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Emerald Green – Newsletter 
หนังสือเวียน 

November 2019 
พฤศจิกายน  2562 

  
Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  
Welcome to the newsletter of November 2019.  
เรยีน สมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทุกท่าน 
ยนิดตีอ้นรบัสู่จดหมายเวยีนประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2562 
 
Swimming Pool 
อปุกรณ์ออกก าลงักาย 
The area around the swimming pool had a small upgrade. It’s now shown how deep the pool is. The maximum depth 
is 1.5 Meter. There is now also a sign showing the pH and chloride level in the pool, which is updated daily. So 
residents can see the condition of the water in the pool. A pH level of around 7.2 indicated a good state of the water 
in the pool. 
 
บรเิวณสระว่ายน ้ามกีารเปลี่ยนแปลงและความคบืหน้าเลก็น้อย โดยมกีารแสดงระดบัความลกึของสระ ว่ายน ้า  โดยระดบัความ
ลึกสูงสุดอยู่ที่ 1.5 เมตร นอกจากนี้ยังมีป้ายแสดงระดับค่าความเป็นกรด -ด่างของสระว่ายน ้ า ซึ่งจะมีการตรวจเช็คการ
เปลีย่นแปลงของค่าเคมดีงักล่าวในทุกๆวนั ดงันัน้ ผูอ้ยู่อาศยัสามารถทราบถงึสภาพและสถานะของน ้าในสระว่ายน ้า โดยค่า PH 
ทีเ่หมาะสมจะอยู่ในช่วง 7.2  
  

Electric Meter 
มิเตอรไ์ฟฟ้า 
The electric meter for the common area of the Emerald Green housing estate was still on name of the developer Asia 
Group. The board has recently changed this to be in name of Emerald Green Housing Estate Juristic Person and 
decided to pay automatically as this is a recurring monthly expense (water bill and internet were already on automatic 
payment). 
 
สบืเน่ืองจากมเิตอร์ไฟฟ้าส่วนกลางของหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนียงัคงเป็นชื่อของผูจ้ดัสรรทีด่นิหรอืเอเชยี กรุ๊ป ซึ่งเมื่อไม่
นานมานี้คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มกีารเปลี่ยนชื่อมเิตอร์ไฟฟ้าให้อยู่ภายใต้ชื่อของนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี 
พรอ้มทัง้เหน็ชอบใหม้กีารด าเนินการตดัจา่ยค่าไฟฟ้าอตัโนมตั ิเน่ืองจากค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ้า่ยประจ ารายเดอืนทีท่างนิติ
บุคคลฯตอ้งช าระใหแ้ก่การไฟฟ้าทุกเดอืน (ค่าน ้าและค่าอนิเตอรเ์น็ตมกีารช าระและตดัจ่ายอตัโนมตัแิลว้) 
 
Pest Control among homeowner and residents 
การก าจดัแมลงของสมาชิกเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศยั 
For homeowner and residents who have pest control for their own house. Please kindly inform the management at 
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least 24 hours before (Sundays and holidays not included) so they can contact your neighbors. The manager checks 
the e-mail regularly. If pest control is arranged within 24 hours please kindly inform your neighbors who may be 
affected by the smell or any smoke from the pest control service in your home.   
 
ส าหรบัสมาชกิเจา้ของบา้นและผูอ้ยู่อาศยัผูใ้ชบ้รกิารก าจดัแมลงส าหรบับา้นของท่าน นิตบิุคคลฯ ตอ้งขอความกรุณามายงัสมาชกิ
เจา้ของบา้นในการแจง้ใหฝ่้ายจดัการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัว่โมง (ไม่รวมวนัอาทติย ์หรอืวนัหยุดเทศกาล) ทัง้นี้ กเ็พื่อให้
ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการแจง้เพือ่นบา้นหรอืผูอ้ยู่อาศยัละแวกใกลเ้คยีงใหท้ราบต่อไป โดยผูจ้ดัการหมู่บา้นจะมกีารตรวจสอบ
จดหมายอเีลก็ทรอนิกสใ์นทุกๆวนัเป็นประจ า ซึง่หากมกีารด าเนินการก าจดัแมลงเรง่ด่วนภายใน 24 ชัว่โมง นิตบิุคคลฯตอ้งขอ
ความกรุณามายงัสมาชกิเจา้ของบา้นในการแจง้สมาชกิเพื่อนบา้นหรอืผูอ้ยู่อาศยัละแวกใกลบ้้านของท่านผูซ้ึง่อาจไดร้บัผลกระทบ
จากกลิน่หรอืควนัจากการก าจดัแมลงบรเิวณบา้นของทา่น 
 

Emergency Information about Snakes 
ข้อมูลติดต่อเพือ่พบเหตุฉุกเฉิน เก่ียวกบังู 
Thailand has many types of snakes of which a small number are venomous to people and pets, 
this is also the case in Hua Hin where most venomous type of snakes are the Cobra and Viper. 
The Emerald Green is therefore no exception as it is surrounded by an area with a lot of 
vegetation making it an ideal place for snakes to catch rodents. 
 
