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Emerald Green – Newsletter 
หนังสือเวียน เอม็เมอรลั กรีน 

September 2019 
กนัยายน 2562 

  
Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  
The Juristic Person would like to present the newsletter of September 2019.  
 
เรยีนสมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั  กรนี ทุกท่าน 
นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ขอแจง้จดหมายเวยีนประจ าเดอืนกนัยายน 2562 
 

Automatic Boom Gate Update 
ความคืบหน้ากรณีไม้กัน้อตัโนมติั 
 
A small update regarding the entrance gate. The new motors and battery and security loop has been installed and is 
now running. However, we do keep a close eye on the whole system to make sure all works accordingly. 
 
We want to give residents another soft reminder to be up to date with the common fee payments. The 2nd invoice cycle 
of 2019 has to be paid already. For the people who didn’t pay yet please come to the office to pay otherwise the 
keycards will be deactivated. Please contact the office if you have any questions. 
 
ความคบืหน้าในส่วนของไมก้ัน้อตัโนมตั ิซึ่งไดม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ แบตเตอรีแ่ละระบบ Loopเพื่อเพิม่
ความปลอดภยัในการใชง้านของระบบไมก้ัน้ ซึง่ปัจจุบนัระบบไมก้ัน้ดงักล่าวไดม้กีารเปิดใชง้านเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรกต็าม
คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ จะตดิตามการท างานของระบบอย่างใกลช้ดิเพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบต่างๆอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 

 
อย่างไรกด็ ีนิตบิุคคลฯ ต้องขอแจง้ใหส้มาชกิทุกท่านทราบอกีครัง้ถงึการช าระค่าใชจ้่ายส่วนกลาง เนื่องจากใบแจง้หนี้ค่า ใชจ้่าย
ส่วนกลางส าหรบัครึ่งปีหลงั ของปี 2019 ได้ครบก าหนดช าระแล้ว ดงันัน้ หากสมาชกิท่านใดยงัไม่ไดช้ าระค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 
โปรดตดิต่อส านักงานนิตบิุคคลฯ เพื่อช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากพน้ก าหนดช าระท่านอาจถูกระงบัการใหบ้รกิารบตัรคยีก์ารด์ได ้
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดตดิต่อส านักงานนิตบิุคคลฯ 

 
Road Mirrors 
กระจกจราจร 

 
As requested during the AGM in May 219. Extra road mirrors have been bought and installed to secure more safety in 
the Emerald Green. The board would also remind the members to please be mindful when driving in the Emerald Green 
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and don’t go over 20km/h. Residents walk and run including playing children, thank you. 
 
สบืเนื่องจากการประชุมใหญ่วสิามญั ประจ าปี 2019 เมื่อช่วงเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา  คณะกรรมการได้ด าเนินการจดัซื้อและ
ตดิตัง้กระจกจราจรเพิม่เตมิ เพื่อความปลอดภยัภายในหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ในการนี้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ ขอแจง้
เตอืนมายงัสมาชกิทุกท่านถงึการใชร้ถใชถ้นนภายในหมู่บ้าน โดยจ ากดัความเรว็อยู่ที่  20 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ทัง้นี้กเ็พื่อความ
ปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศยัทีเ่ดนิอยู่บนทอ้งถนนรวมถงึเดก็ๆทีอ่าจวิง่เล่นอยู่ 
 

Fitness Equipment 
อปุกรณ์ออกก าลงักาย 

 
The gym equipment had minor maintenance. Furthermore some gym equipment needs repairing and a new workbench 
will be bought. 
 
การด าเนินการท าความสะอาดและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ออกก าลงักายในเบื้องต้น ซึ่งหลงัจากทีไ่ดม้กีารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ออก
ก าลงักายพบว่าอุปกรณ์ออกก าลงักายบางรายการจ าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซมและจดัซื้อใหม่  
 

Road Repairs 
การปรบัปรงุซ่อมแซมถนน 

 
The road repair has finished. In case of recurring cracks, the contractor will come again as there is a warranty of 1 year. 
 
