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Emerald Green – Newsletter 
หนังสือเวียน 

January 2020 
มกราคม 2563 

  
Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  
Welcome to the newsletter of January 2020.  
เรยีน สมาชกิหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทุกท่าน 
ยนิดตีอ้นรบัสู่จดหมายเวยีนประจ าเดอืนมกราคม 2563 
 
New Year Buddhist Blessing 
กิจกรรมท าบุญรบัพรในวนัขึ้นปีใหม่ 
 
On the special day of 9 January 2020, the first Buddhist New Year Blessing for Emerald Green took place. We would 
like to thank the members for making merit by donating and giving food and joining in the New Year celebration. With 
the positive feedback from many members, the Juristic Person is planning to continue with this ceremony next year.  
 
การจดักจิกรรมพเิศษในวนัที ่9 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นกจิกรรมท าบุญรบัพรในวนัขึน้ปีใหม่ทางพุทธศาสนาเป็นครัง้แรกส าหรบั
หมู่บ้านจดัสรร Emerald Green ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการต้องขอขอบคุณสมาชกิทุกท่านที่มาร่วมท าบุญด้วยการถวาย
ปัจจยัและภตัตาหารแด่พระภกิษุสงฆเ์นื่องในวโรกาสวนัขึน้ปีใหม่ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารจดัการมแีผนการในการจดั
กจิกรรมการดงักล่าวต่อไปในปีหน้าเช่นเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 

 
Visitors Cards and Security   
บตัรผ่านเข้า-ออกส าหรบับุคคลภายนอกและพนักงานรกัษาความปลอดภยั   
The Juristic Person has provided new visitor cards. The cards contain a 20km sign and an extra sign   showing the 
Emerald Green is a residential area, where people walk and children play.     
The backside of the card contains also a map of the Emerald Green to help visitors find the correct houses.  
Security guards are instructed to be strict with visitors, always exchange ID or driver license for visitors cards and be 
pro-active in reminding visitors the Emerald Green is a 20km residential area.  This includes also making direct 
complains to companies where needed (e.g. drivers of deliver trucks will be reported when driving too fast). The 
guards are being monitored daily by the manager.   
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Another reminder also for members and residents and their guests, please be mindful when driving in the Emerald 
Green and don’t go over 20km/h.  

 
นิติบุคคลได้จดัท าบตัรผ่านเข้า-ออกส าหรบับุคคลภายนอกใหม่ โดยรายละเอียดภายในบตัรประกอบด้วย สญัลกัษณ์จ ากัด
ความเรว็ไม่เกนิ 20 กโิลเมตรต่อชัว่โมง และสญัลกัษณ์เพิม่เตมิเพื่อสื่อว่าหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี เป็นย่านที่อยู่อาศยัซึ่ง
อาจจะมเีดก็ก าลงัเล่นอยู่บนถนนหรอืผูค้นเดนิสญัจรผ่านไปมา นอกจากนี้ยงัมแีผนทีข่องหมู่บ้านอยู่บนบตัรซึ่งจะช่วยให้คน้หา 
จุดหมายปลายทางหรอืบา้นไดอ้ย่างงา่ยดายและถูกตอ้ง  
ทางนิตบิุคคลฯ ไดก้วดขนัและเขม้งวดกบัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในการตรวจตราบุคคลภายนอกโดยเน้นย ้าใหพ้นักงาน
รกัษาความปลอดภัยท าการแลกบตัรประชาชนหรอืใบขบัขี่ของบุคคลภายนอกกบับตัรผ่านเขา้-ออกหมู่บ้านทุกครัง้  รวมถึง
มอบหมายให้พนักงานรกัษาความปลอดภยัเน้นย ้าบุคคลภายนอกที่จะขบัรถเขา้มาในหมู่บ้านในการจ ากดัความเรว็ไม่เกนิ 20 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง ซึ่งกรณีทีพ่บการฝ่าฝืนกฎระเบยีบนิตบิุคคลฯ จะด าเนินการรอ้งเรยีนไปยงับรษิทัฯ หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งโดยตรง  
(อาทเิช่น รถส่งของทีใ่ชค้วามเรว็เกนิก าหนด) โดยผูจ้ดัการจะเป็นผูค้วบคุมและดูแลการปฏบิตังิานประจ าวนัของพนักงานรกัษา 
ความปลอดภยัร่วมด้วย ในการนี้นิติบุคคลฯต้องขอเน้นย ้าให้สมาชกิและผู้อยู่อาศยัในการใช้ความระมดัระวงัเมื่อขบัขีภ่ายใน
หมู่บา้นฯ โดยขอใหค้วบคุมความเรว็รถไม่เกนิ  20 กม./ชม. 
 
