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Minutes of the Committee Meeting No.2/2022 

Monday 04 April 2022 Time 14.00 hours 

Venue Office of the Emerald Green Juristic Village 
 

Committee members attended the meeting   

      1.    Mr.  Phisit Sirimongkhon               Chairperson  

      2.    Mrs. Sapavadee  Puphala      Committee    

      3.    Mrs. Melanie de Wit                     Committee 

      4.    Mrs. Saichai Gustafsson               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. 01/2022 dated 9 February 2022  

Resolution:  The meeting resolved approval the minute No. 01/2022 on 9 February 2022  

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 

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.     
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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  

Management reported the progress of the procurement of 5 additional Korean banyan trees to plant in the indented area 

behind the white identification letters, a total cost of 1,000 baht, and the gardener has already planted the banyan tree, 

and cut the tree in front of the white identification letters shorter already. However, for the grass to be put at the front of 

the fitness room, the gardener will plant and complete the job within April.  

Resolution: The meeting was acknowledged 

Status: Open, Follow up next meeting  

   

Agenda 5 Finance:   

 Management reported the progress of withdraw and deposit money from saving account to fixed account of 

Emerald Green Housing Estate Juristic Person amount of 500,000 Baht as a reserve account for spending in the village 

when there is any urgent cases and/or special improvement. Work done on 21 February 2022 

Resolution: The meeting was acknowledged  
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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 committee considered canceling the proposed amendment of By-laws Section 4, Article 8 regard to 

Directors, Board of Directors Meetings, and Section 5, Article 15 regards to Operation, Accounting, and Finance which 

the committee agreed to stick with the original message. However, the meeting did resolve approval to proposed 

amendment of By-laws Section 6, Article 28 regarding to Duty and Right of village members by adding the following 

message “And in the event of taking a lawsuit for debt settlement, the homeowner must pay the cost of litigation amount 

of 25,000 baht per case. In the event that the homeowner comes to pay late the juristic person will have to cut off the 

penalties and other outstanding before the current expense. In the case of payment under section 6, any fees shall be 

incurred by the members to be responsible for that fee”   

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    
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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 

12.1. Consider the schedule of the 2021 and 2022 annual general meeting: Regards to the resolution of the 

committee with approval to hold the 2021 and 2022 Annual General Meeting on Saturday 23 April 2022 and has assigned 

the management to coordinate the hotels for organizing the general meeting. The meeting, therefore, was requested to 

consider and approve the meeting venue and there are 4 hotels have been proposed for the meeting price start from 

8,000 - 19,500 baht (including snacks and coffee) 

Resolution: The meeting resolved approval budget for organizing the annual general meeting amount of 25,000 baht. 

The meeting also considered and agreed on the meeting venue at Ibis Hotel Hua-Hin with a total rental fee of 12,500 

baht including coffee break for 50 persons. Moreover, the meeting also proposed to added another agenda regards to the 

ownership of the outer wall for considering and approval in the 2021 and 2022 annual general meeting.    

Status: Closed  
12.2. Consider appointment of the Auditor for 2021: QPM proposed the draft of the 2021 balance sheet (period 

1 January 2021 – 31 December 2021) Audited by Excel Audit company,  
Resolution: The meeting was acknowledged and agreed to propose to the general meeting for considering. .  
Status: Closed  
 
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. 
Status: Open, Follow up next board meeting.    

13.3. Renovate of fitness room: QPM reported the progress of the renovation of the fitness room which QPM 
technician has completed the installation of foam cushioning in the fitness room. Work done around end of March 2022.   
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Resolution: The meeting was acknowledge  
Status: Closed  

13.4. Purchase of 2 UPS for CCTV and the Computer: QPM reported the progress of the new UPS which 
PPROTECH CCTV has already delivered 1 UPS for the CCTV system, a Cost of 3,500 baht. However, for the damaged 
battery of another UPS used with the computer in the office, management had also purchased a new one with Advise 
shop, which cost 790 baht. Total expense was in the amount of 4,290 baht 
Resolution: The meeting was acknowledged  
Status: Closed  

          13.5. 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 

          13.6. Sicker for the vehicle: QPM reports the status of the village sticker which management already gave the 

village sticker to the member who paid the common fee, totally 19 houses. Management also completely sent the 

announcement regards to village sticker to all members via e-mail.       

