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Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  

We are happy to announce that the monthly Newsletter is back every (first half of each) month and will be 

distributed by email, published on the website and written in both Thai and English. 

The Board of Directors have decided that this will increase transparency, prevents rumors and it will 

also give more detail into what the Board has realized and planned for all the residents. Residents are also more 

than welcome to visit the Office for any question(s) and/or feedback. The Office will forward all questions and/or 

feedback to the Board which will then be discussed at monthly Board Meetings. 

 

เรยีน สมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าจดหมายข่าวรายเดือนจะมีขึ้นในทุกๆเดือน และจะเผยแพร่ทาง

จดหมายอเีลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์โดยจะถูกจดัท าขึน้ทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาและตดัสนิใจว่าการจดัท าจดหมายข่าวให้สมาชกิทราบจะช่วยเพิม่ความโปร่งใส และ

ป้องกนัการสื่อสารขอ้มูลที่ไม่ถูกต้องหรอืข่าวลอืต่างๆ นอกจากนี้ยงัเป็นการให้รายละเอยีดเพิม่เติมถงึสิง่ที่คณะกรรมการ

ตระหนักและการวางแผนด าเนินการเพื่อสมาชกิทุกท่าน  นอกจากน้ีสมาชกิผูอ้ยู่อาศยัทุกท่านยงัสามารถตดิต่อสอบถามถงึ

ขอ้สงสยัต่างๆ ได้ทีส่ านักงานนิตบิุคคลฯ และ/หรอืให้ค าแนะน าหรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการนี้นิตบิุคคลฯ จะด าเนินการ

ตอบกลบัทุกค าถามและ/หรอืขอ้เสนอแนะไปยงัคณะกรรมการซึ่งขอ้มูลเหล่านี้จะถูกน ามาพูดคุยและพจิารณาในทีป่ระชุม

กรรมการประจ าเดอืน 

 

Resignations/การลาออก 

After the recent EGM of 15 June 2019, we had received 3 resignations. The board has asked each of the 3 

directors wishing to resign (Khun Dale, Khun Robert and Khun Pete), to return to the Board as we believe that it 

won’t help with the progression of handling and addressing both past as well as current issues and future 

planning for the benefit of all Members living in Emerald Green. 

 

Khun Robert was the only one who has cancelled his resignation in time and therefore the Board now exists of 5 

people being able to run as Board. The other 2 resignations have already been processed at the Land 

Department. The following 5 people will continue operating as a Board: Khun Supavadee (357/40) as 

Chairperson with 4 Directors; Khun Pennapa (357/27), Khun Robert (357/112), Khun Melanie (357/38) and Khun 

Saichai(357/107). 
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หลงัจากการประชุมใหญ่วสิามญัเมื่อวนัที่ 15 มถุินายน 2562 ที่ผ่านมา เราได้รบัจดหมายลาออกจากกรรมการถงึ 3 ครัง้ 

โดยคณะกรรมการไดข้อใหก้รรมการทัง้ 3 ท่านทีป่ระสงคจ์ะลาออก (คุณเดล คุณโรเบริต์ และคุณปีเตอร์) กลบัเขา้มาเป็น

คณะกรรมการเน่ืองจากคณะกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งอยู่มคีวามเหน็ว่าสิง่เหล่านี้ไม่ไดช้่วยจดัการหรอืแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้

ในอดตีและปัจจุบนั รวมถงึแผนงานในอนาคต ซึง่เป็นประโยชน์ต่อสมาชกิผูอ้ยู่อาศยัในหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  

 

คุณโรเบริ์ต คอืคนเดยีวที่ยนิดทีีจ่ะยกเลกิการลาออก ดงันัน้ คณะกรรมการทีเ่หลอือยู่ในปัจจุบนัจงึม ี5 ท่านซึ่งท าให้การ

ด าเนินงานของคณะกรรมการยงัสามารถด าเนินต่อไปได ้ทัง้นี้การยื่นลาออกของกรรมการอกี 2 ท่านไดม้กีารด าเนินการยื่น