การปรบัปรุงและซ่อมแซมถนนภายในโครงการได้มกีารด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยหากพบการแตกร้าวบริเวณที่ได้มกีาร
ซ่อมแซมไปนัน้ ผู้ร ับเหมาจะเป็นผู้ร ับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไข ตามสัญญาซึ่งมีการระบุการรับประกันไว้ 1 ปี   
 

Website 

ส่ือน าเสนอข้อมูล 
 
The Emerald Green website has been renewed and back online again. Minutes of the monthly board meetings will be 
placed there.  
 
สื่อน าเสนอขอ้มูล หรือ เว็บไซต์เอ็มเมอรลั กรีน ได้รบัการต่ออายุและกลบัมาให้บริการออนไลน์อีกครัง้ รายงานการประชุม
ประจ าเดอืนของคณะกรรมการจะมกีารตดิประกาศบนหน้าเวบ็ไซตด์งักล่าว  

 
By-Laws 

mailto:office@theemeraldgreen.com


 
 

 

นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
357 Moo 13, Thap Tai, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110 

E-mail: office@theemeraldgreen.com Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618 

 

 

3 

 

ข้อบงัคบั 

 
The current By-Laws are published on the website. The document contains the current By-Laws including all the 
approved amendments (both Thai and English) up to and including from EGM 18 of august 2018. 
The English translations for the amendments are all from what has been presented and approved during AGM/EGM as 
people have voted based on these English texts. 
The Board will review the By-Laws and propose amendments on a next general meeting where necessary. Any feedback 
from residents is appreciated.  Suggestions can be sent to office@theemeraldgreen.com 
 
ข้อบงัคบัฉบบัปัจจุบนัได้มกีารเผยแพร่และประกาศบนเว็บไซต์ โดยรายละเอียดของเอกสารประกอบไปด้วยขอ้บงัคบัฉบบั
ปัจจุบนัรวมถงึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัทัง้หมดซึง่ไดร้บัการอนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่ฯ (ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
รวมไปถงึขอ้บงัคบัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญัสมาชกิเจา้ของบา้นเมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2018 
 
ค าแปลขอ้บงัคบัฉบบัภาษาองักฤษเป็นฉบบัเดยีวกบัที่ได้น าเสนอและได้รบัการอนุมตัิในที่ประชุมใหญ่สามญัฯ / ประชุมใหญ่
วสิามญัฯ ซึ่งเป็นขอ้มูลทีส่มาชกิไดล้งคะแนนเสยีงตามเนื้อหาภาษาองักฤษทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูล ในการนี้ คณะกรรมการจะทบท
วนขอ้บงัคบัและเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เตมิตามความเหมาะสมในการประชุมใหญ่สามญัฯ ครัง้ต่อไป ซึ่งหากสมาชกิและผู้
อยู่ อาศัยมีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ท่านสามารถแจ้ง ข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่  office@theemeraldgreen.com 
 

QPM Management Performance 

ผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารจดัการ 

 
A small update on this matter. The candidates provided so far where not suitable. In the meantime, Khun Ning is still 
operation and QPM will continue providing new suitable candidates. As a board we are also involved improving the 
manager in their functions by for example providing good working plans. 
 