 
 
 
 

 
 
Swimming Pool 
สระว่ายน ้า  
The swimming pool has a new rules board to show the rules in and around the swimming pool. To highlight some 
rules; please wear appropriate swimwear and don’t forget to shower before going in the pool, for hygienic reasons.   
 
การตดิตัง้ป้ายกฎระเบยีบการใชส้ระว่ายน ้าบรเิวณสระว่ายน ้า เพื่อแสดงกฎระเบยีบและขอ้หา้มต่างๆในการใชบ้รกิารบรเิวณสระ
ว่ายน ้าและบรเิวณโดยรอบ ในการนี้นิตบิุคคลฯ ตอ้งขอเน้นย ้าในเรื่องการแต่งกายทีจ่ะสวมใส่ในการลงเล่นสระว่ายน ้า ซึง่ควรเป็น
ชุดว่ายน ้าทีเ่หมาะสมและโปรดช าระลา้งร่างกายก่อนลงเล่นสระว่ายน ้าทุกครัง้  
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CAM defaulters  
ผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง 
A lot of members have paid their outstanding fees from previous years and also this year begins well as already more 
than half have paid their common fees for the first cycle of 2020. The Juristic Person would like to thank the members 
for being up to date with their payments. 
 
A small reminder for the people who haven’t paid the first cycle of 2020, please make sure the payments are being 
made before end of January.  
 
However there are a couple of houses who haven’t paid their CAM fees for a long time. The JP has taken steps 
against this and 2 cases have been sent to the lawyer and they will be taken to court in March and April 2020.  
 
สมาชกิเจา้ของบา้นหลายท่านไดช้ าระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางคงคา้งในปีทีผ่่านมา และในปีนี้สมาชกิเจา้ของบ้าน มากกว่ากึ่ง
หนึ่ งก็ได้ช าระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางรอบจัดเก็บครึ่งปีแรกของปี 2563 แล้วเช่นกัน ในการนี้  นิติบุคคลฯ ต้อง    
ขอขอบพระคุณสมาชกิเจา้ของบา้นทุกท่านทีไ่ดช้ าระค่าส่วนกลางภายในก าหนด 
 
อย่างไรก็ดี นิติบุคคลฯต้องขอให้สมาชิกเจ้าของบ้านที่ยงัไม่ได้ช าระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางในครึ่งปีแรกของปี     2563 
ด าเนินการช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนสิน้เดอืนมกราคม  
 
อย่างไรกต็าม มสีมาชกิเจา้ของบ้านบางท่านไม่ได ้ช าระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางมาเป็นเวลานาน ซึ่งนิตบิุคลฯ ไดด้ าเนินการ
ทางกฎหมายโดยการส่งจดหมายเตอืนโดย  ทนายความและด าเนินการส่งฟ้องต่อศาลแลว้จ านวน 2 คด ีโดยศาลไดน้ัดไกล่เกลี่ย
นัดแรกในเดอืนมนีาคมและเมษายน 2563  
  
Contractors on Sunday or Holidays  
การเข้าท างานของผู้รบัเหมาในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์  
A reminder for members, contractors are only allowed from Monday through Saturday, as stated in the rules. Working 
time is from 8:00 AM till 17:00 PM. For emergency repairs on Sunday or holidays please contact the office or 
otherwise contact the security, as they can contact the office to allow special emergency requests.  
 