จดแจ้งต่อส านักงานที่ดนิเป็นที่เรยีบร้อยแล้วโดยสมาชกิหมู่บ้านจดัสรรทัง้ 5 ท่าน จะด าเนินการในฐานะคณะกรรมการ

หมู่บา้นจดัสรรฯ ต่อไป โดยประกอบไปดว้ย คุณสภุาวด ี(357/40) ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอกี 4 ท่าน

คอื คุณเพญ็นภา (357/27) คุณโรเบริต์ (357/112) คุณเมลาเนีย (357/38) และคุณสายใจ (357/107)   

 

Automatic Boom Gate Update / การปรบัปรงุระบบไม้กัน้อตัโนมติั 

The Automatic Boom Gate provided by Top CCTV installed last year has been an issue for long time. The first 

problems already started in December last year. The brand is relatively new on the market, furthermore the 

Automatic Boom Gate did not have a back-up power system nor a power-breaker which both should have been 

bought included to avoid potential problems. 

 

The Board has been on top of it together with QPM, Top CCTV and the Insurance company and have decided to 

get the motors upgraded (free of charge) including 1 year new warranty on the whole system. Additional was 

purchased a secondary safety measure (ground loop sensors) to prevent gate(s) coming down when an existing 

sensor isn’t working properly as well as a battery back-up power due the purchased model not being able to 

operate manually in a timely matter (takes 5 minutes to manually lift it up) as well as a power security breaker to 

prevent any damage to the hardware of the automated boom gate being caused by loss of power as well as 

power spikes and fluctuations. Especially in Thailand this is very important 

 

ระบบไมก้ัน้อตัโนมตัติดิตัง้โดยบรษิทั TOP CCTV เมื่อปีทีแ่ลว้และมปัีญหามาเป็นระยะเวลานาน ปัญหาไมก้ัน้ได้

เริม่ขึน้เมื่อช่วงเดอืนธนัวาคม ปีที่ผ่านมา ตราผลติภณัฑ์ค่อนขา้งใหม่ในตลาด นอกจากนี้ประตูไม้กัน้ดงักล่าวไม่มรีะบบ

ส ารองไฟและเบรคเกอร ์ซึง่อุปกรณ์ทัง้ 2 อย่างนี้ควรจะรวมอยู่ในการสัง่ซือ้ดว้ยเพื่อหลกีเลีย่งปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 

ในการนี้คณะกรรมการก าลงัด าเนินการร่วมกบั QPM, Top CCTV, และบรษิัทประกนัภยั โดยไดม้กีารพจิารณา

ตดัสนิใจติดตัง้ระบบมอเตอร์รุ่นใหม่ (ไม่เสยีค่าใช้จ่าย) พร้อมทัง้ได้การรบัประกนัระบบไม้กัน้ทัง้ระบบเพิ่มเติมอกี 1 ปี 

นอกจากนี้คณะกรรมการไดม้มีตติดัสนิใจซือ้อุปกรณ์เพิม่ความปลอดภยั (Ground loop sensors) ซึง่จะช่วยป้องกนัไม้กัน้

ตกลงมา กรณีทีร่ะบบเซนเซอรท์ีม่อียู่ไม่ท างานหรอืไม่ปกต ิรวมไปถงึการจดัซือ้แบตเตอรีส่ ารองไฟละเบรคเกอร ์เน่ืองจาก

ระบบไมก้ัน้ทีซ่ือ้มาแต่เดมินัน้ไม่มอีุปกรณ์ส ารองไฟเพื่อป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง โดยเฉพาะใน

ประเทศไทยอุปกรณ์ดงักล่าวเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ 
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Clubhouse Maintenance /การบ ารงุรกัษาสโมสร 

The Clubhouse (including the fitness room, toilets, showers and pump room) is in need of renovation. The 

drainages of the Clubhouse itself have been cleaned, termites have been found and pest control visited already 

and continues monitoring every month, and the board has also decided to install gutters around the clubhouse 

roof. This will prevent future leakages of the roof as several parts of the roof are flat surfaces. Resurfacing the 

roof of these areas has also been planned as well as small repair jobs in and around the Clubhouse. It’s 

important to keep the Clubhouse in a good condition.  

