COMMITTEE AND MANAGER UPDATE 24 FEBRUARY 2016

ANNUAL GENERAL MEETING

10.30am SATURDAY 26 MARCH 2016 in the car park.
Registration starts 09.00-10.00am.
ELECTRICAL SYSTEM
The ground system is old and needs replacing (cost 335,000). We are also
thinking about taking a ground wire to each apartment but the cost would be
extra.
We are planning to replace the Cap Bank system. This system saves
electricity. The cost is about 500,000 baht but we may save about 500,000
per year. (Our cost for electricity was 1 million baht in 2015). We are waiting
for more details from the engineer.
FIRE SYSTEM
We plan to install a smoke alarm in every room connected to the main fire
alarm panel. Our technicians will run the wires to save money. The cost per
room will be about 500 baht.
The whole fire system was recently checked and is working fully.
WATER PUMPS
The water pumps have noise and vibration problems. We have a specialist
engineer who will replace parts and put the motors on quiet mountings
(cost about 60,000)

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและผูจ
้ ัดการ สรุป ณ ว26
ันทีมีนาคม

2559

การประชุมใหญ่สาม ัญเจ้าของร่วม

การประชุมใหญ่สามัญเจ ้าของร่วม ประจําปี 2559 จะมีขนในวั
ึ
นที 26 มีนาคม 2559
เวลา 10.30 น. ณ.ลานจอดรถ
เริมลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.

ระบบไฟฟ้าของอาคาร

้
ระบบสายกราวมีอายุการใชงานนานแล
้วเห็นสมควรทีจะต ้องเปลียน (ค่าใชจ่้ าย
ประมาณ 335,000) และคิดว่าจะต ้องดําเนินการทําสายกราวไปยังทุกๆห ้องในอาคาร
โดยจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ ายเพิมเป็ นเงินพิเศษ.เรามีแผนการทีจะเปลียน
ึ นระบบชว่ ยประหยัดค่ากระแส
ตัวชว่ ยประหยัดไฟฟ้ าโดยจัดทําระบบแค็บแบ็งค์ ซงเป็
ึ
ไฟฟ้ า ซงจะช
ว่ ยทําให ้ค่าไฟฟ้ าลดลงประมาณ 500,000 บาท ต่อปี โดยเมือปี 2558
ี ค่าไฟฟ้ าทังปี ประมาณ 1,000,000 บาท. ซงกํ
ึ าลังรอรายละเอียด
ทีผ่านมาเราเสย
เพิมเติมจากวิศวกรการไฟฟ้ า.

ระบบป้องก ันไฟไหม้

ื
ั ญาณเตือนไฟไหม ้ในห ้องชุดทุก
เรามีแผนงานเรืองการติดตัวจับควัน เชอมต่
อกับตู ้สญ
ห ้อง.โดยชา่ งอาคารจะเป็ นผู ้ดําเนินการติดตัง
็
เพือเป็ นการประหยัดงบประมาณ.ค่าใชจ่้ ายแต่ละห ้องประมาณ 500 บาท ได ้ตรวจเชค
ระบบป้ องกันไฟไหม ้เพือการทํางานอย่างเต็มที

ระบบปัมนําของอาคาร

ี งดังและสนสะเทื
ั
เครืองปั มนํ าของอาคารมีปัญหาเมือทํางานจะมีเสย
อน.เราได ้นํ าชา่ งผู ้
ี
็ แจ ้งว่าต ้องเปลียนอะไหล่บางชนที
ิ หมดอายุเพือทีจะให ้ปั ม
เชยวชาญเข
้าตรวจเชค
ทํางานเงียบ เสนอราคาค่าอะไหล่และดําเนินการประมาณ 60,000 บาท.