Snake usually don’t go to people because they prefer to live in a quiet environment. However always be careful 
around the drainage lids, keep your lawn and other vegetation short, fill up any holes under the house, along the 
walls and in the garden (snakes don’t dig for new holes, they use existing holes), make sure your garden is not a 
mess with objects where snakes can crawl in or under in the day time and pay extra attention when coming back to 
your house after being on holiday. Many times, a snake is in your garden because of one of the mentioned reasons.  
 
The Office has a snake tong (a tool for grabbing snakes) available for residents who wish to take care of unwanted 
snakes themselves – many times a snake already left while getting to and back from the Office. 
 
In case you would like a snake to be removed from your property, please call 1669 or 1155 (if you speak English) or 
032-514514 (direct line – Thai only), Emergency Rescue Services are trained to catch snakes and release them 
somewhere away from residential areas. 
 
For Residents: If you have been bitten by a venomous snake, please ask a neighbor to bring you to the hospital as 
soon as possible as it can sometimes take a long time before an ambulance arrives. If you have been spit in your 
eyes by a cobra, please keep splashing clean water in your eyes and go to the hospital as well. 
 
For Pet Owners: If your pet has been bitten or spit in the eyes, the following animal hospitals in Hua Hin are 
available on a 24 hours standby service. Tan-Diau Pet Hospital (Emergency number: 08-56631996) and Bonkai 
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Animal Hospital Hua Hin (Emergency number: 09-39693946) 
* please call before arrival at night times - emergency numbers are also listed on the website theemeraldgreen.com 
 
ประเทศไทยมงีหูลายชนิดซึง่มจี านวนไมม่ากนักทีเ่ป็นพษิต่อคนและสตัวเ์ลีย้ง ทัง้นี้ประเภทของงทูีพ่บเป็นจ านวนมากในหวัหนิ 
คอืงเูห่าและงทูีม่พีษิ  ทัง้นี้พืน้ทีโ่ดยรอบหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ปกคลุมไปดว้ยตน้ไมแ้ละวชัพชืจ านวนมาก ซึง่อาจเป็น
แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวเ์ลือ้ยคลาน จ าพวกงู  
 
งโูดยปกตแิลว้มกัจะไม่ไปหาคนเพราะพวกมนัชอบทีจ่ะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่งยีบสงบ อย่างไรกต็ามสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัควร
ระมดัระวงับรเิวณร่องระบายน ้า และหมัน่ตดัหญา้และวชัพชืใหส้ัน้อยู่สม ่าเสมอ รวมถงึการปิดหลุมและช่องโหวต่่างๆ บรเิวณใต้
หลงัคาเรอืน ตามแนวก าแพง และในสวนของท่านให ้ (โดยปกตงิจูะไมข่ดุหาหลุมใหม่พวกมนัมกัจะไปหลบอาศยัอยู่ในโพรงและ
หลุมทีม่อียู่) ตรวจสอบใหแ้น่ใจ สวนของคุณไม่รกรา้งดว้ยวตัถหุรอืสิง่ของทีง่สูามารถคลานเขา้ไปไดใ้นเวลากลางวนัและใหค้วาม
ระมดัระมดัมากขึน้กรณีทีเ่มื่อกลบัมาจากการเทีย่วพกัผ่อนและไม่ไดอ้ยู่บา้นเป็นเวลานาน งอูาจจะเขา้มาในบรเิวณบา้นของคณุ
ดว้ยเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ทีส่ านักงานนิตบิุคคลฯมอีุปกรณ์ไมง้า่มส าหรบัจบังู (เครื่องมอืส าหรบัจบัง)ู พรอ้มใหบ้รกิารส าหรบัสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัที่
ตอ้งการก าจดังไูม่พงึประสงค ์ 

 
ในกรณีทีส่มาชกิหรอืผูอ้ยู่อาศยัพบงภูายในบา้นของท่าน ท่านสามารถโทรไปยงัเบอรโ์ทรศพัท ์ 1669 หรอื 1155 (สายสนทนา
ภาษาองักฤษ) หรอื 032-514514 (สายตรง - ภาษาไทยเท่านัน้) เพื่อขอรบับรกิารช่วยเหลอืเมื่อพบเหตฉุุกเฉิน โดยบุคคลเหล่าน้ี
ไดร้บัการฝึกฝนในการจบังแูละพวกเขาจะน าไปปล่อยในทีห่่างไกลจากแหล่งทีอ่ยู่อาศยัต่อไป 