สโมสร (รวมถงึหอ้งฟิตเนส หอ้งน ้า ฝักบวัอาบน ้า และหอ้งปัม๊) มคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง ท่อระบายน ้า

ของสโมสรไดร้บัการท าความสะอาด มกีารพบปลวกและบรษิทัก าจดัแมลงไดเ้ขา้มาตรวจสอบแลว้และจะด าเนินการ

ตรวจสอบในทุกๆเดอืน นอกจากนี้คณะกรรมการไดพ้จิารณาตดัสนิใจตดิตัง้รางระบายน ้ารอบๆ หลงัคาสโมสร ซึง่การตดิตัง้

รางน ้าจะชว่ยป้องกนัการเกดิน ้ารัว่ไหลลงฝ้าเพดานในอนาคตเน่ืองจากหลงัคาสโมสรสว่นใหญ่มพีืน้ผวิทีร่าบเรยีบ ซึง่การ

ปรบัปรุงพืน้ผวิดงักล่าวอยู่ระหวา่งการวางแผนด าเนินการรวมไปถงึการงานซ่อมแซมเลก็ๆน้อยภายในและรอบๆ สโมสร

ทัง้นี้การบ ารุงรกัษาสโมสรใหอ้ยูใ่นสภาพดถีอืเป็นเรื่องทีส่ าคญัทีค่วรมกีารตดิตามอย่างต่อเนื่อง    

 

Road Repair / การปรบัปรงุถนน 

The road repairs started already in May and were supposed to be finished shortly after. However after initial 

inspection the board was not content with the original work plan provided by the previous board. The contractor 

redid the work with new agreement. 

            การปรบัปรงุถนนเริม่ขึน้เมื่อเดอืนพฤษภาคมและคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไม่ชา้ อย่างไรกต็ามหลงัจากการตรวจสอบ

เบือ้งตน้ คณะกรรมการไม่ประทบัใจในแผนงานเดมิซึง่ก าหนดโดยกรรมการชุดก่อน และไดใ้หผู้ร้บัเหมาท าการแกไ้ขงาน

ใหม่ภายใตข้อบเขตของสญัญาขอ้ตกลงใหม ่

Entrance Road / ถนนด้านหน้าทางเข้า 

The entrance road has been filled up with gravel to make sure everyone can go to the Emerald Green without 

problems. In the meantime, the board has also requested the local Thap Tai government to resurface the road  

due to its condition and this has been approved. 

 

             การเติมเต็มถนนด้านหน้าทางเข้าด้วยหินกรวดเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกๆท่าน สามารถผ่านเข้า -ออกหมู่บ้าน

จดัสรรเอม็เมอรลั กรนี โดยปราศจากปัญหา ในระหว่างนี้คณะกรรมการยงัไดร้อ้งขอไปยงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ทบัใต ้

เพื่อปรบัปรุงผวิถนนใหม่เน่ืองจากสภาพถนนทีม่ปัีญหาโดยการรอ้งขอน้ีไดร้บัการอนุมตัเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

Security Personnel / เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

Several Members have expressed their concerns regarding the poor performance of the Security Personnel of 
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Khao Tao Pro Security Company. The Board will check the contract and work performance of this security 

company, and change company if necessary.  

สมาชกิหลายท่านได้แสดงความกงัวลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานที่ต้องปรบัปรุงแก้ไขของพนักงานรกัษาความ

ปลอดภยั บรษิทั เขาเต่าโปร จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัททีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและว่าจา้งโดยคณะกรรมการชุดก่อน ซึ่งบรษิทั เขา

เต่าโปร จ ากดัได้เข้ามาให้บริการแทนบริษัทรกัษาความปลอดภัยชุดก่อนหน้านี้ ในการนี้คณะกรรมการจะด าเนินการ

ตรวจสอบสญัญาและเปลีย่นบรษิทัรกัษาความปลอดภยัหากจ าเป็น  

 

Drainage Cover Warning / ค าเตือนเก่ียวกบัฝาท่อระบายน้า 

Last month the drainages have been cleaned and the board request the report from the contractor in the report, 

about the issues that were found and recommendations. In the report, it has been stated that the concrete lids 

are in bad condition. The concrete drainage covers (thicker and therefore heavier than necessary) as well as the 

support edges for the covers (too small and only 3 sides) are of poor quality 

After recent inspection by Engineers of QPM Management, it was concluded that all residents of Emerald Green 

have to be careful when driving or parking their cars on the common area road by avoiding the drainage covers 

until they have been replaced. 