Resolution: The meeting was acknowledged  

Status: Closed  

       13.7. Identification Letters Emerald Green: QPM presents an additional quotation from Max Media shop for making 

new white identification letters which cost 2,500 baht per letters. And the cost of repairing the white identification letters 

with 2K color (Primer and real color) with the re-installation at the original position is about 1,200 baht per letters. 

Resolution: The meeting resolved approval hiring Max media shop to make a 5 new white identification letters, namely 

G R E E N, using the same material, color, style and font size. And the other 7 letters that are damaged and able to repair 

then make a polished, rusted and repainted. Total cost at 21,828 baht (VAT included) with 1 year warranty. 

Status: Open, Follow up next board meeting 

        13.8. 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 
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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  

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 reported to the meeting about the purchase of a color 

inkjet printer “Brother DCP-T520W (Ink Tank)” which cost 5,790 baht to replace the damaged one using in the office 

regards to the resolution of the previous meeting. Work done already, the new printer has been ordered and installed at 

the juristic person office successfully.  

Resolution: The meeting was acknowledged 

Status: Closed  

        13.11. Purchasing of Salt Chlorinator: Management informed that the Salt Chlorinator that Juristic person ordered 

from Win-Win engineering supply shop has not been delivered yet due to the stock was run out and the shop still waiting 

to import its product. Win-Win shop also informed us that the price of the Salt Chlorinator is slightly increasing and the 

Salt Chlorinator probably arrived in May 2022.   

Resolution: The meeting was acknowledged and assigned the management to report to the meeting again if Win-Win 

shop increased the price from the quotation proposed in February amount of 38,787.50 Baht   

Status: Open, Follow up next board meeting 

 

The Meeting was adjourned at 17.00 hours. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครัง้ท่ี 2/2022  
วนัจนัทรท่ี์ 04 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.  

ณ ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
 
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ        
    1. นายพสิษิฐ ์      ศริมิงคล       ประธานกรรมการ    
    2. นางสุภาวด ี            ปุผาลา                   กรรมการ               
    3. นางเมลาน ี  เด วทิ                     กรรมการ 
    4. นางสายใจ              กุสต๊าฟซอน       กรรมการ 
 
ฝ่ายบริหารจดัการผู้เข้าร่วมประชุม    
    1. นางสาวอรยิา            สุนทรวภิาต             ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
    2. นางสาวพมิพป์วณ์ี      โชตสุิภาโภคนิ          ผูจ้ดัการหมูบ่า้นฯ 
 
เร่ิมการประชมุเวลา 14.00 น.     

คณะกรรมการเขา้ร่วมการประชมุเกนิกว่ากึง่หนึ่งและสามารถเปิดประชุมได ้โดยคุณอรยิา ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการ 
ประชุม เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ดงันี้    
 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 01/2565  เมื่อวนัท่ี  9  กมุภาพนัธ ์2565         
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุกรรมการครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2565     
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็       
   
วาระท่ี 2 ค่าบ ารงุรกัษาส่วนกลาง         

2.1. การด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานความคืบหน้าถึงการด าเนินการทาง  
กฎหมายกบัสมาชกิที่ค้างช าระค่าส่วนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชกิบ้านเลขที่ 357/94 และ 357/48 ซึ่งในวนัที่ 11 มกราคม  
2565 สมาชิกเจ้าของบ้าน 357/94 ท่านแรกได้ไปศาลและท าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยตกลงจะช าระเงินจ านวน     
42,059 บาทให้แก่นิติบุคคลฯ โดยขอช าระเป็นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 7,010 บาทจ านวน 6 งวด เริ่มช าระงวดแรก 1   
กุมภาพนัธ์ 2565 หากผดินัดช าระจ าเลยยนิยอมใหโ้จทก์คดิดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 10 ต่อปีของต้นเงนิทีค่า้งช าระ และยนิยอมให้
โจทก์บงัคบัคดไีด้ทนัท ีและในกรณีของบ้าน 357/48 ศาลได้พพิากษาใหจ้ าเลยช าระหนี้แก่โจทก์จ านวน  71,792.22 บาท พร้อม
ค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 10 ต่อปี ของต้นเงนิ 22,706.07 บาท นับแต่วนัฟ้อง (ฟ้องวนัที ่17 พฤศจกิายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเสรจ็แก่โจทก ์กบัใหจ้ าเลยช าระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยก าหนดค่าทนายความ 3,000 บาท   
มติทีประชุม:  ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายจดัการตดิตามการช าระค่าใชจ้่ายโดยตดิต่อไปยงัสมาชกิและน าส่งหนังสอื
แจ้งไปยงัสมาชกิบ้าน 357/94 และ 357/48 ตามที่ศาลได้พจิารณาพพิากษา นอกจากนี้คณะกรรมการยงัเสนอให้เพิม่เรื่องการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัโดยการเพิม่ค่าทนายความซึง่สมาชกิจะตอ้งเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
สถานะ:  ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ตดิตามในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป        
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2.2. ค่าส่วนกลางประจ าปี 2565: QPM รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บค่าส่วนกลางประจ าปี 2565 ณ วันที่ 31   

