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Emerald Green – Newsletter 
หนังสือเวียน 

December 2019 
ธนัวาคม  2562 

  
Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  
Welcome to the newsletter of December 2019.  
เรยีน สมาชกิหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทุกทา่น 
ยนิดตีอ้นรบัสูจ่ดหมายเวยีนประจ าเดอืนธนัวาคม 2562 
 

Christmas and New Year Buddhist Blessing Ceremony 
ค าอวยพรในวนัขึน้ปีใหม่และวนัคริสตม์าส 
 
The JP and staff of Emerald Green would like to wish you a merry Christmas and a Happy New Year.  
นิตบิุคคลฯ หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ขออวยพรใหทุ้กทา่นมแีต่ความสขุในเทศกาลวนัครสิตม์าสและวนัปีใหม่ทีจ่ะมาถงึน้ี  
 
The board together with QPM will organize a Buddhist New Year blessing for members and residents of the Emerald 
Green. This is to bring good blessings to dear loved ones around us all for the New Year. 
On Thursday 9th of January, 9 monks will visit the Emerald Green at 10am in the morning. The monks will come to 
the common area nearby Emerald Green office. The full ceremony details will be send during next week to all 
residents by e-mail and in all mailboxes. 
คณะกรรมการและฝา่ยจดัการ QPM จะด าเนินการจดักจิกรรมการท าบุญเลีย้งพระในเทศกาลวนัขึน้ปีใหมส่ าหรบัสมาชกิและผูอ้ยู่
อาศยัภายในหมู่บ้าน ทัง้น้ีก็เพื่อความเป็นสริมิงคลแก่สมาชกิและผู้อาศยัทุกท่าน โดยการท าบุญเลี้ยงพระในวารดถิขีึน้ปีใหม่
ภายในหมู่บา้นจะมขีึน้ในวนัพฤหสัที ่9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานทีจ่ดังานคอืบรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางใกล้ๆ  กบั
ส านักงานนิตบุิคคลฯ โดยในวนัดงักล่าวคณะกรรมการและฝา่ยจดัการฯ ไดนิ้มนต์พระสงฆจ์ านวนทัง้สิน้ 9 รปู ซึ่งรายละเอยีด
ต่างๆ จะแจง้ไปยงัสมาชกิทุกทา่นอกีครัง้ในสปัดาหโ์ดยผา่นทางจดหมายอเีลค็ทรอนิกสแ์ละทางกล่องจดหมายหน้าบา้นของทา่น   
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Gym Equipment 
อปุกรณ์ออกก าลงักาย 
The gym has a few minor improvements. The running belts of the two treadmills have been replaced as the condition 
was not good anymore and another cable for the weightlifting machine has been replaced before it breaks. 
Additionally the cleaning supplies of the gym have been restocked as there was none for a long time already. The box 
contains cleaning paper again and there is a cleaning spray available. For hygienic reasons, please clean the 
exercise equipment after using. 
 
หอ้งออกก าลงักายมกีารปรบัปรุงเพิม่เตมิเลก็น้อย โดยมกีารเปลีย่นสายพานลู่วิง่เครื่องออก
ก าลงักายทัง้ 2 เครื่องเน่ืองจากสายพายเดมิมกีารช ารุด รวมถงึการเปลีย่นสายสลงิคเ์ครื่อง
ออกก าลงักายอกี 1 ชุดเพื่อทดแทนเสน้เดมิที่ช ารุด นอกจากน้ีทางนิตบิุคคลฯ ได้มกีาร
จดัเตรยีมอุปกรณ์ท าความสะอาดภายในหอ้งออกก าลงักายเพิม่เตมิหลงัจากทีไ่มส่ามารถใช้
การไดม้าระยะหน่ึง ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นกล่องบรรจุกระดาษท าความสะอาดใหม ่การเตมิ
กระดาษและสเปรยท์ าความสะอาด ทัง้น้ีกเ็พื่อความสะอาดของผูใ้ชอุ้ปกรณ์ภายในหอ้งออก
ก าลงักาย (โปรดท าความสะอาดอุปกรณ์ออกก าลงักายหลงัจากใชบ้รกิาร) 
         
 

Fire Extinguishers 
ถงัดบัเพลิง 
The Emerald Green has 2 fire extinguishers in the office. However this is not 
convenient when it is needed after office hours. Therefore the fire extinguishers are 
placed in areas where you can access and use immediately when needed. 1 fire 
extinguisher is installed in the security guard hut and the other is installed on the 
outer wall of the gym area.  For extra information: the emergency number of the fire 
department: 199 and fire station: 032-511-666, 032-511047. These numbers are also 
published on the website of Emerald Green. 
 
หมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี มถีงัดบัเพลงิจ านวน 2 ถงั ซึง่ตัง้อยูภ่ายในส านกังานนิติ
บุคคลฯ มานานแลว้ ซึง่หากมคีวามจ าเป็นตอ้งใชง้านนอกเวลาท าการ ทา่นอาจไมไ่ดร้บั
ความสะดวก ในการเรยีกใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าว ดงันัน้นิตบิุคคลฯ จงึไดท้ าการตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ
ไวใ้นบรเิวณซึง่ทา่นสามารถเขา้ถงึและน าไปใชไ้ดท้นัทเีมือ่ตอ้งการ โดยถงัดบัเพลงิ  1 ถงัได้
ตดิตัง้ไวใ้นป้อมรกัษาความปลอดภยั  และถงัดบัเพลงิอกีอนัไดม้กีารตดิตัง้ไวบ้รเิวณก าแพง
หอ้งออกก าลงักายดา้นนอก ขอ้มลูเพิม่เตมิ: หมายเลขฉุกเฉินหน่วยดบัเพลงิ   199 และ
สถานีกองดบัเพลงิ 032-511-666, 032-511-047 หมายเลขโทรศพัทเ์หล่าน้ีไดม้กีารเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  
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Public Entrance road 
ถนนด้านหน้าทางเข้าหมู่บา้น 
Last but not least, an update about the public road in front of the entrance of the Emerald Green. The Administrative 
Organization of Thap Tai considered and acknowledged the request of the juristic person. They will proceed to 
maintain this road with gravel at no costs and it is in their plan for 2020 to improve the road with concrete. Being in 
good relation with the local government is important to ensure that the Juristic Person can arrange good help in 
various areas that can be good for the residents of Emerald Green. 
 
สุดทา้ย แต่ไม่ทา้ยสุด ความคบืหน้าเกี่ยวกบัถนนสาธารณะดา้นหน้าทางเขา้หมู่บา้น  ในการน้ีทางอบต.ทบัใต้ไดพ้จิารณาตอบ
รบัค าขอของคณะกรรมการและนิติบุคคลฯ โดยทางอบต.ทบัใต้จะด าเนินการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาถนนเสน้น้ี โดยการเท
คอนกรตีซึง่การด าเนินการดงักล่าวไดถ้กูจดัเขา้ไวใ้นปีงบประมาณในปีถดัไป การมสีมัพนัธท์ีด่กีบัหน่วยงานราชการเป็นสิง่ส าคญั
ทีท่ าใหก้ารด าเนินการดา้นต่างๆเป็นไปอยา่งราบรืน่  
 

QPM Report / รายงานผลการด าเนินงานของ QPM 
1. Check and improve the gardeners waterpump / ตรวจสอบและซ่อมแซมเครือ่งสบูน ้า  

     
2. Putting the Christmas light and decoration / ตดิตัง้ไฟและตกแต่งตน้ครสิตม์าส 

     
3. Install fire extinguishers / ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ 
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4. Replacement of napkin box / เปลีย่นกล่องบรรจุกระดาษท าความสะอาด และเตมิกระดาษ 

     
5. Replacement of 2 running belts for treadmills / เปลีย่นสายพายลู่วิง่ทีช่ ารดุทัง้จ านวน 2 ชุด   

      
6. Replace another cable of the weightlifting machine / เปลีย่นสายสลงิอกีเสน้ทีช่ ารดุของเครือ่งออกก าลงักาย 

      
7. Changing of the 4 street light / เปลีย่นหลอดไฟถนนทีช่ ารดุจ านวน 4 ดวง 
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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 OUTSTADING  
PAYMENT 2017-2018 

ยอดค้างช าระทัง้หมดประจ าปี 2560-
2561 

2,679.120 Baht 2,563,490 Baht 96.00% 111,189 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. 
 
คุณไดร้บัจดหมายขา่วทางอเีมล์หรอืไม่ หากท่านไม่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารโปรดตดิต่อฝ่ายจดัการ QPM ทีส่ านักงานนิตบิุคคล
บรเิวณคลบัเฮา้ส ์หรอื สง่อเีมลม์าที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้ค ารอ้งของท่านเพือ่เพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยูอ่เีมล์
ของท่าน ขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยทุกท่าน  ส่งข้อมูล  เช่นข้อเสนอแนะและ / หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ :  
office@theemeraldgreen.com หรอืหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ 032-510-618 เพื่อความเป็นระเบยีนเรยีบรอ้ยการจดัการขอ้มลู
อยา่งเป็นระบบและเพือ่ลดความซ ้าซอ้นและความผดิพลาดในการตดิต่อสือ่สาร โดยทุกๆความเหน็ของท่านฝา่ยบรหิารจดัการจะ
เป็นผูร้วบรวมและน าเสนอต่อคณะกรรมการทุกทา่นในการพจิารณาและตอบกลบัขอรอ้งเรยีนต่างๆ 
 
 
On Behalf of the Emerald Green Housing Estate - JP Board of Directors 
ในฐานะคณะกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
 
 

 
 

Khun Supavadee Puphala 
คุณสภุาวด ีปุผาลา 
Chairperson – Emerald Green 
ประธานกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลัดก์รนี 
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