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Emerald Green – Newsletter 
หนังสือเวียน 

February 2020 
กมุภาพนัธ์  2563 

  

Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  
Welcome to the newsletter of February 2020.  
เรยีน สมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทุกท่าน 
ยนิดตีอ้นรบัสู่จดหมายเวยีนประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 
 
Public Entrance Road 
ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน 
We begin the Newsletter of February with very good news. 
On last year AGM of 6 April 2019 was a proposal to have a concrete road made for a budget of 336,000 Baht and 
declined by a majority of members. The current board understands and realizes the situation of the public entrance 
road and pursued having it paved with concrete for free as this is a public road. Many request were sent to Oboto of 

Thap Tai and Hua Hin, as well as visits both last year and this year to pursue 
having this road done by Thap Tai at no costs as well as temporary filling, which 
already started in December 2019. The road was filled with gravel and flatten for 
free. 
 
Finally the Board is happy to announce that the public road in front of the Emerald 
Green will be paved with concrete this year. 
Each year the Hua Hin government divides budgets for making paved concrete 
roads and the public road in front of the Emerald Green has now been included in 
their plans at their expenses of 2.7 million Baht.  
 
Last but not least, not 20 meters, but 900 meters will be paved with concrete. This 
means that the entire road from the beginning until the end towards Soi 112 will 
be paved with concrete, which is very helpful to reduce the amount of dust going 
over the Eastern perimeter wall from traffic passing by. The road will have a width 
of 5 meters. 
The construction will start around June/July 2020, in the meantime the Juristic 

Person will keep in close and good contact with Oboto Thap Tai to follow up the procedures of the road in the best 
interest of Emerald Green. 
 
ขอเริม่ดว้ยขา่วดปีระจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์ ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2562 ไดม้กีารเสนอต่อทีป่ระชุม 
ในการสรา้งถนนคอนกรตี ดว้ยงบประมาณทัง้สิน้ 336,000 บาท ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่ไม่เหน็ดว้ยในการด าเนินการดงักล่าว ซึง่ 
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คณะกรรมการชุดปัจจุบนัเขา้ใจและตระหนักถงึสถานการณ์ของถนนสาธารณะดา้นหน้าทางเขา้ ซึง่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ไดต้ดิตามการด าเนินการปรบัปรุงดงักล่าวใหเ้ป็นถนนคอนกรตีโดยไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ เน่ืองจากถนนดงักล่าวเป็นถนนสาธารณะ  
โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการส่งหนังสอืรอ้งขอไปยงัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ทบัใต้ และเทศบาลหวัหนิ 
เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงถนนสาธารณะดา้นหน้าทางเขา้หมูบ่า้นอยูห่ลายครัง้  รวมถงึการเขา้พบเจา้พนักงาน ณ ทีว่่าการอ าเภอทบั
ใตใ้นช่วงปีทีผ่่านมาเพื่อผลกัดนัใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขถนนดงักล่าวโดยนิตบิคุคลฯไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินกา
ดงักล่าว รวมถงึการรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขถนนแบบชัว่คราวโดยเกลีย่หนิและดนิใหเ้รยีบซึง่มกีารเริม่ท าในเดอืนธนัวาคม 2562 ที่
ผ่านมา ซึง่นิตบิุคคลฯกไ็ดร้บัการช่วยเหลอืจากทางอบต.ทบัใต ้โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิใดๆ ต่อการด าเนินการดงักล่าว 

 
สุดทา้ยนี้ คณะกรรมการมคีวามยนิดทีีจ่ะแจง้ใหทุ้กท่านทราบวา่ ถนนสาธารณะดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
จะมกีารปรบัปรุงเป็นถนนคอนกรตีในปีนี้ โดยในแต่ละปีทางรฐับาลจะมกีารจดัสรรงบประมาณในการท าถนนคอนกรตีในพืน้ที่
ต่างๆ ซึง่ถนนสาธารณะดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ไดถู้กจดัเขา้อยู่ในแผนงบประมาณ ประจ าปี 2563 ดว้ย
งบประมาณทัง้สิน้ 2.7 ลา้นบาท 
 
สุดทา้ย แต่ไม่ทา้ยสุด ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทราบในการปรบัปรุงถนนเป็นถนนคอนกรตีมรีะยะความยาวกว่า 900 เมตรไม่ใช่เพยีงแค่ 20 
เมตร ซึง่หมายความว่าถนนทัง้หมดตัง้แตต่น้ซอยไปจนถงึซอย 112 จะเป็นถนนคอนกรตี ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการลด
ปรมิาณฝุ่ นทีฟุ้่งกระจายไปตามแนวก าแพงฝัง่ทศิตะวนัออกเมื่อมกีารสญัจรผ่านไปมา โดยความกวา้งของถนนทีจ่ะมกีารปรบัปรุง
มคีวามกวา้งประมาณ 5 เมตร  
 
