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Emerald Green – Newsletter 
หนังสือเวียน 

March 2020 
มีนาคม  2563 

  
Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  
Welcome to the newsletter of March 2020.  
เรียน สมาชิกหมูบ่้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ทุกท่าน 
ยินดีต้อนรบัสู่จดหมายเวียนประจ าเดือนมีนาคม 2563 
 
COVID - 19  

The Covid-19 virus is a worldwide problem and includes Thailand. As of 25 of March 2020 there is a state of 
emergency decree in Thailand. This is to reduce the spread of the Covid-19 virus. Some members already noticed the 
gym and swimming pool have also been officially closed since then as ordered by the government until further notice. 

 
For members, residents and guests please take care of yourselves. Follow the guidelines and news from official 

channels and sources and follow up with the recommendations from the health experts. 
 
Some interesting channels to follow the news more closely: 
https://www.facebook.com/anticovid19huahinofficial/ 
Provides regular updates for Hua Hin area about the current situation 
https://twitter.com/RichardBarrow 
Is an expat and provides regular updates in English about the Covid-19 virus situation in Thailand 
 
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

สบืเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 ทีแ่พรร่ะบาดไปทัว่โลกรวมถงึ
ภายในประเทศไทย  โดยเมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2563 มกีารประกาศใชพ้.ร.กฉุกเฉินในประเทศเทศไทยเพื่อลดการแพร่กระจายของ
โรคโควดิ 19 โดยสมาชกิบางท่านอาจทราบแลว้ว่าทางนติบิคุคลฯ ไดท้ าการปิดใหบ้รกิารหอ้งออกก าลงักายและสระว่ายน ้า
ส่วนกลางตามทีไ่ดม้ปีระกาศแจง้จากหน่วยงานราชการ และประกาศของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

 
โปรดดแูลสุขภาพและสุขอนามยัของท่าน โดยการตดิตามขา่วสารและค าแนะน าจากแหล่งขา่วทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและ

ปฏบิตัติามผูม้คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญดา้นสุขภาพอนามยั  
 
ตวัอยา่งช่องทางการติดตามข่าวสาร: 
https://www.facebook.com/anticovid19huahinofficial/ 
ใหข้อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานการณ์การตดิเชือ้ การป้องกนั และขา่วประกาศต่างๆภายในพืน้ทีห่วัหนิ 
https://twitter.com/RichardBarrow 
น าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัสถาการณ์ของโรคโควดิ 19 ในประเทศไทยในรปูแบบภาษาองักฤษ  
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Post in Office 
It is already an issue for a longtime about that post in Thailand can be delayed, delivered to the wrong 

addresses, moo-baan or sometimes not being delivered at all. 
Multiple complaints have been made already to Thailand Post and their branches. And the office will continue doing this 
to keep pushing them. 

The post for homeowners that are not home is sometimes being delivered to the office. The manager will follow 
up with the home-owner to notify them about their post. Please keep in mind, sometimes the manager is busy with 
another task to follow up immediately and it has also happened that delivery couriers signing packages   themselves 
without delivering it. This sometimes happens with express couriers. 

The juristic person has furthermore decided to only accept post from members in the office with their approval. 
Please send an email to the office if you want the post to be accepted by the office and provide your contact details.The 
manager will then accept your post and will contact as soon as possible.  
 
การรบัเอกสารจากทางไปรษณีย ์ณ ส านักงานนิติบุคคลฯ 
 สบืเนื่องจากปัญหาการรบัส่งพสัดุทีม่มีาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการน าส่งพสัดุล่าชา้ ส่งไปยงัปลายทางทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
และบางครัง้พสัดุตกหล่นไม่ถึงมอืผู้รบั ซึ่งที่ผ่านมาทางนิติบุคคลฯได้ท าการร้องเรียนไปยงัผู้ให้บริการขนส่งหลายครัง้ และ
ด าเนินการตดิตามรายงานปัญหาและผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิการพฒันาปรบัปรุงดา้นการบรกิารต่อไป  
 ทัง้นี้ ส าหรบัพสัดุทีส่่งมายงัสมาชกิเจา้ของบ้านซึ่งบางครัง้ไม่สามารถรบัพสัดุไดด้้วยตนเองเนื่ องจากไม่ได้อยู่บ้านใน
ช่วงเวลาการน าส่ง ซึ่งในบางครัง้ทางไปรษณีย์จะน าส่งพสัดุไวท้ีส่ านักงานนิตบิุคคลฯ ซึ่งผูจ้ดัการหมู่บ้านจะท าการตดิตามและ
ประสานงานท่านเจา้ของบ้านเพื่อเขา้รบัพสัดุ อย่างไรกด็ใีนการจดัส่งเอกสารเร่งด่วนในบางครัง้ ซึ่งอาจจะมกีารลงนามรบัพสัดุ
โดยพนักงานผูจ้ดัส่งเองโดยยงัไม่ท าการส่งมอบใหแ้ก่ปลายทางทีถู่กตอ้ง  

อย่างไรกด็ ีเพื่อเป็นการลดปัญหาจากการน าส่งพสัดุดงักล่าว ทางนิตบิุคคลฯต้องรบกวนขอความร่วมมอืจากสมาชกิ
เจ้าของบ้านในการยืนยนัและอนุมตัิให้ทางนิติบุคคลฯท าการรบัพัสดุแทน โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ของท่านมายัง
ส านักงานนิตบิุคลฯ ผ่านทางจดหมายอเีลก็ทรอนิกสพ์รอ้มทัง้แจง้รายละเอยีดการตดิต่อใหแ้ก่นิตบิุคคลฯ ไดท้ราบ โดยทางนิติ
บุคคลฯ จะขอท าการรบัจดหมายและพสัดุแทนกรณีทีท่างสมาชกิเจา้ของบา้นไดแ้จง้ความประสงคม์าเท่านัน้  
 
Fire Hydrants 

All 10 fire hydrants in and around Emerald Green have been tested for the first time by the water authority of 
Pranburi and all are in good condition. Next on the schedule is to paint the fire hydrants red again. 
 
