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Emerald Green – Newsletter 
หนังสือเวียน 

October 2019 
ตุลาคม  2562 

  
Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  
Welcome to the newsletter of October 2019.  
 
เรยีน สมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทุกท่าน 
ยนิดตีอ้นรบัสู่จดหมายเวยีนประจ าเดอืนตุลาคม 2562 
 
Fitness Equipment 
อปุกรณ์ออกก าลงักาย 
A small update regarding the gym equipment. All machines have been inspected on 22 October 2019. Because of the 
value of the machines and having had no regular maintenance service, the board has decided to get a checkup by 
Johnson Healthtech Company Limited themselves. As the machines are costly to replace if there is big damage. 
  As result, the treadmills had a small maintenance and are still in good condition, slingshot is been repaired 
and the gym has a new sit-up bench. Apologies for any delays, we were depending on the time schedule of the 
Johnson Healthtech Company. 
 
ความคบืหน้าเกีย่วกบัอุปกรณ์ออกก าลงักาย เครื่องออกก าลงักายทัง้หมดไดร้บัการตรวจเชค็ เมื่อวนัที ่ 22 ตุลาคม 2562 ทัง้นี้ 
เน่ืองจากอุปกรณ์ออกก าลงักายมมีลูค่าค่อนขา้งสงูและไม่ไดร้บัการบ ารุงรกัษามาเป็นระยะเวลานาน  ทางคณะกรรมการจงึได้
พจิารณาใหบ้รษิทัจอหน์สนั เฮลธเ์ทค จ ากดั เขา้ด าเนินการตรวจสภาพเครื่องออกก าลงักาย และเน่ืองจากการเปลีย่นเครื่องออก
ก าลงักายมตีน้ทุนค่อนขา้งสงูจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการตรวจสอบและแกไ้ขก่อนทีจ่ะไดร้บัความเสยีหายมากขึน้   
 ทัง้นี้ จากการตรวจสอบเครื่องออกก าลงักายโดยบรษิทั จอห์นสนั เฮลธเ์ทค จ ากดั พบว่า ลู่วิง่ทัง้หมดยงัใชง้านได ้และ
อยู่ในสภาพปกต ิ เวน้แต่สายสายสลงิเครื่องยกน ้าหนักทีต่อ้งด าเนินการเปลีย่นใหมซ่ึง่ขณะนี้กไ็ดร้บัการแกไ้ขเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
พรอ้มทัง้เปลีย่นเครื่องซทิอพัภายในหอ้งออกก าลงักายใหม่ ต้องขออภยัในความล่าชา้ทีเ่กดิขึน้ เน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าว 
เป็นไปตามตารางงานและรอบการจ่ายงานของบรษิทัจอหน์สนั เฮลธเ์ทค จ ากดั 
 
 

Trees of Emerald Green  
ต้นไม้ของหมู่บ้านเอม็เมอรลั กรีน 
The big trees on the north side of the Emerald Green have been cut in order to prevent damage of the perimeter 
walls due to big roots. New trees with shallow roots have been planted both donated by board members and 
residents.  
  
ต้นไม้ใหญ่บรเิวณฝัง่ทศิเหนือของหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีไดถู้กตดัลง  เพื่อป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกิดขึ้นกบัก าแพง
ของหมู่บา้น เน่ืองจากรากของตน้ไมท้ีม่ขีนาดใหญ่  โดยหลงัจากทีม่กีารตดัตน้ไมข้นาดใหญ่ลงแลว้ไดม้กีารด าเนินการปลูกตน้ไม้
อื่นทดแทนซึง่มลีกัษณะรากตืน้ ทัง้นี้ตน้ไมด้งักล่าวไดร้บัการบรจิาคมาจากคณะกรรมการและสมาชกิในหมู่บา้น 
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Wall Inspection 
การส ารวจก าแพง 
The wall inspection took place on Saturday 12 October 2019 where the engineer has inspected the perimeter wall 
from the outside and looked at critical points on the inside. A report will be inspected soon and the board will set up 
an action plan. 
 