ในเรื่องนี้มคีวามคบืหน้าเพยีงเล็กน้อย เนื่องจากผู้สมคัรที่เขา้รบัการสมัภาษณ์ยงัไม่เหมาะสมและไม่ตรงกบัความต้องการที่
คาดหวงั อย่างไรก็ตามคุณหนิงจะยงัคงให้บรกิารสมาชกิทุกท่านต่อไป ควบคู่กบัที่ทาง QPM จะด าเนินการสรรหาผู้สมคัรที่
เหมาะสมต่อไป ทัง้นี้ คณะกรรมการจะมส่ีวนร่วมในการพฒันาการท างานของผูจ้ดัการในการปฏบิตัหิน้าทีร่่วมดว้ย อาทเิช่น การ
ก าหนดแผนการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

Wall Inspection 

การส ารวจก าแพง 

 
 
The Board and QPM has set up preparation for the perimeter wall inspection. The board and QPM is in good contact 
and has permission from the landowner to maintain vegetation growth affecting the perimeter walls and have it cut 
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properly before the inspection as well as for maintaining in the future. In the meantime, the Manager will collect 
information (taking photos) of the perimeter walls to collect the current status and the inspecting engineer can if 
necessary, take a better look at the respective walls. 
 
คณะกรรมการและ QPM ได้เตรยีมการส าหรบัการส ารวจและตรวจสอบก าแพง โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการโดยบรษิทั 
QPM ได้ด าเนินการติดต่อเจ้าของที่ดนิและได้รบัการอนุญาตจากเจ้าของที่ดนิในการด าเนินการก าจดัวชัพชืบรเิวณรอบนอก
ก าแพง ทัง้นี้การด าเนินการก าจดัวชัพืชจะมีขึ้นก่อนการด าเนินการเข้าส ารวจก าแพง ซึ่งในระหว่างนี้ผู้จดัการหมู่บ้านจะ
ด าเนินการรวบรวมขอ้มลู (การถ่ายภาพ) ก าแพงโดยรอบเพื่อใหเ้หน็ถงึสถานะและความเสยีหายของก าแพงในปัจจุบนั ซึง่ขอ้มลู
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่จ าเ ป็นต่อวิศวกรผู้ตรวจสอบในการพิจารณาภาพรวมของสถานะของก าแพงได้ดียิ่งขึ้น  
 
 

The Trees of Emerald Green 

ต้นไม้ของหมู่บ้านเอม็เมอรลั กรีน  
 
The Board is touched that some members are concerned about the trees of 
Emerald Green. Especially the tree in front of the entrance. To clarify what has 
happened, the tree has been moved away as it couldn’t grow there properly. 
The tree is now behind the small Buddhist House Temple. So it can grow better. 
Residents are more than welcome to help take care of this tree. The tree already 
starts to grow better. Additionally, the big trees on the northside of the Emerald 
Green have been removed (or will be removed soon). The branches interfere 
with the electric wires and the roots are damaging the north wall. 
 
คณะกรรมการได้รบัทราบขอ้มูลถึงกรณีที่สมาชกิบางท่านมคีวามกังวลเกี่ยวกับต้นไม้ของหมู่บ้าน โดยเฉพาะต้นไม้บรเิวณ
ด้านหน้าทางเขา้ ซึ่งในเรื่องนี้สามารถอธบิายถึงสิง่ทีเ่กิดขึน้ได้ โดยต้นไมท้ีอ่ยู่บรเิวณดงักล่าวไม่สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่าง
เตม็ทีจ่งึจ าเป็นต้องมกีารเคลื่อนยา้ยตน้ไมไ้ปยงับรเิวณอื่น ซึ่งขณะนี้ไดม้กีารน าตน้ไมม้าอนุบาลเลี้ยงดูบรเิวณดา้นหลงัศาลพระ
ภูมขิองหมู่บ้านซึ่งจะช่วยใหต้้นไม้มกีารเจรญิเตบิโตได้ดกีว่า ในการนี้คณะกรรมการนิตบิุคคลฯ มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่หาก
สมาชกิผูอ้ยู่อาศยัท่านใดสนใจและอยากมส่ีวนร่วมในการดแูลตน้ไมน้ี้ โดยปัจจุบนัตน้ไมด้งักล่าวเริม่มกีารฟ้ืนฟูและโตขึน้จากเดมิ
แลว้ นอกจากนี้ ตน้ไมใ้หญ่บรเิวณทางดา้นทศิเหนือของ Emerald Green จะถูกถอนออกในเรว็ๆนี้ เน่ืองจากกิง่กา้นของตน้ไมไ้ด้
มกีารพาดเกีย่วกบัสายไฟฟ้าและรากของตน้ไมไ้ดส่้งผลใหก้ าแพงทางทศิเหนือของหมู่บา้นเกดิความเสยีหาย 
 