 
ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยั: หากคุณถูกงพูษิกดั โปรดแจง้เพื่อนบา้นทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีสุ่ด เพื่อน าคุณส่งไปยงัโรงพยาบาลโดยเรว็ทีสุ่ดเพราะ
บางครัง้อาจใชเ้วลานานก่อนทีร่ถพยาบาลจะมาถงึ และในกรณีทีคุ่ณถูกงเูห่าพ่นน ้าลายหรอืพ่นพษิใส่และเขา้ดวงตาของคณุ 
โปรดลา้งดว้ยน ้าสะอาดเป็นการด่วนและรบีไปยงัโรงพยาบาลเชน่กนั 
 
ส าหรบัเจ้าของสตัวเ์ลี้ยง: หากสตัว์เลีย้งของคุณถูกงูเห่ากดัหรอืถูกพ่นพษิเขา้ตา คุณสามารถน าสตัว์เลี้ยงของคุณส่งต่อไปยงั
โรงพยาบาลสตัว์ในหวัหนิซึ่งเปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลสตัว์ตาลเดีย่ว (หมายเลขฉุกเฉิน: 08-56631996) และ
โรงพยาบาลสตัวบ์่อนไก่หวัหนิ (หมายเลขฉุกเฉิน: 09-39693946) 
* กรุณาโทรตดิต่อก่อนถงึเวลากลางคนื - หมายเลขฉุกเฉินจะแสดงอยู่ในเวบ็ไซต ์theemeraldgreen.com 
 
New Manager 
ผู้จดัการหมู่บ้านท่านใหม่ 
As decided a while back, the Emerald Green has a new Estate Manager as replacement for Khun Ning. Her name is 
Khun Poo and she has experience with property management companies and other Juristic person in Hua-Hin and 
Chang Mai for almost 3 years. Before being the housing manager of the Emerald Green, Khun Poo has worked as a 
building manager in Chang Mai. We would like to welcome her. We would also like to thank Khun Ning for her work in 
the Emerald Green these past 2 years. She will be working now at a condominium close to her home. 
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เมื่อไม่นานมานี้ นิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรฯ มกีารปรบัเปลีย่นผูจ้ดัการหมู่บา้นท่านใหม่เพื่อทดแทนผูจ้ดัการท่านเดมิหรอืคุณหนิง 
โดยผู้จดัการท่านใหม่คอืคุณปู โดยคุณปูมปีระสบการณ์กบับรษิัทบรหิารสนิทรพัย์และนิติบุคคล อื่นๆ ในหวัหนิและเชยีงใหม่
ทัง้สิ้นกว่า 3 ปี โดยก่อนที่จะมาปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการหมู่บ้านฯ คุณปูไดป้ฏิบตังิานในฐานะผู้จดัการอาคารชุด ประจ าอยู่ที่
จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งเราขอแสดงความต้อนรบัมายงัผูจ้ดัการท่านใหม่และต้องขอขอบคุณคุณหนิงในการปฏบิตังิานที่เอ็มเมอรลั 
กรีนในช่ วง  2 ปีที่ผ่ านมา ทั ้งนี้  คุณหนิ งได้ไปปฏิบัติงานที่อาคารชุดแห่ งหนึ่ งซึ่ งใกล้กับบ้ านพักอาศัยของเธอ 
 
New Office Hours 
เวลาท าการ 
The Juristic Person would like to announce the change of office hours. The new office hours are: 08:00 (8AM) – 17:00 
(5PM) from Monday to Saturday. 
 
ส านักงานนิติบุคคลฯ ต้องการแจง้ใหส้มาชกิเจา้ของบ้านทุกท่านทราบถงึการเปลี่ยนแปลงเวลาท าการของส านักงานนิตบิุคคลฯ 
โดยเวลาท าการใหม่ของนิตบิุคคลฯ คอื เวลา 08.00 – 17.00 น. วนัท าการคอืวนัจนัทร ์ถงึ วนัเสาร์  
 
Next year and ongoing plans for Emerald Green 
แผนการด าเนินงานในปีหน้าของหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
With the end of the year coming the board is going to start making plans for next year expenses.   
As briefly mentioned in previous newsletters, information emails or can be seen in the minutes of meetings, one of the   
bigger expenses for next year will be the sewage lids replacements, perimeter wall repairs and clubhouse roof repairs.  
The board will set up an action and budget plan to present on the General Meeting in 2020.   
In the meantime, also smaller items will be repaired/maintained/upgraded (e.g. sunshades around the pool, gym mats 
in the fitness room to prevent damage to the tiles, mosquito screens in clubhouse, improving the swimming pool pump 
room to help improve the lifetime of the equipment inside). Suggestions can be sent to office@theemeraldgreen.com 
 