วศิวกร ไดเ้ขา้ด าเนินการส ารวจก าแพงเมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2562 โดยวศิวกรได้ตรวจสอบและส ารวจก าแพงรอบนอกโดยรอบ
รวมถึงจุดที่มคีวามเสยีหายรา้ยแรงบรเิวณดา้นใน รายงานการตรวจสอบจะได้รบัการพจิารณาในเรว็ๆนี้ และคณะกรรมการจะ
จดัท าแผนปฏบิตังิาน 
 
A small note on the wall inspection 
บนัทึกเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตรวจสอบก าแพง 
At the Annual General Meeting in April 2019, TA Tech Co., Ltd. was chosen by the members to conduct a wall survey 
for an amount of 32,100 Baht. When preparing for an inspection date, TA Tech Co., Ltd. requested another 20.000 
baht for additional costs. This increase in budget has been approved in a board meeting in May 2019, making the 
total budget 52,100 Baht. However, with the change of Board Directors, the board has reconsidered the readiness of 
the wall inspection. An initial inspection date had to be postponed, due to contract not ready, vegetation of perimeter 
wall outside not been cut, no permission to enter outside land, and no good knowledge of the overall and individual 
areas of the perimeter wall. TA Tech Co., Ltd, couldn’t postpone their inspection to next month and cancelled the job. 
Due to the state of the perimeter wall and the weak parts it contains, the board agreed to contact TA Tech Co., Ltd 
and by respecting the wishes of members looking for additional companies within a budget chosen by the AGM 
(32,100 baht).  
 The board has approved K. Peerapong, a civil engineer with good work experience and qualifications. And 
agreed to do the job within a budget of 32,100 baht. In the meantime, QPM and the board has solved all issues so a 
proper wall inspection could be executed. The JP would like to thank all homeowners for cooperation and permission 
to enter the area during the time of inspection.  
 
ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เมื่อเดอืนเมษายน ทีผ่่านมา บรษิทั ท.ีเอ.เทค. จ ากดั ไดร้บัเลอืกจากสมาชกิในทีป่ระชุม
ใหด้ าเนินการส ารวจก าแพง งบประมาณในการด าเนินการทัง้สิน้ 32,100 บาท ทัง้นี้เมื่อมกีารนัดหมายการเขา้ตรวจสอบ บรษิทั 
ที.เอ.เทค. จ ากัด ได้แจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 20,000 บาท รวมงบประมาณทัง้สิ้นเป็นจ านวนเงิน 52,100 บาท โดย
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวคณะกรรมการได้มกีารพิจารณาอนุมตัิเมื่อครัง้ประชุมกรรมการประจ าเดอืน พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ดี
สบืเนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการนิตบิุคคลฯ ซึง่ทางคณะกรรมการชุดใหม่ไดพ้จิารณาถงึความพรอ้มของพืน้ทีห่น้า
งานในการส ารวจและเหน็ว่า ควรตดัสนิใจเลื่อนก าหนดการส ารวจก าแพงออกไปก่อนเน่ืองจาก สญัญายงัไม่เรยีบรอ้ย วชัพชืรอบ
นอกก าแพงยงัไม่ไดร้บัการตดัและยงัไม่มกีารอนุมตัใิหเ้ขา้พืน้ทีจ่ากเจา้ของทีด่นิ รวมถงึการขาดขอ้มลูและความเขา้ใจทีด่ใีนเรื่อง
ของพืน้ทีโ่ดยรอบทัง้บรเิวณดา้นในและดา้นนอกก าแพง  

ในการนี้คณะกรรมการไดม้มีตเิลอืกคุณพรีะพงษ์  วศิวกรโยธาทีม่ปีระสบการณ์และคุณสมบตัทิีน่่าเชื่อถอื โดยค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานทีน่ าเสนอนัน้ อยู่ภายใตง้บประมาณ 32,100 บาท โดยจากการเตรยีมการตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา QPM และ
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คณะกรรมการ ได้เตรยีมความพรอ้มและแก้ไขปัญหาก่อนการด าเนินการส ารวจและตรวจสอบก าแพงแล้ว  ซึ่ง นิติบุคคลฯต้อง
ขอขอบคุณสมาชกิเจา้ของบา้นทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืและอนุญาตใหเ้ขา้พืน้ทีใ่นระหว่างการตรวจสอบ 
 