การก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนดงักล่าวจะเริม่ด าเนินการช่วงประมาณเดอืนมถิุนายน และ/หรอืเดอืนกรกฎาคม 2563 ในระหว่างนี้
นิติบุคคลฯ จะประสานงานกบัองค์การบรหิารส่วนต าบล ทบัใต้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความคบืหน้าในการปรบัปรุงถนน
สาธารณะดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้น อนัจะเป็นประโยชน์แกส่มาชกิผูอ้ยู่อาศยัภายในหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีทุกท่าน 
 
 

Street Lights inside Emerald Green 
ไฟถนนภายในหมู่บ้านจดัสรร 
The streetlights within Emerald Green are being replaced on regular basis. However the plastic streetlight covers 
interfere with the lifespan of the light bulbs (insects can come inside, water clogging and the plastic covers can reduce 
the illumination). From now on streetlight covers will be removed and at some points extra streetlight will be added as 
there are some dark areas in the Emerald Green. 
 
ไฟถนนภายในหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ไดถู้กเปลีย่นและแกไ้ขอยู่บ่อยครัง้ อย่างไรกต็าม จากการเขา้แกไ้ขโดยช่าง พบว่า 
โคมไฟถนนทีม่ฝีาครอบพลาสตกินัน้มผีลต่ออายุการใชง้านของหลอดไฟ (เน่ืองจากแมลงสามารถเขา้มาภายในโคมไฟได ้รวมไป
ถงึปัญหาน ้าทีส่ามารถเขา้มาในฝาครอบและท าใหห้ลอดไฟเกดิการเสยีหาย นอกจากนี้ฝาครอบไฟถนนดงักล่าวยงัส่งผลต่อความ
สว่างของหลอดไฟทีล่ดน้อยลงร่วมดว้ย) ดงันัน้ จากน้ีไปจะมกีารถอดฝาครอบโคมไฟถนนออก โดยจะเริม่ทยอยน าฝาครอบโคม
ไฟจุดทีพ่บหลอดไฟเสยีออกก่อน และจะมกีารตดิตัง้ไฟถนนเพิม่เตมิในบางจุดภายในหมู่บา้นทีค่่อนขา้งมดื 
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Wall inspection and repair plan 
แผนการตรวจสอบและซ่อมแซมก าแพง 
After inspection by the engineer who surveyed the perimeter walls many cracks are found and in some places the 
wall is in more critical condition, especially the perimeter wall of the west side.  
 

The juristic person has already asked cooperation from home-owner and resident to take care of the rainwater flow by 
installing gutters when the rainwater flow of house or extensions is directly on or very close to the wall in order to 
prevent erosion on the wall and soil subsidence, which may cause wall damage. 
 
The details and recommendation from engineer and repair plan for each perimeter wall will be published soon. 
 
หลงัจากการส ารวจและตรวจสอบก าแพงรอบหมู่บา้นโดยวศิวกร พบว่า เกดิรอยรา้วบรเิวณก าแพงจ านวนมากและก าแพงบางจุด
อยู่ในสภาวะวกิฤต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ก าแพงฝัง่ทศิตะวนัตก 
 
นิตบิุคคลไดท้ าการรอ้งขอใหส้มาชกิเจา้ของบา้นและผูอ้ยู่อาศยัตระหนักถงึการไหลของน ้าฝนจากตวับา้นหรอืส่วนทีม่กีารต่อเตมิ
ซึ่งหากการไหลของน ้ากระทบโดยตรงกบัก าแพงหรอืใกล้กบัก าแพงรัว้บ้านมากเกนิไป ควรจะต้องมกีารตดิตัง้รางน ้าฝน ทัง้นี้ก็
เพื่อป้องกนัการพงัทลายของก าแพงและการทรุดตวัของดนิซึง่อาจท าใหก้ าแพงไดร้บัความเสยีหายได ้ 
 
รายละเอยีดและค าแนะน าจากวศิวกรและแผนการซ่อมส าหรบัก าแพงแต่ละขา้งจะเผยแพร่เรว็ ๆ นี้ 
 

 
AGM 2020 Follow Up 
การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
As already notified in the newsletter of January 2020, the AGM will be held on 4 April 2020. The board and QPM 
have been working out the items for the AGM. Currently the board has the following items on the shortlist: 

- Perimeter Wall repair fix 
- Drainage lids replacement (approximately 30 broken ones) 
- Complete refurbishment of the clubhouse in different phases 
- Landscape around pond (e.g tree, shrubs and flowers) 
- 2 times a year pest control in the sewage system 

 
Please keep in mind this is not yet the final item list. Items can still be changed or added. If members have any extra 
ideas, suggestions, please don’t hesitate to contact the office@theemeraldgreen.com 