มกราคม 2565 โดยมกีารช าระค่าใชจ้่ายมาแล้ว 508,160 บาท หรอืคดิเป็น 37.93 เปอร์เซน็ต์ จากยอดเรยีกเกบ็ทัง้สิน้ 1,339,560 
บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป      
 
วาระท่ี 3 พื้นท่ีส่วนกลาง และโครงสร้างพื้นฐาน   

3.1. น ้าพุสระว่ายน ้า:  คณะกรรมการได้เสนอให้รื้อถอนแท่นน ้าพุในสระว่ายน ้า และก่อบนัไดคอนกรตีแทนของเดมิ
เน่ืองจากมคีวามปลอดภยัและใชง้านไดส้ะดวกมากกว่าเมื่อสมาชกิหรอืเดก็ๆ ขึน้หรอืลงสระว่ายน ้า   
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการได้มอบหมายใหฝ่้ายจดัการสรรหาผู้รบัเหมาเพื่อเขา้ตรวจสอบสถานะสระว่ายน ้าและน าเสนอราคา 
พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูดงักล่าวต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 เพื่อการพจิารณาต่อไป 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

3.2. สระว่ายน ้า: QPM น าเสนอราคายาแนวสระว่ายน ้าต่อทีป่ระชุม โดยฝ่ายจดัการไดป้ระสานงานไปยงัผูร้บัเหมา 3 ราย
และผู้รบัเหมาได้น าเสนอราคาในการยาแนวสระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการด าเนินการดงักล่าวมีค่าใช้จ่ายประมาณตัง้แต่ 
82,900.00 บาทไปจนถงึ 111,815 บาท  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมมีตใิหฝ่้ายจดัการน าขอ้มลูดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ฯ ต่อไป 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน  
ฝ่ายจดัการรายงานความคบืหน้าการด าเนินการจดัซื้อต้นไทรเกาหลเีพิม่เตมิจ านวน 5 ต้นเพื่อแซมบรเิวณทีเ่วา้แหว่งบรเิวณหลงั
ตวัอกัษรสขีาว ค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น 1,000 บาท และให้คนสวนด าเนินการน าไปปลูกพร้อมทัง้ตดัแต่งต้นไม้ด้านหน้าตวัหนังสือเอ็ม
เมอรลั กรนี ใหเ้ตี้ยลงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว ทัง้นี้ในส่วนของหญ้าบรเิวณหน้าหอ้งออกก าลงักายนัน้จะน ามาลงเพิม่เตมิใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในเดอืนเมษายน   
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน   

ฝ่ายจดัการรายงานความคบืหน้าการถอนและน าฝากเงนิจากบญัชอีอมทรพัย์เขา้บญัชฝีากประจ าของนิติบุคคลหมู่บ้าน
จดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี จ านวน 500,000 บาท เพื่อเก็บส ารองไว้ใชจ้่ายภายหมู่บ้านเมื่อมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน  ซึ่งการด าเนินการ
ดงักล่าวแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565   
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็  
 
วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฎระเบียบ  
ฝ่ายจดัการเสนอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัต่อทีป่ระชุม ทัง้สิน้ 3 หมวดไดแ้ก่  