 

It is likely that a partial or full replacement will require additional funding that has to be approved in the AGM of 

2020. However, drainage covers which are significantly damaged and therefore a huge risk if not replaced prior 

to the AGM will be replaced by the Board. 

Warning signs have been placed in the Emerald Green, and the board is going to set up an action plan.  

ในเดอืนทีแ่ลว้ ท่อระบายน ้าภายในหมู่บา้นไดร้บัการท าความสะอาด โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหผู้ร้บัเหมา

ด าเนินการจดัท ารายงานถงึปัญหาทีพ่บจากการลอกท่อระบายน ้าและขอ้เสนอแนะอื่นๆ ซึง่จากรายงานของผูร้บัเหมาระบุว่า

ฝาท่ออยู่ในสภาพทีไ่ม่สมบูรณ์ โดยฝาท่อมคีวามหนาและหนักมนี ้าหนักทีม่าก รวมทัง้ขอบรองรบัส าหรบัฝาท่อระบายน ้ามี

ขนาดเลก็เกนิไป และมเีพยีง 3 ดา้นเท่านัน้  

หลงัจากการตรวจสอบโดยช่างเทคนิคของ บริษัทจดัการ QPM ได้ให้ความเห็นว่าสมาชิกผู้พกัอาศยัทุกท่าน

จะต้องระมดัระวงัในการขบัรถหรอืจอดรถบรเิวณถนนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง โดยการหลีกเลี่ยงบรเิวณฝาท่อระบายน ้า

จนกว่าจะมกีารแกไ้ขแลว้เสรจ็ 

มคีวามเป็นไปไดว้่าอาจจะต้องมกีารซ่อมแซมแกไ้ขฝาท่อบางส่วนหรอืทัง้หมด ซึง่จะตอ้งใชเ้งนิทุนทีจ่ะต้องไดร้บั

การอนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่ในปี 2563 อย่างไรกต็ามฝาท่อระบายน ้ามคีวามเสยีหายเป็นอย่างมากและมนัจะมคีวามเสีย่งต่อ

ความเสยีหายต่อทรพัย์สนิและผู้ทีต่้องสญัจรผ่านไปมาหากไม่ท าการแกไ้ขก่อนการประชุมใหญ่ ดงันัน้การแกไ้ขปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงฝาท่อระบายน ้าจะมกีารพจิารณาและแกไ้ขโดยคณะกรรมการ   
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ป้ายเตือนถูกติดไว้ต่างจุดต่างๆ ในหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั  กรนี และคณะกรรมการจะด าเนินวางแผนการใน

การแกไ้ขปัญหาต่อไป 

QPM Management Performance /ผลการด าเนินงานของบริษทับริหารจดัการ QPM 

Due to the performance of the Manager at Emerald Green, it has been decided by the Board that The Manager 

at Emerald Green has to be replaced by a different person. At this moment the Board has started reviewing 

candidates offered by QPM Management. In the meantime, the current Manager will continue operating and 

occasionally with the assistance of admin staff who will be at the emerald green once or twice a week and the 

technician as requested and at least once a week by the Assistant Operation Manager of QPM Hua Hin. 

 

The Board has also decided to not replace QPM without a resolution from the Members at the AGM of next year. 

This should give enough time for the Board to find suitable candidate property management companies who 

meet the requirements that the Board is looking for. All conditions, agreements, quotations will be presented at 

the AGM of 2020 with all proposals including all details. 

QPM Property Management will also be included as a candidate, in the case that QPM is able to improve their 

performance. 

