transfer money 
amount of 500,000 baht from saving account to fixed account is still being on process of the accountant to provide 
cheque which it probably ready and send to JP on next week. . 

Resolution: The meeting was acknowledged  

Status: Open, Follow up next board meeting  

 

Agenda 6 By-laws & Rules   

Management proposed to the meeting about By-laws amendment which consisting of 3 Sections as follows: 

1. Section 4 Article 8 regarding to Directors, Board of director meeting   
2. Section 5 Article 15 regarding to Operation, Accounting, and Finance 
3. Section 6 Article 28 regarding to Duty and Right of Village Members 

Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to add another amendment regarding to 
the penalty of late payment.  
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Status: Open, Follow up next AGM  

 

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 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 AGM  

 

 

Agenda 12 Annual General Meeting 
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12.1. Consider the schedule of the 2021 and 2022 annual general meeting: Management presented the 
2021 and 2022 Annual General Meeting documents to the meeting for consideration and approval. However, the 
document is still not completely finished by still remaining the 2021 balance sheet as well as the action plan and 
budget for 2022.  

Resolution: The meeting was acknowledge, however, the committee also assigned the management to contact the 
hotel to hold a 2021 and 2022 annual general meeting and proposed to the next committee meeting 

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: QPM Report about the repair of front road by assign gardener and security 
guard to fill the hole by sweep the stone that spread out instead of buying extra stone amount of 7,000 baht as   
Tub-Tai Sub-district administrative organization stated to fill up stone before waiting the budget from the provincial 
administrative organization to upgrade the front entrance road.  

Resolution: The meeting was acknowledged 

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. 
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Status: Open, Follow up next board meeting.    

               13.3. CCTV system: QPM report to the meeting that PROTECH CCTV had already change the CCTV 
camera in front of the JP office amount of 3,000 baht included the service of changing the CCTV cable line nearby 
the lake that was deteriorated. Work done on January 2022.   

Resolution: The meeting was acknowledged  

Status: Closed  

              13.4. Renovate of fitness room: QPM updated the status of the fitness room renovation that has been 
done including   

1. Painting of the internal wall of the fitness room  

2. purchasing the dumbbell rack for keeping dumbbell instead of placing it on the floor in order to make the 
fitness room tidy and neatly.   

However, the foam sheet will be delivered next week then the QPM technician will come to install it, work is 
supposed to finish around March 2022.   

Resolution: The meeting was acknowledge  

Status: Open, Follow up next board meeting   

            13.5. Purchase of 2 UPS for CCTV and the Computer: QPM updated that PPROTECH CCTV has already 
delivered 1 UPS for the CCTV system total expense was in the amount of 3,500 baht. However, for another UPS 
using with the computer still able to use and it need to change only the battery which cost around  

790 baht only.     

Resolution: The meeting was acknowledge and agreed to change the battery for 1 UPS to support the computer in 
the office instead of buying the new UPS.     

Status: Open, Follow up next board meeting   

          13.6. 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) 
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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 

          13.7. Sicker for the vehicle: QPM present the sticker for the vehicle to the meeting before giving to the 
member who paid the common fee to identify easily vehicles entering and exiting the development which 
management will start sending the sticker to the member within this month  

Resolution: The meeting was acknowledge and assigned management to prepare the announcement letter to 
inform the member before giving the sticker to the member and resident living in the Emerald Green.  

Status: Open, Follow up next board meeting 

       13.8. Identification Letters Emerald Green: QPM presents quotation of the white identification letters 
consisting of 3 styles, price start from 43,000 baht to 64,000 baht which the original white identification letters of 
Emerald Green cost at 43,000 baht but if need to added the LED light in each letter and put on higher base 30-50 
cm, it will cost around 52,000 baht    

Resolution: The meeting was acknowledged and assigned the management to provide more information in case of 
changing only the damaged white identification letters same as the original one; 

Status: Open, Follow up next board meeting 

        13.9. Consider renewing the service contract: Management proposed the meeting to renew the service 
contract with the following contractor 

  1. Management service contract by QPM management Company 

2. Security service contract by Kao Tao Pro Security Company 

3. Pest control contract by T&A Pest control Company 

4. Insurance service contract by AXA insurance Company   

5. Cleaning service contract by Miss Ornwiya Parnrod  

6. Gardening service contract by Mr. Kimsun Liwwiset   

7. Swimming pool service contract by Mr. Surasak Juntaboon  

8. Club garden service and maintenance by Mr. Sittichai Soysuwan  
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Resolution: The meeting resolved approval renewed the contract with all contractors another one year except   the 
QPM management company that need to be considered again.  

Status: Open, Follow up next board meeting 

        13.10. Purchasing of new color inkjet printer: Management report to the meeting that the existing printer   in 
the office was damaged for a while so the new color inkjet printer has been proposed to the meeting, price start 
from 5,790 baht to 5990 baht  

Resolution: The meeting resolved approval purchasing of color inkjet printer “Brother DCP-T520W (Ink Tank)” 
amount of 5,790 baht   

Status: Open, Follow up next board meeting 

        13.11. Purchasing of Salt Chlorinator: Due to the swimming pool inspection by the swimming pool  contract, 
Mr. Surasak Juntaboon found that the salt chlorinator of the common pool was deteriorated according to its lifetime 
and the contractor recommend to change Salt Chlorinator in order to keep the pool system working  normally. 
Management therefore contact to the swimming pool shop for the quotation of the Salt Chlorinator and  the price 
starting from 38,787.50 baht to 46,000 baht   

Resolution: The meeting resolved approval purchasing a Salt Chlorinator with Win-Win engineering supply 
Company, price at 38,787.50 baht with 1 year warranty.   

Status: Open, Follow up next board meeting 

 

The Meeting was adjourned at 17.00 hours. 

 

 