1. หมวดที ่4 ขอ้ 8    กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ   
2. หมวดที ่5 ขอ้ 15  การด าเนินงาน การบญัชแีละการเงนิ   
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3. หมวดที ่6 ขอ้ 28  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ     
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการพจิารณายกเลกิการน าเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัหมวดที่ 4 ขอ้ที ่8 กรรมการและการประชุม
ของคณะกรรมการ และหมวดที ่5 ขอ้ที ่15 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการโดยพจิารณาเหน็ควรใหค้งขอ้งบงัคบัเดมิไว ้
โดยเสนอเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัต่อทีป่ระชุมใหญ่หมวดเดยีวคอืหมวดที ่6 ขอ้ 28 สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ โดยเพิม่เตมิขอ้ความ
ดงันี้ “กรณีที่มกีารฟ้องช าระหนี้สมาชกิจะต้องเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายเพื่อด าเนินการอีกจ านวน 25,000 บาทต่อคดีกรณีสมาชกิมา
ช าระล่าชา้ ใหน้ิตบิุคคลฯ ตดัเงนิเพิม่ทีค่า้งช าระ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ก่อน แลว้จงึตดัเงนิตน้ กรณีการช าระเงนิตามหมวดที ่6 เกดิค่า
ฤชาธรรมเนียมใดๆ ใหส้มาชกิเป็นผูร้บัผดิชอบค่าฤชาธรรมเนียมนัน้” 
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมใหญ่ครัง้ถดัไป    
 
วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน    
อเีมลแ์ละจดหมายต่างๆ:  ไม่ม ี
 
วาระท่ี 8 การรกัษาความปลอดภยั     
     - ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา   
 
วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร    
     -ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา    
 
วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ   
    - ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา    
 
วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวมและการซ่อมแซมก าแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM ได้น าเสนอผู้รบัเหมารายที่ 3 เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตก โดยผู้รบัเหมา K3M Renovation ได้เสนอราคาในการด าเนินการรื้อและก่อสร้างก าแพงใหม่ใน 
ราคา 105,000 บาทต่อหลงัหรอืต่อพืน้ทีป่ระมาณ 280 ตารางเมตร   
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ อย่างไรกด็ ีตามทีส่มาชกิบางท่านปฏเิสธการซ่อมแซมก าแพงตามทีไ่ดม้กีารส ารวจและ สอบถาม
สมาชกิในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจงึเห็นควรใหห้ยุดการด าเนินการซ่อมแซมก าแพงออกไปจนกว่าจะมกีารจดัประชุมใหญ่ 
ทัง้นี้กเ็พื่อเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชกิไดพ้จิารณาแนวทางในการด าเนินการทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัเจตนา รมของสมาชกิ
ต่อไป   
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมใหญ่ต่อไป    
 
วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี       
12.1. พิจารณาก าหนดการจดัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2564 และ 2565: ตามทคีณะกรรมการได้มมีติใหม้กีารจดัประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2564 และประจ าปี 2565 ขึ้นในวนัเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 และได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการประสานงาน
โรงแรมต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ในการประชุมใหญ่นัน้ ในการนี้ฝ่ายจดัการจงึได้น าเสนอต่อที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิสถานที่และ   
ค่าใชจ้่ายเพื่อการจดัประชุม ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 สถานที ่ราคาตัง้แต่ 8,000 -  19,500 บาท (รวมของว่างและกาแฟ)     
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบประมาณในการจดัประชุมทัง้สิน้ 25,000 บาท พรอ้มทัง้พจิารณาอนุมตัสิถานทีจ่ดัประชุม  ณ 
โรงแรมไอบสิ หวัหนิ ค่าเช่าสถานทีจ่ดัประชุมทัง้สิน้ 12,500 บาท รวมของว่างและกาแฟส าหรบั 50 ท่าน นอกจากนี้ ทีป่ระชุมได้
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เสนอเพิ่มวาระการประชุมอีกหนึ่งวาระคอื พิจารณาคืนสิทธิแ์ละความรบัผดิชอบในการดูแลซ่อมแซมล้อมรอบหมู่บ้านโดยให้
พจิารณาอนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 และประจ าปี 2565  
 
 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป     
 12.2. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564: ฝ่ายจดัการน าเสนอร่างงบดุลของนิติบุคคลฯ 
ประจ าปี 2564 (รอบปีบญัช ี1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) กระท าโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั เอก็เซล ออดทิ จ ากดั 
เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและน าไปประกอบในเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 และประจ าปี 2565  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและเหน็ควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป   
สถานะ: เปิด ตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป    
 
วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ       

13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM รายงานต่อทีป่ระชุมถงึการด าเนินการซ่อมแซมถนน ดา้นหน้า
ทางเขา้หมู่บา้น โดยไดม้อบหมายใหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัและคนสวนท าการโกยหนิทีก่ระจายออกดา้นขา้งมาปิดตามหลุม
ถนนแทนการจดัซื้อหนิเพิม่เตมิ ซึ่งมคี่าใชจ้่ายประมาณ 7,000 บาทเนื่องจากทางองค์การบรหิารส่วนต าบลทบัใต้แจง้ว่าจะเขา้มา
ด าเนินการโรยหนิบรเิวณถนนก่อน ระหว่างรองบประมาณจากทางองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงถนนดา้นหน้า
ทางเขา้หมู่บา้น  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: เปิดตดิตามการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไป  