QPM Report 
1. Installed 4 additional road mirror  
    ตดิตัง้กระจกจราจรเพิม่เตมิ 4 จุด 
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2. Procure and installed new pool salt Chlorinator 
    จดัซื้อและตดิตัง้เครื่องเกลอืสระว่ายน ้าทดแทนของเดมิทีช่ ารดุ 

                                  
3. Replace broken street light  
    เปลีย่นหลอดไฟถนนทีช่ ารุด 

                                  
4. Replacement a new motor, barrier and install a Loop detector system for automatic boom gate 
    เปลีย่นมอเตอร ์และไมก้ัน้ใหม่ และตดิตัง้ระบบ Loop Detector ไมก้ัน้อตัโนมตัเิพิม่เตมิ 
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5. Repair swimming pool transformer  
    ซ่อมแซมหมอ้แปลงไฟสระวา่ยน ้าทีช่ ารุด 
6. Sending notice letter to CAM defaulter 6 houses  
    ส่งจดหมายเตอืนบา้นทีค่า้งช าระค่าส่วนกลาง จ านวนทัง้สิน้ 6 หลงั 
7, Adjust the road surface at the entrance road 
   ปรบัผวิถนนถนนดา้นหน้าทางเขา้โครงการ 

                                  
 

Status of Common Area Fees 

สถานการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
 

Detail 
รายการ 

Total 
ยอดเรยีกเกบ็ทัง้หมด 

Payment 
ช าระแลว้ 

Total Outstanding Payment 
ยอดคา้งช าระ 

Total Balance Payment (%) 
ยอดช าระทงัห้มด (%) 

Common Fee 2018 
(Jan - Dec) 
 
ค่าสว่ นกลางประจา ปี2561 
(ม.ค. - ธ.ค.) 

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

Common Fee 2019 
(Jan - June) 
 
ค่าสว่ นกลางประจา ปี2562 
(ม.ค. - ม.ิย.)  

1,339,560 1,290,415 49,145.00 96.33 

 

Other Matters 
เรื่องส าคญัอ่ืนๆ 
 
Did you not receive this Newsletter by email? Then please visit QPM Management at the Club House Office, or send 
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an email to office@theemeraldgreen.com with the request to add (or update/correct) your email address in the list of 
email addresses. 
 
We would like to cooperate with all residents in sending information, such as suggestions and/or complaints, via email: 
office@theemeraldgreen.com Or contact number 032-510-618 instead of contacting members of the JP Board. This is 
for the systematic regulation of data management, increased efficiency and to reduce redundancy and communication 
errors.  
Note: All of your comments, the management will compile and present to all Board Members for consideration and 
response to each of the comments. 
 
Everyone is welcome to the office without an appointment to have a small talk with the manager.  
In order to not affect other member services done by the manager. For long meetings (10+ minutes) please ask for an 
appointment. 
 
Please be mindful that we live in a community with young and older people, playing and screaming children and barking 
dogs and where good neighbor relationships can be of a helping hand. Please respect each other, keep noise 
disturbance to a minimum and try to solve small issues as adults within good terms before it becomes an unnecessarily 
big issue. 
 
As regarding to us members of the Board, we are here to guide and maintain the common area of the Emerald Green. 
We are not here to mingle or judge in neighbor issues as this is something between residents. If things are  
getting out of hand, a report can be made at Police station, however we do encourage all residents to solve any neighbor 
issues in a friendly way. 
 