 

The Board welcomes negative as well as positive and constructive feedback regarding QPM Management, so 

that this can be used to measure by both the Board as well as QPM what the key focus points are to 

concentrate on and the Board will keep monitoring this. 

สบืเนื่องจากผลการปฏบิตังิานของของผูจ้ดัการผูป้ฎบิตัหิน้าทีท่ีห่มู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี คณะกรรมการได้

พิจารณาและตัดสนิใจที่จะเปลี่ยนผู้จดัการท่านใหม่ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้เริม่ตรวจสอบผู้สมคัรที่เสนอโดยบรษิัท  

บรหิารจดัการ QPM ซึง่ในระหว่างนี้ผูจ้ดัการคนปัจจุบนัจะยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป และในบางครัง้จะมพีนักงานธุรการเขา้

มาช่วยงานทีเ่อม็เมอรลั กรนี ประมาณ 1-2 วนัต่อสปัดาห ์รวมไปถงึพนกังานช่างทีจ่ะเขา้มาช่วยสนบัสนุนดา้นงานช่างตาม

การรอ้งขอและความจ าเป็นของหน้างาน รวมไปถงึการสนับสนุนงานของผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิารอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อ

สปัดาห ์

คณะกรรมการตดัสนิใจทีจ่ะยงัไม่เปลีย่นบรษิทับรหิารโดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสมาชกิในทีป่ระชุมใหญ่ในปีหน้า ซึง่

ช่วงเวลาดงักล่าวก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทางคณะกรรมการจะสรรหาบรษิัทจดัการสนิทรพัย์ เพื่อเข้ามาเป็นผู้สมคัรซึ่ง

สอดคล้องกบัความต้องการของคณะกรรมการ เงอืนไข ขอ้ตกลง และใบเสนอราคาจะถูกน าเสนอในที่ประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปี 2563 พรอ้มขอ้เสนอและรายละเอยีดทัง้หมด 

บริษัท บริหารจัดการ QPM จะเป็น 1 ในผู้สมัคร หากสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานได้ คณะกรรมการยินดีรับ

ขอ้เสนอแนะเชงิลบรวมถงึขอ้เสนอแนะเชงิบวกและเชงิสรา้งสรรคเ์กีย่วกบับรษิทั บรหิารจดัการ QPM เพื่อใหส้ามารถใชใ้น

การประเมนิทัง้คณะกรรมการและ QPM โดยคณะกรรมการจะคอยตดิตามในเรื่องนี้ต่อไป 
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Other plans on the board agenda 

- Wall inspection / Repair plan 

- Financial statements / cash flow issues  

- Review the by-law and rules and regulations 

- Insurance Policy check, adding assets to the policy 

- Garden Landscaping plan 

 

แผนงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ 

 -  การส ารวจก าแพง / แผนการแกไ้ข 

   -  สถานะทางการเงนิ / ปัญหาดา้นกระแสเงนิสด 

 -  ทบทวนขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบพกัอาศยั 

 -  ตรวจสอบนโยบายประกนัภยัเพิม่เตมิ  

            - วางแผนการจดัตกแต่งสวนภายในหมู่บา้น 

QPM Report 

1. The engineer’s QPM inspected the wall at north side to find a way to properly repair the wall. 

วศิวกรของบรษิทั QPM ก าแพงโครงการทางดา้นทศิเหนือเพื่อหาวธิกีารซ่อมแซมก าแพงทีถู่กตอ้ง 

       
2. Pest control companies inspect and resolve the termite nest problems at Club House. 

บรษิทัก าจดัปลวกและแมลงเขา้ด าเนินการตรวจสอบพืน้ทีโ่ดยรอบคลบัเฮา้ทแ์ละแกไ้ขปัญหาปลวกท ารงัในบรเิวณ

คลบัเฮา้ท ์

       
3. Maintenance Pool at Club House. 

การบ ารุงรกัษาสระว่ายน ้าสว่นกลาง 

- Change the pool pump from the leaky problems / เปลีย่นปัม้สระว่ายน ้าจากปัญหาปัม้รัว่ 
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- Tile repair / ซ่อมแซมกระเบือ้ง 