13.2. การบ ารุงรกัษาพื้นท่ีแปลงเปล่า: QPM ได้ด าเนินการน าส่งอีเมล์และโทรประสานงานไปยงัคุณน้อง พนักงาน
บรษิทั เอเชยี กรุ๊ป จ ากดั เพื่อด าเนินการแจง้ปัญหาสกี าแพง และบรเิวณทีด่นิทีค่่อนขา้งรกรา้ง และควรไดร้บัการปรบัปรุงโดย การ
ทาสใีหม่เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งความสวยงามของหมู่บ้าน โดยบรษิทัไดแ้จง้กลบัมาว่าทางบรษิทัยงัไม่มแีผนในการเขา้บุรณะบรเิวณพืน้ที่
แปลงเปล่าในช่วงนี้  
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบและมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการตดิตามการด าเนินการกบับรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปต่อไป  
สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป  

13.3. ปรบัปรุงซ่อมแซมห้องออกก าลงักาย: QPM รายงานความคบืหน้าถึงสถานการด าเนินการปรบัปรุงห้องออก 
ก าลงักาย ซึ่งช่างส่วนกลาง QPM ไดเ้ขา้ด าเนินการตดิตัง้แผ่นโฟมกนักระแทกภายในหอ้งออกก าลงักายแล้วเสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
เมื่อช่วงปลายเดอืนมนีาคม 2565    
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ   
สถานะ:  ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็   

13.4. จดัซื้อเคร่ืองส ารองไฟจ านวน 2 ตวัส าหรบัเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละระบบกล้องวงจรปิด:  QPM รายงานต่อที่
ประชุมถึงการด าเนินการเปลี่ยนเครื่องส ารองไฟซึ่ง PROTECH CCTV ได้จดัส่งเครื่องส ารองไฟจ านวน 1 เครื่องส าหรบัระบบ 
CCTV เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น 3,500 บาท และในส่วนของแบตเตอร์รี่เครื่องส ารองไฟอีก 1 ตัวใช้ส าหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรก์ไ็ดจ้ดัซื้อกบัรา้น Advise เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ค่าแบตเตอรร์ีเ่ครื่องส ารองไฟ 1 ลูกราคา 790 บาท รวมค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 
4,290 บาท  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ 
สถานะ: ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็  
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13.5. ไฟถนนยามค า่คืน:  ดว้ยบรเิวณฝัง่ทศิเหนือและตามแนวถนนฝัง่ทศิตะวนัออกบางพืน้ทีข่องหมู่บ้านไม่ค่อยสว่าง
ในช่วงค ่าคนื ซึ่งท าใหเ้กดิความรูส้กึอนัตรายและไม่ปลอดภยั ในการนี้ ทีป่ระชุมจงึไดพ้จิารณาตดิตัง้ไฟสนาม 3-4 อนั โดยเป็นไฟ
โซลาเซลแบบ LED ความสงูประมาณ 50-100 เซนตเิมตรจากพืน้ โดยตดิตัง้บรเิวณดา้นหลงัพุ่มไมต้ามแนวถนน ทัง้นี้การตดิตัง้ไฟ 
 