เน่ืองจากใกลช้่วงสิน้ปีแลว้นัน้ คณะกรรมการจะเริม่ด าเนินการวางแผนงานและค่าใชจ้่ายต่างๆ ส าหรบัปีถดัไป ตามขอ้มลูทีม่กีาร
กล่าวถงึในจดหมายข่าวก่อนหน้านี้ รวมไปถงึรายงานการประชุมใหญ่ ซึ่งค่าใชจ้่ายหลกัทีมู่ลค่าค่อนขา้งสูงคอืค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน ้ า งานซ่อมแซมแนวก าแพงของหมู่บ้าน และการซ่อมแซมหลังคาคลับเฮ้าส์ ในการนี้
คณะกรรมการจะด าเนินการวางแผนงานและจดัท าแผนงบประมาณเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ประจ าปี 2563 
ในขณะเดยีวกนั รายการซ่อมแซมย่อยอื่นๆ จะไดร้บัการแกไ้ข บ ารุงรกัษา และปรบัปรุงใหด้ขีึน้ เช่น ทีบ่งัแดดบรเิวณสระว่ายน ้า 
การปูแผ่นกนักระแทกในหอ้งออกก าลงักายเพื่อป้องกนักระเบือ้งพืน้ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย มุง้กนัยุงบรเิวณคลบัเฮา้ส ์ปรบัปรุง
ห้องปั ๊มเพื่ อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้อง ข้อเสนอแนะต่างๆสามารถส่งมาได้ที่อีเมล์นิติบุคคลฯ  
office@theemeraldgreen.com 
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QPM Report / รายงานผลการด าเนินงานของ QPM 
1. Purchased a new sit-up exercise matchine / จดัซื้อเครื่องซทิอพัใหม่ 

    
2. Changing sling of the weight machine / เปลีย่นสลงิเครื่องบรหิารกลา้มเน้ือ       

   
3. Changing the light bowl around the club house which was deteriorate according to its lifetime  

เปลีย่นหลอดไฟตามจุดต่างๆ ทีช่ ารุดเสยีหายตามสภาพและอายุการใชง้านบรเิวณคลบัเฮา้ท์ 

             
4. Installed Swimming pool water condition signboard / ตดิตัง้ป้ายแสดงค่าเคมขีองสระว่ายน ้า  

    
5. Installed a Swimming pool depth sign / ตดิตัง้ป้ายแสดงความลกึของสระว่ายน ้า   

    

mailto:office@theemeraldgreen.com
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6. Cutting vegetation along the parameter walls (East Side) / ก าจดัวชัพชืตามแนวก าแพงฝัง่ทศิตะวนัออก  

   
7. Purchasing and installed non-working pool light / จดัซื้อและเปลีย่นไฟสระว่ายน ้าทีช่ ารุด    

   
8. Set up the meeting with the security guard and assigned the security guard to clean the security hut. 

ประชุมทมีพนักงานรกัษาความปลอดภยัและมอบหมายใหพ้นักงานด าเนินการท าความสะอาดป้อมรกัษาความปลอดภยั

ทัง้หมด  

   
 
Status of Common Area Fees 
สถานะการจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

INVOICE 2019 
ยอดแจ้งเกบ็ค่าส่วนกลาง

ประจ าปี 2562 

PAYMENT RECEIVED  
INVOICE 2019 

ยอดช าระการแจ้งเกบ็ประจ าปี 
2562 

PAYMENT RECEIVED IN % 
ยอดช าระแล้วเป็น % 

TOTAL OUTSTADING  
PAYMENT 2017-2018 

ยอดค้างช าระทัง้หมดประจ าปี 2560-
2561 

2,679,120 Baht 2,554,544.95 Baht 95.35% 141,073.58 Baht 
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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. 
 
คุณได้รบัจดหมายข่าวทางอีเมล์หรอืไม่ หากท่านไม่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารโปรดติดต่อฝ่ายจดัการ QPM ที่ส านักงานนิติบุคคล
บรเิวณคลบัเฮา้ส ์หรอื ส่งอเีมลม์าที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้ค ารอ้งของท่านเพื่อเพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยูอ่เีมล์
ของท่าน 
ขอความร่วมมือผู้อยู่ อาศัยทุ กท่ าน   ส่งข้อมูล  เช่นข้อ เสนอแนะและ / หรือข้อร้องเรียนต่ 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 
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