Pest Control 
การควบคมุและก าจดัแมลง 
The clubhouse has already pest control due to the termite problem in the clubhouse as mentioned in the previous 
Newsletter. However, the board suggested to maybe also have a 2 time per year pest control in the sewage system 
as a prevention for mosquito nests growing (we have to be careful for mosquito bites carrying diseases). However, 
the board would like the opinion of members on this matter before operating. If members are interested in this service. 
Feedback is appreciated as we respect residents wishes and therefore this will eventually be decided in a next 
General Meeting for Members. 
 
คลบัเฮา้ท์ไดร้บัการแก้ไขปัญหาปลวกทีข่ ึน้ตามเสาเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ตามทีไ่ดร้ะบุในจดหมายเวยีนฉบบัก่อนหน้านี้ อย่างไรก็
ตามคณะกรรมการมขีอ้เสนอ โดยอาจจะใหม้กีารด าเนินการควบคุมและก าจดัแมลง ปีละ 2 ครัง้ บรเิวณท่อระบายน ้า เพื่อป้องกนั
การเจรญิเตมิโตของยุง (เราตอ้งระมดัระวงัการถูกยุงกดัและโรคพาหนะทีเ่กดิจากยุง)  อย่างไรกต็ามคณะกรรมการตอ้งการทราบ
ความเหน็ของสมาชกิในเรื่องนี้ก่อนการด าเนินการ  ซึ่งหากสมาชกิมคีวามสนใจในบรกิารน้ี นิตบิุคคลฯ ขอใหท้่านแจง้กลบัมายงั
นิตบิุคคลฯ เพื่อทางนิตบิุคคลฯ จะน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวพจิารณาในทีป่ระชุมใหญ่สามญัสมาชกิต่อไป 

 
Vegetation and food dumping 
พนัธไ์ม้และการท้ิงเศษอาหาร 
Recently multiple land sides outside the Emerald Green have been cut short and vegetation (trees) completely 
removed for wall inspection and future maintenance will be done to keep vegetation around the perimeters on all 4 
sides short to prevent the reptiles, as agreed on by the last EGM in June 2019. 
 It appears some residents living both near parameter wall and inside the Emerald Green dump their 
vegetation and food (e.g. fruit) on neighboring lands outside the Emerald Green. We kindly request your cooperation 
do not throw any object to nearby land due to it is private land. Furthermore, we also have to contact the landowner 
continuously to get access for cutting the vegetation along the parameter walls, including parameter walls inspection 
and/or repair the parameter wall in the future 
 
ไม่นานมานี้ได้มีการตัดต้นไม้บรเิวณด้านนอกก าแพงของหมู่บ้านฯ เพื่อเตรยีมพื้นที่ให้พร้อมก่อนการด าเนินการส ารวจและ
ตรวจสอบก าแพง และในอนาคตนิตบิุคคลฯ จะด าเนินการตดิตามตดัตน้ไมร้อบก าแพงทัง้ 4 ดา้นใหส้ัน้ลง เพื่อความปลอดภยัจาก
สตัวเ์ลือ้ยคลาน ตามทีไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี เมื่อเดอืนมถิุนายน 2562 
 นิตบิุคคลฯ ไดร้บัทราบขอ้มูลว่า ผูพ้กัอาศยับางท่านทีพ่กัอาศยัอยู่บรเิวณแนวก าแพงภายในหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั 
กรนี ได้ทิ้งเศษอาหาร (เช่น เปลอืกผลไม้) และต้นไม้ไปยงัที่ดนิขา้งเคียงด้านนอกหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี ซึ่งทางนิติ
บุคคลฯ ต้องขอความร่วมมอืมายงัผูอ้ยู่พกัอาศยัทุกท่านไม่ทิ้งขยะหรอืสิง่ของไปยงัที่ดนิขา้งเคยีง  เนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวเป็น
พืน้ทีส่่วนบุคคล นอกจากนี้ เรามคีวามจ าเป็นต้องตดิต่อเจา้ของทีด่นิอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเขา้พืน้ทีใ่นการก าจดัวชัพชื รวมถงึการ
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ส ารวจและซ่อมแซมก าแพงในอนาคต     
 