ท่อส่งน ้าดบัเพลิง 

ท่อส่งน ้าดบัเพลงิจ านวน 10 หวัทีต่ดิตัง้บรเิวณภายในและบรเิวณโดยรอบหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนีไดร้บัการ
ทดสอบและบ ารุงรกัษาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยการประสานงานขอความร่วมมอืไปยงัการประปาส่วนภูมภิาค สาขา ปราณบุร ีซึง่
ท่อส่งน ้าทัง้ 10 หวัสามารคใชง้านไดป้กต ิโดยแผนการด าเนินการต่อไปคอืการทาสที่อส่งน ้าดงักล่าวใหม่เพื่อใหย้งัคงสภาพความ
สวยงาม เรยีบรอ้ยดงัเดมิ 
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AGM 2020 and ongoing plans  

As already notified in a separate email announcement, the AGM of 2020 has been postponed until further   
notice. Due to the current Covid-19 situation it is more than likely the new date will be somewhere in June if not later.  

The financial statement of 2019 and minutes of meetings of the AGM and EGM of 2019, will be given to the 
Land   Department to fulfill the requirements to set a new date for the AGM of 2020 when the Covid-19 virus spread 
has no more impact on daily life  

Until then the board will focus on emergency repairs before the rain season starts, which includes continuing 
with the perimeter walls.   

 
การจดัประชุมใหญส่ามญัสมาชิกเจ้าของบา้น ประจ าปี 2563 และแผนการท างาน   
  ตามทีท่างนิตบิุคคลฯ ไดท้ าการเรยีนแจง้สมาชกิเจา้ของบา้นทกุท่านไปแลว้นัน้ ถงึการเลื่อนการจดัประชมุใหญ่สามญั 
ประจ าปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 โดยจากการตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนัคาดว่า การ
ด าเนินการจดัประชุมใหญ่ฯ อาจจะตอ้งเลอืนออกไปจนถงึเดอืนมถิุนายน 2563   
 อย่างไรกด็ ี รายงานงบการเงนิ ประจ าปี 2562 และรายงานการประชุมใหญ่สามญัสมาชกิเจา้ของบา้น ประจ าปี 2563  
และรายงานการประชุมใหญ่วสิามญัฯ จะน าส่งใหแ้ก่ส านักงานทีด่นิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธต์ามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัต่อไป ทัง้นี้
ก าหนดการจดัประชุมใหญ่ ประจ าปี 2563 จะก าหนดขึน้อกีครัง้ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื่อไวรสัโคโร
นา 2019 ไดค้ลีค่ลายลง   
 ทัง้นี้คณะกรรมการจะท าการพจิารณาและมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาซ่อมแซมเร่งดว่นทีค่วรตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน
เขา้สู่ฤดฝูน อนัไดแ้ก่การแกไ้ขซอ่มแซมก าแพงซึง่บางจุดอยูใ่นสภาวะวกิฤต ณ ขณะนี้    
  
QPM Report  
รายงานผลการด าเนินงานของ QPM 

1. New umbrellas around swimming pool / จดัซื้อร่มสนามติดตัง้บริเวณโดยรอบสระว่ายน ้า  
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2. Changing lights around entrance to be brighter / เปล่ียนหลอดไฟท่ีช ารดุบริเวณด้านหน้าทางเขา้หมูบ่้าน 

     
3. Clean air-condition in clubhouse /  ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรบัอากาศภายในส านักงานนิติบุคคล 

 
4. Mosquito screens in office / ติดตัง้มุ้งลวดกนัยุงส านักงานิติบุคคล 

    
5. Mosquito screen in storage room for ventilation / ติดตัง้มุ้งลวดกนัยุงบริเวณห้องเกบ็ของส่วนกลาง 

    
6. Pumproom air ventilation to reduce humidity / ติดตัง้พดัลมระบายอากาศภายในห้องปัม๊สระเพื่อลดความช้ิน 
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Status of Common Area Fees 
สถานะการจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

INVOICE 2020 
ยอดแจ้งเกบ็ค่าส่วนกลาง

ประจ าปี 2563 

PAYMENT RECEIVED  
INVOICE 2020 

ยอดช าระการแจ้งเกบ็ประจ าปี 2563 

PAYMENT RECEIVED 
ยอดช าระแล้วเป็น % 

TOTAL OUTSTADING  
PAYMENT 2017-2019 

ยอดค้างช าระทัง้หมดประจ าปี 2560-2563 

1,339,560 Baht 936,884.33Baht          69.94 % 580,081.22 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. 
 
ท่านได้รบัจดหมายข่าวทางอีเมล์หรอืไม่ หากท่านไม่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารโปรดติดต่อฝ่ายจดัการ QPM ที่ส านักงานนิติบุคคล
บรเิวณคลบัเฮา้ส ์หรอื ส่งอเีมลม์าที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้ค ารอ้งของท่านเพื่อเพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยู่อเีมล์
ของท่าน 
ขอความร่วมมือผู้อยู่ อาศัยทุกท่าน  ส่งข้อมูล   เช่นข้อเสนอแนะและ /  หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ :  
office@theemeraldgreen.com หรอืหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ 032-510-618 เพื่อความเป็นระเบยีนเรยีบร้อยการจดัการขอ้มูล
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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