คุณได้รบัจดหมายข่าวทางอีเมล์หรอืไม่? หากท่านไม่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารโปรดติดต่อฝ่ายจดัการ QPM ที่ส านักงานนิติบุคคล
บรเิวณคลบัเฮา้ส ์หรอื ส่งอเีมลม์าที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้ค ารอ้งของท่านเพื่อเพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยู่อเีมล์
ของท่าน 
 
คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ของความร่วมมอืมายงัผู้อยู่อาศยัทุกท่านในการน าส่งขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นขอ้เสนอแนะและ /หรอืขอ้
รอ้งเรยีนต่างๆมาทีอ่เีมล์ office@theemeraldgreen.com หรอืตดิต่อทีเ่บอร์  032-510-618  โดยขอใหส้มาชกิทุกท่านหลกีเลีย่ง
การตดิต่อสื่อสารมายงัอเีมลห์รอืเบอรโ์ทรศพัทส่์วนบุคคล ทัง้นี้กเ็พื่อความเป็นระบบระเบยีบในการจดัการขอ้มลูและเพื่อลดความ
ซ ้าซ้อนและความผิดพลาดในการสื่อสาร  โดยทุกๆความเห็นของท่านฝ่ายบริหารจดัการจะเป็นผู้รวบรวมและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการทุกท่านในการพจิารณาและตอบกลบัขอรอ้งเรยีนต่างๆ  
 
ส านักงานนิตบิุคคลฯ ยนิดตี้อนรบัสมาชกิผูอ้ยู่อาศยัทุกท่าน โดยท่านสามารถตดิต่อพนักงานนิตบิุคคลฯ โดยไม่จ าเป็นต้องนัด
หมายล่วงหน้า ทัง้นี้เพื่อไม่ใหเ้ป็นการกระทบต่อการใหบ้รกิารสมาชกิท่านอื่นๆ หากท่านตอ้งการพบปะหรอืพดูคุยเป็นเวลานาน
(มากกว่า 10 นาท)ี โปรดนัดหมายพนักงานล่วงหน้า 
 

mailto:office@theemeraldgreen.com
mailto:office@theemeraldgreen.com
mailto:office@theemeraldgreen.com
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โปรดระวงั สบืเนื่องจากชุมชนทีอ่ยู่อาศยัของเรามทีัง้วยัรุ่น ผูส้งูวยั เดก็ และสุนัขทีอ่าจส่งเสยีงดงัรบกวนเพื่อนบา้น  ดงันัน้ ขอให้
สมาชกิทุกท่านโปรดเคารพซึ่งกนัและกนัโดยการควบคุมการใชเ้สยีงใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่าจส่งผลรบกวนผู้อื่นใหน้้อยที่สุด รวมถงึ
การแกปั้ญหาเลก็ๆ ก่อนทีจ่ะกลายเป็นปัญหาใหญ่โดยไม่จ าเป็น 
 
ทัง้นี้ ในฐานะสมาชกิกรรมการนิตบิุคคลฯ การเขา้มามส่ีวนร่วมนี้กเ็พื่อใหค้ าแนะน าและบ ารุงรกัษาพืน้ทีส่่วนกลางของ Emerald 
Green คณะกรรมการไม่ได้เขา้มาเพื่อตดัสินปัญหาความขดัแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน หากอยู่นอกเหนือการควบคุม สามารถ
รายงานหรอืแจง้ไดท้ีส่ถานีต ารวจ อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการสนับสนุนใหส้มาชกิทุกท่านตดัสนิใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นมติรต่อ
กนั  
 
 
 
On Behalf of the Emerald Green Housing Estate - JP Board of Directors 
ในฐานะคณะกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

 
 
 
 

 
 
 

Khun Supavadee Puphala 
คุณสุภาวด ีปุผาลา 
 
Chairperson – Emerald Green 
ประธานกรรมการนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลัดก์รนี 

mailto:office@theemeraldgreen.com