       
- Check the pool light system / เชค็ระบบไฟสระ 

       
4. The technician checking the waste water pump system. / ช่างเทคนิคตรวจสอบระบบปัม้ปล่อยน ้าเสยี 

       
5. Painted parking lots, Bridges and Guard House. / ทาสลีานจอดรถ  สะพาน และป้อมรกัษาความปลอดภยั 
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รายการ Detail
Total

ยอดเรียกเกบ็ทัง้หมด

Payment

ช าระแล้ว

Total Outstanding 

Payment

ยอดค้างช าระ

Total Balance 

Payment (%)

ยอดช าระทัง้หมด (%)

ค่าสว่นกลางประจ าปี 2561

( ม.ค. - ธ.ค.)

Common Fee 2018

( Jan - Dec )

2,679,120.00              2,602,400.00              76,720.00                  97.14                       

ค่าสว่นกลางประจ าปี 2562

( ม.ค. - ม.ิย.)

Common Fee 2019

( Jan - June )

1,339,560.00              1,277,815.00              61,745.00                  4.60                         

 

Status of Common Area Fees / สถานะด้านการจดัเกบ็ค่าส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Matters / เรือ่งส าคญัอ่ืนๆ  

Did you not receive this Newsletter by email? Then please visit QPM Management at the Club House Office, or 

send an email to office@theemeraldgreen.com with the request to add (or update/correct) your email address in 

the list of email addresses. 

The minute of the Board meeting of July ( and future board meeting ) will be published on the website 

www.theemmeraldgrren.com  

Please be mindful that if you have any questions, feedback or complaints about QPM, JP Board, or anything else 

related to Emerald Green to contact QPM Management at the Clubhouse Office instead of members of the JP 

Board. One of QPM their duties is that they answer any of your questions and concerns. Urgent matters will 

immediately be forwarded to the Board, or low priority matters will be scheduled to be discussed in an upcoming 

Boardmeeting. 

          คุณไดร้บัจดหมายขา่วฉบบันี้หรอืไม่? หากคุณไม่ไดร้บัจดหมายขา่วโปรดตดิต่อฝ่ายจดัการ QPM ทีส่ านกังานนิติ

บุคคล หรอืสง่จดหมายอเีลค็ทรอนิกส ์มาที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้แกไ้ขหรอือพัเดททีอ่ยู่อเีมลข์องคุณ 

 รางานการประชุมกรรมการของเดอืนกรกฏาคม 2562 ( และการประชุมกรรมการในครัง้ต่อๆไป ) จะประกาศลง

เวบ็ไซต ์www.theemmeraldgreen.com  

mailto:office@theemeraldgreen.com
http://www.theemmeraldgrren.com/
mailto:office@theemeraldgreen.com%20พร้อม
http://www.theemmeraldgreen.com/
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โปรดทราบว่า หากคุณมคี าถาม ขอ้เสนอแนะอื่นใด หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั QPM, คณะกรรมการนิตบิุคคล หรอื สิง่อื่นใด

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอม็เมอรลั กรนี โปรดตดิต่อฝ่ายบรหิารจดัการ QPM ทีส่ านักงานนิตบิุคคลฯ แทนการติดต่อโดยตรงมายงั

คณะกรรมการ ซึง่การใหบ้รกิารและการรบัเรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ถอืเป็นหนึ่งในหน้าทีข่องการปฏบิตังิานทีจ่ะต้องใหข้อ้มูล

และตอบค าถามต่างๆของสมาชกิ เรื่องเร่งด่วนจะถูกส่งต่อมายงัคณะกรรมการทนัท ีและเรื่องทีส่ าคญัรองลงมาจะมกีารยนั

ทกึและลงขอ้มลูเพอืพจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป   

 

On Behalf of the Emerald Green Housing Estate - JP Board of Director 

 

 

 

 

Khun Supavadee  Puphala 

(คุณสภุาวด ีปุผาลา) 

Chairperson – Emerald Green 

ประธานกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลัดก์รนี 

 

 