สนามทีม่คีวามสูงมากขึน้อาจมปีระสทิธภิาพมากกว่าแต่กอ็าจส่งพลต่อทศันียภาพและเกดิความไม่สวยงาม ทัง้นี้ทีป่ระชุมจงึเสนอ
ใหท้ าการตดิตัง้ไฟสนามก่อน 1 โคมเพื่อพจิารณาจ านวนโคมไฟทีจ่ะตอ้งใชท้ัง้หมด ประมาณการค่าใชจ้่ายประมาณ 24,000 บาท 
(พืน้คอนกรตี เสาไฟสัน้ และโคมไฟ)   
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบและเสนอใหใ้ชไ้ฟสนามแทนการตดิตัง้เสาไฟเพิม่เตมิ เนื่องจากมคีวามกลมกลนืและเหมาะสมกบั
สวนและไม่ส่งผลกระทบกบัภาพลกัษณ์ของหมู่บา้น 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 13.6: สต๊ิกเกอร์ติดพาหนะ: QPM รายงานการส่งมอบสติ๊กเกอร์ให้แก่สมาชกิที่ช าระค่าส่วนกลางครบถ้วน โดยได้มี   
สมาชกิรบัมอบสติก๊เกอร์ตดิรถไปแล้วทัง้สิน้ 19 หลงั พรอ้มทัง้ไดจ้ดัส่งหนังสอืประชาสมัพนัธก์ารใชส้ติก๊เกอรต์ดิรถของหมู่บา้นไป
ยงัสมาชกิทุกท่านทางจดหมายอเีลก็ทรอนิกสเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้    
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ   
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.7. ตวัอกัษรหมู่บ้านเอม็เมอรลั กรีน:  QPM น าเสนอใบเสนอราคาเพิม่เตมิจากรา้น Max media กรณีเปลีย่นเฉพาะ
ตวัอกัษรทีช่ ารุดซึ่งค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจดัท าตวัอกัษรใหม่ต่อตวัอยู่ที ่2,500 บาท และค่าใชจ้่ายในการซ่อมตวัอกัษรพรอ้ม
ท าส ี2K (สรีองพืน้และสจีรงิ) พรอ้มน ากลบัมาตดิตัง้ใหม่ต าแหน่งเดมิ ค่าใชจ้่ายอยู่ทีป่ระมาณ 1,200 บาทต่อตวั     
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัวิ่าจา้งรา้น Max media ด าเนินการจดัท าตวัอกัษรใหม่ 5 ตวั คอืตวั G R E E N โดยใชว้สัดุ ส ี
รปูแบบและขนาดตวัอกัษรแบบเดมิ ทัง้นี้ตวัอกัษรตวัอื่นๆทีช่ ารุดและสามารถแกไ้ขไดอ้กี 7 ตวั ใหด้ าเนินการซ่อมแซมขดัสนิมและ
ทาสใีหม่ ค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 21,828 บาท รวมภาษมีลูเพิม่แลว้ รบัประกนั 1 ปี  
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
           13.8. พิจารณาต่อสญัญาบริการ: ฝ่ายบรหิารเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาต่อสญัญาบรกิารกบัคู่สญัญา ดงันี้  

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  คุณสุรศกัดิ ์จนัทบูร  
8. คู่สญัญาตดัแต่งส่วน    โดย  คุณสทิธชิยั สรอ้ยสุวรรณ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีตติ่อสญัญากบัคู่สญัญาทุกรายอกี 1 ปีเวน้แต่คู่สญัญาบรหิารจดัการ QPM ทีต่อ้งพจิารณาอกีครัง้ 
สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
           13.9. จดัซื้อเคร่ืองพิมพอิ์งค์เจตสีใหม่:  ฝ่ายจดัการรายงานต่อที่ประชุมถึงการด าเนินการจดัซื้อเครื่องพมิพ์อิงค์เจ็ทส ี  
“Brother DCP-T520W (Ink Tank)” มูลค่า 5,790 บาท เพื่อใช้ในการด าเนินการภายในส านักงานนิติบุคคลฯ ทดแทนของเดิมที่
ช ารุดตามมตทิีป่ระชุมครัง้ทีผ่่านมา ซึง่ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการจดัซื้อและตดิตัง้ ณ ส านักงานิตบิุคคลฯ เสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบ  
สถานะ: ปิด ด าเนินการแลว้เสรจ็   
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       นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
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13.11. จดัซื้อกระบอกเซลลเ์กลือ: ฝ่ายจดัการรายงานสถานะ การจดัซื้อกระบอกเซลลเ์กลอืกบัรา้น วนิ-วนิ เอน็จเินียริง่ 

ซพัพลาย ซึง่ปัจจุบนัทางรา้นยงัไมม่กีารน าส่งสนิคา้ใหก้บัทางนิตบิุคคลฯ ดว้ยเน่ืองจากทางรา้นแจง้ว่า สนิคา้หมดอยู่ระหว่างการรอ
น าเขา้สนิคา้ และจะมกีารปรบัราคาสนิคา้ใหม่สงูขึน้เลก็น้อย คาดว่าสนิคา้จะเขา้มาในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2565  
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบและมอบหมายให้ฝ่ายจดัการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพจิารณาอีกครัง้หากทางร้านมกีารปรบัราคา
สนิคา้สงูกว่าราคาทีน่ าเสนอมาช่วงเดอืนกุมภาพนัธท์ี ่38,787.50 บาท  
สถานะ: เปิด ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
 
ปิดประชุมเวลา 17.00  น. 
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