ทางนิตบิุคคลฯ ตอ้งขอแจง้ใหส้มาชกิทุกท่านทราบอกีครัง้ ถงึเวลาการเขา้ปฏบิตังิานของผูร้บัเหมา ซึ่งสามารถเขา้ด าเนินการได้
ทุกวนัจนัทร์ถึงเสาร์เท่านัน้ตามที่ระบุในกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั โดยผู้รบัเหมาสามารถเขา้ด าเนินการได้ตัง้แต่  8:00 น. ถึง 
17:00 น. กรณีทีม่คีวามจ าเป็นในการซ่อมแซมเร่งด่วนในวนัอาทติยห์รอืวนัหยุดนักวนัหยุดนักขตัฤกษ์ โปรดตดิต่อส านักงานนิติ
บุคคลฯ หรอืเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเพื่อประสานงานต่อมายงันิตบิุคคลฯ ในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ด าเนินการในวนั
ดงักล่าว  
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Recommendations and Useful Telephone Numbers 
แนะน าหมายเลขโทรศพัท์ท่ีจ าเป็น 
The Juristic Person is making a list of useful (incl. emergency) phone numbers and recommended contractors from 
previous work experience by the Juristic Person and residents of Emerald Green. 
The current unfinished (draft) list is available on the website. If residents have a recommendation for contractors or 
other services that is/are not yet in the draft list, please let the office know before the 8th of February 2020, so any 
additional numbers can be added to the list before printing the final version which will be given to all residents. 
 
Please keep in mind when hiring contractors (from the recommendation list or sourced from somewhere else), that the 
work and quality of work in your plot is your own responsibility. The Juristic Person recommends to make appropriate 
agreements with the contractors or if needed make contracts, to prevent disagreements / disappointments afterwards.   
 
นิตบิุคคลก าลงัท ารายการหมายเลขโทรศพัทท์ีม่ปีระโยชน์ (เบอรโ์ทรฉุกเฉิน) และผูร้บัเหมาทีแ่นะน าจากประสบการณ์การท างาน
ก่อนหน้านี้โดยนิตบิุคคลและผูอ้ยู่อาศยัของ เอม็เมอรลั กรนี 
รายการทีย่งัไม่เสรจ็เรยีบรอ้ย (ฉบบัร่าง) ปัจจุบนัมอียู่บนเวบ็ไซต์ หากผูพ้กัอาศยัมคี าแนะน าส าหรบัผูร้บัเหมาหรอืบรกิารอื่น ๆ 
ทีย่งัไม่ไดอ้ยู่ในรายการโปรดแจง้ใหส้ านักงานทราบก่อนวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงันัน้จงึสามารถเพิม่หมายเลขเพิม่เตมิใด ๆ 
ลงในรายการก่อนพมิพ ์ซึง่จะมอบใหก้บัสมาชกิภายในหมู่บา้นทุกคน 
 
โปรดทราบ เมื่อมกีารว่าจา้งผูร้บัเหมา (จากรายการแนะน าหรอืจากแหล่งอื่น) การท างานและคุณภาพของงานภายในบ้านของ
ท่านถอืเป็นความรบัผดิชอบของท่านเอง โดยนิตบิุคคลฯ ขอแนะน าใหส้มาชกิเจา้ของบ้านทุกท่านจดัท าขอ้ตกลงหรอืสญัญากบั
ทางผูร้บัเหมาใหช้ดัเจนก่อนการว่าจา้ง เพื่อป้องกนัความปัญหาหรอืความผดิพลาดในงานทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
Annual General Meeting 2020 
ประชุมใหญ่ 2563 
The Juristic Person already planned the date for the AGM. The date is set on Saturday 4th of April 2020. The financial 
year statement of 2019 will then be ready and it gives the Juristic Person time to make the proposed and ongoing 
repairments before the rain season starts. The Juristic Person would like to invite all members to keep the day 
available to join the meeting. 
 
In the meantime the Juristic Person will work out the proposals for the AGM and review the by-laws for additions. An 
updated, better readable version of the by-laws has been uploaded on the website.  
Suggestions for additions/changes to the by-laws can be send to the office@theemeraldgreen.com 
 