QPM Report 

1.  Replaces Pool pump Clamp system and Pressure gauge. 
    เปลีย่นเขม็ขดัรดัถงักรองปัม้สระว่ายน ้า และเกจวดัแรงดนัน ้า 

   
 
2. Planting red lotus in Estate pond. 
    ปลูกดอกบวัแดงในคลองของหมู่บา้น 

   
 
3. Sticking the swimming pool tile. 
    ตดิกระเบือ้สระว่ายน ้า 
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4. Installed bamboo fences to prevent stray dogs enter in the village. 
   ตดิตัง้รัว้ไมไ้ผ่ป้องกนัสุนัขจรจดัเขา้มาภายในหมู่บา้น 

   
 
5. Maintenance fitness equipment. 
   บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ออกก าลงักาย 

   
 
6. Improve the area around the clubhouse 
   ปรบัปรุงพืน้ทีโ่ดยรอบคลบัเฮา้ท ์

   
 

7. Replacing the broken light bulb around the clubhouse. 
   เปลีย่นหลอดไฟทีไ่ม่ตดิบรเิวณคลบัเฮา้ท ์และภายในหอ้งน ้าส่วนกลาง 
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8. Replacing the broken light bulb of street lamps around the village 
    เปลีย่นหลอดไฟของโคมไฟถนนทีไ่ม่ตดิรอบหมูบ่า้น 

   
 

 

Status of Common Area Fees 
สถานการจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

INVOICE 2019 
ยอดแจ้งเกบ็ค่าส่วนกลาง

ประจ าปี 2562 

PAYMENT RECEIVED  
INVOICE 2019 

ยอดช าระการแจ้งเกบ็ประจ าปี 2562 

PAYMENT RECEIVED IN % 
ยอดช าระแล้วเป็น % 

TOTAL OUTSTANDING  
PAYMENTS 2017-2018 

ยอดค้างช าระทัง้หมดประจ าปี 2560-2561 

2,679,120 Baht 2,535,816 Baht 94.65% 109,708 Baht 

 
 

Other Matters 
เรื่องส 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. 
 
Please kindly send your suggestion or any complaint to office@theemeraldgreen.com Or contact number 032-510-618 
instead of contact directly to board members. This is for the systematic regulation of data management and to reduce 
redundancy and communication errors. The management will compile and present all given feedback from Members 
to all people in the committee for consideration and response. 
 
คุณได้รบัจดหมายข่าวทางอีเมล์หรอืไม่ หากท่านไม่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารโปรดติดต่อฝ่ายจดัการ QPM ที่ส านักงานนิติบุคคล
บรเิวณคลบัเฮา้ส ์หรอื ส่งอเีมลม์าที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้ค ารอ้งของท่านเพื่อเพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยูอ่เีมล์
ของท่าน 
ขอความร่วมมือผู้อยู่ อาศัยทุ กท่ าน   ส่งข้อมูล   เช่นข้อ เสนอแนะและ / หรือข้อ ร้องเรียนต่ างๆ  ผ่ านทางอีเมล์ :  
office@theemeraldgreen.com หรอืหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ 032-510-618 เพื่อความเป็นระเบยีนเรยีบรอ้ยการจดัการขอ้มูล
อย่างเป็นระบบและเพื่อลดความซ ้าซอ้นและความผดิพลาดในการตดิต่อสื่อสาร โดยทุกๆความเหน็ของท่านฝ่ายบรหิารจดัการจะ
เป็นผูร้วบรวมและน าเสนอต่อคณะกรรมการทุกท่านในการพจิารณาและตอบกลบัขอรอ้งเรยีนต่างๆ 

mailto:office@theemeraldgreen.com
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 
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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