 
ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นจดหมายขา่วของเดอืนมกราคม 2563 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 จะจดัขึน้ในวนัที ่4 เมษายน 2563 
โดยคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารจดัการโดยบรษิัท ควอลติี้ พรอพเพอร์ตี้ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ได้เริม่ด าเนินการเตรยีมและ
จดัท าเอกสารประกอบการชุมส าหรบัการประชุมใหญ่แลว้ โดยหวัขอ้ในการประชุมครัง้นี้ จะประกอบไปดว้ย : 
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- การแกไ้ขซ่อมแซมก าแพงส่วนรวม 
- การเปลีย่นฝาท่อระบายน ้าภายในหมู่บา้น (ประมาณ 30 อนั) 
- งานปรบัปปรุงคลบัเฮา้สข์องหมูบ่า้น  
- การปรบัปรุงทศันยีภาพบรเิวณรอบๆ สระน ้า (เช่น การปลูกพุ่มไมแ้ละดอกไม)้ 
- การว่าจา้งบรษิทัก าจดัปลวก เพื่อใหบ้รกิารก าจดัแมลงบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลางและตามท่อระบายน ้าภายในหมู่บา้นปีละ 

2 ครัง้  
โปรดทราบ หัวข้อการประชุมดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมได้ โดยหากสมาชิกมี
ขอ้เสนอแนะอื่นใดเพิม่เตมิ โปรดส่งความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่านมายงั office@theemeraldgreen.com 
 
QPM Report / รายงานผลการด าเนินงานของ QPM 

1. Fix broken streetlight and remove plastic covers / แกไ้ขไฟถนนทีช่ ารุดและเอาฝาครอบพลาสตกิออก

       
2. Fixing subsidence soil by filling soil tightly and fill with cement around light post next house, 357/47   

ด าเนินการแกไ้ขดนิทรุดดว้ยการถมดนิใหแ้น่นและเทปนูทบั บรเิวณขา้งเสาไฟขา้งบา้นเลขที ่357/47  

       
3. Coordinate with Provincial of Electric Authority to inspect subsidence of soil beside a light pole at  

Common area / ประสานงานกองช่างจากการไฟฟ้าหวัหนิ เขา้ตรวจสอบดนิทรุดขา้งเสาไฟของส่วนกลาง 
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4. Follow and control the work of 3BB when fixing the loose wire inside the village  
 ตดิตามและควบคมุการด าเนินการจดัเกบ็สายอนิเตอรเ์น็ตภายในหมู่บา้นของบรษิทั สามบบี ี

     
 

5. Send a letter to the Land Office, Hua Hin branch about ownership of the land nearby the parameter wall at 
north side of the village / ส่งจดหมายสอบถามถึง ส านักงานทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ สาขาหวัหนิ เกี่ยวกบัการ
กรรมสทิธใ์นทีด่นิดา้นหน้าหมู่บา้น 

6. Proceeding with legal action against homeowner unpaid common fee and other expense by summited the 
debt report of CAM defaulter to the lawyer for issue the notice letter / ด าเนินการจดัส่งรายงานหนี้ค้างช าระค่า
ส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบ้านที่ค้างช าระค่าส่วนกลางให้แก่ทนายเพื่อออกจดหมายแจ้งเตือนให้ช าระค่า
ส่วนกลางและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

 

Status of Common Area Fees 
สถานการจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

INVOICE 2020 
ยอดแจ้งเกบ็ค่าส่วนกลาง

ประจ าปี 2563 

PAYMENT RECEIVED  
INVOICE 2020 

ยอดช าระการแจ้งเกบ็ประจ าปี 2563 

PAYMENT RECEIVED IN 
% 

ยอดช าระแล้วเป็น % 

TOTAL OUTSTADING  
PAYMENT 2017-2018-2019 

ยอดค้างช าระทัง้หมดประจ าปี 2560-2561-2562 

1,339,560 Baht 852,546.33 Baht 63.64 % 182,280.55 Baht 

 
Other Matters 
เร่ืองส 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. 
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E-mail: office@theemeraldgreen.com Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618 
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คุณได้รบัจดหมายข่าวทางอีเมล์หรอืไม่ หากท่านไม่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารโปรดติดต่อฝ่ายจดัการ QPM ที่ส านักงานนิติบุคคล
บรเิวณคลบัเฮา้ส ์หรอื ส่งอเีมลม์าที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้ค ารอ้งของท่านเพื่อเพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยูอ่เีมล์
ของท่าน 
ขอความร่วมมือผู้อยู่ อาศัยทุ กท่ าน   ส่งข้อมูล   เช่นข้อ เสนอแนะและ / หรือข้อร้องเรียน ต่ างๆ  ผ่ านทางอีเมล์ :  
office@theemeraldgreen.com หรอืหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ 032-510-618 เพื่อความเป็นระเบยีนเรยีบรอ้ยการจดัการขอ้มูล
อย่างเป็นระบบและเพื่อลดความซ ้าซอ้นและความผดิพลาดในการตดิต่อสื่อสาร โดยทุกๆความเหน็ของท่านฝ่ายบรหิารจดัการจะ
เป็นผูร้วบรวมและน าเสนอต่อคณะกรรมการทุกท่านในการพจิารณาและตอบกลบัขอรอ้งเรยีนต่างๆ 
 
 
 
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