นิตบิุคคลฯ ไดว้างแผนก าหนดวนัประชุมใหญ่สามญัสมาชกิเจา้ของบ้านแล้ว โดก าหนดการประชุมใหญ่ทีก่ าหนดไวค้อืวนัเสาร์ที ่
4 เมษายน 2563 ทัง้นี้กเ็พื่อใหม้ัน่ใจว่า งบดุลประจ าปี 2562 โดยผูส้อบบญัชจีะด าเนินการแลว้เสรจ็ และเพื่อใหเ้วลาแก่นิตบิุคคล
ฯ ในการเตรยีมขอ้มลูเพื่อน าเสนองานซ่อมแซมดา้นต่างๆ ก่อนฤดูฝนจะเริม่ขึน้ ในการน้ี นิตบิุคคลฯ ขอเชญิชวนสมาชกิเจา้ของ
บา้นทกุท่านเขา้ร่วมประชุมต่อไป  
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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 

 

 

5 

 

ในขณะเดยีวกนันิตบิุคคลฯ จะด าเนินการตามขอ้เสนอแนะในทีป่ระชุมใหญ่ทีผ่่านมาและทวนสอบขอ้บงัคบัเพิม่เตมิ ในการนี้ไดม้ี
การปรบัปรุงขอ้บงัคบัใหม่ให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นซึ่งได้มกีารดาวโหลดลงบนเวบ็ไซต์เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว โดยท่านสามารถ
เสนอแนะขอ้บงัคบัทีท่่านตอ้งการเปลีย่นและแกไ้ข โดยส่งขอ้มลูดงักล่าวมาที ่office@theemeraldgreen.com 
 
QPM Report / รายงานผลการด าเนินงานของ QPM 
1. Install the timer for swimming pool light.  

ตดิตัง้ทามเมอรไ์ฟสระว่ายน ้า ท างานเวลา 18.00 – 21.00 น.       

    
2. Fix the water pump for watering plants in our  garden by the technician of QPM  

แกไ้ขปัม๊น ้าส าหรบัสบูน ้าเพื่อ น ามารดน ้าตน้ไมภ้านในหมู่บา้น ด าเนินการแลว้เสรจ็โดยช่างเทคนิค QPM   

       
3. Providing the instruction manual for using the fire extinguisher   

ตดิคู่มอืการใชง้านถงัดบัเพลงิ  

     
 

 4.   Coordinate with the lawyer to proceed with the legal action against CAM defaulter by submitting the court case    
ประสานงานทนายความด าเนินการทางกฎหมายต่อผูท้ีค่า้งช าระค่าส่วนกลางโดยการยื่นฟ้องต่อศาล   

5. Meeting with the security staff and assigned them to record all the visitor coming into the village such as name,   

vehicle registration and the purpose for coming in the village  

ประชุมพนักงานรกัษาความปลอดภยัและมอบหมายใหด้ าเนินการจดบนัทกึขอ้มลูบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาภายในหมู่บา้นทุก
คน อาทเิช่นชื่อ ทะเบยีนรถ และวตัถุประสงคก์ารเขา้หมู่บา้น 

6. Organizing activity in New Year blessing 2020 for homeowner of the Emerald green housing estate    

ด าเนินการจดักจิกรรมท าบุญและรบัพรในวนัขึน้ปีใหม่ประจ าปี 2563 เพื่อความเป็นสริมิงคลแก่เจา้ของบา้นผูอ้ยู่อาศยั   
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7. Coordinate with Thap Tai sub district administrative to fix the street light as it was out of shape due to the wind  
and loose nut / ประสานงานองค์การบรหิารส่วนต าบลทบัใต้ในการเขา้ด าเนินการแก้ไขขาตัง้หลอดไฟทีผ่ดิรูปเนื่องจาก
ไดร้บัผลกระทบจากลมและน็อตหลวม  

     
8. Acquiring contractor to repair crack and painting of the north wall and inspect work during and afterwards 

จดัหาผูร้บัเหมาเพื่อซ่อมแซมรอยแตกรา้วและทาสผีนังดา้นทศิเหนือและตรวจสอบระหว่างผูร้บัเหมาเขา้ท างาน 

       
9. Fixing of the swimming pool tile by QPM technicians  

ด าเนินการซ่อมแซมกระเบือ้งสระว่ายน ้าทีห่ลุดโดยช่าง เทคนิคของ QPM   

       
10. Fixing the door of the pump room by QPM technician  

 แกไ้ขประตูหอ้งปัม๊ช ารุดโดยช่างเทคนิคของ QPM  
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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 804,069.67 Baht 60.02 % 187,405.55 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. 
 
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 
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