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Emerald Green – Newsletter 
หนังสือเวียน 

April 2020 
เมษายน  2563 

  
Dear Members of Emerald Green Housing Estate,  
Welcome to the newsletter of April 2020.  
เรยีน สมาชกิหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทุกทา่น 
ยนิดตีอ้นรบัสูจ่ดหมายเวยีนประจ าเดอืนเมษายน 2563 
 

Registration Form 
Recently a registration form has been sent to all members and residents. This is to ensure all information is correct 
and up to date and all key cards from members who did pay their common fees will be revalidated. The juristic person 
would like to thank all members and residents who already filled out the form. For members and residents who have 
not filled it out. A paper version should be in your mailbox or you can also fill out the form online at the website of 
Emerald Green www.theemeraldgreen.com. For any questions please don’t hesitate to contact 
office@theemeraldgreen.com. 
Thank you for your cooperation. 
แบบลงทะเบียน 
เมื่อไม่นานมาน้ีได้มกีารน าส่งแบบลงทะเบยีนให้แก่สมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัทุกท่าน โดยการด าเนินการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งใหแ้ละปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั รวมถงึบตัรคยีก์ารด์ผา่นเขา้-ออกหมูบ่า้นของสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัทีย่งัไมไ่ด้
ช าระค่าส่วนกลางทัง้หมดจะถูกพจิารณาและตรวจสอบร่วมดว้ย ในการน้ี นิตบิุคคลฯตอ้งขอขอบคุณสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัทุกท่านทีไ่ดล้ง
ขอ้มลูและตอบกลบัแบบลงทะเบยีนมายงันิตบิุคคลฯ ทัง้น้ี ชอ่งทางในการตอบกลบัแบบลงทะเบยีนประกอบไปดว้ยส าเนาเอกสารทีท่างนิติ
บุคคลฯไดน้ าส่งไปยงักล่องจดหมายหน้าบา้นท่าน นอกจากน้ีท่านยงัสามารถลงขอ้มลูผ่านช่องทางออนไลน์ไดท้ีเ่วบ็ไซต์เอม็เมอรลั กรนี 
www.theemeraldgreen.com. ตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อไดท้ี ่office@theemeraldgreen.com 

 
20km Speed Limit 
A reminder again for all members, residents and guests. The speed limit inside the Emerald Green is 20 km per hour. 
Please be mindful there are children playing and people walking around, accidents can happen fast. 
จ ากดัความเรว็รถ 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
ขอแจง้ใหส้มาชกิ ผูอ้ยูอ่าศยั ทุกทา่นทราบอกีครัง้ ถงึการใชค้วามเรว็รถภายในหมูบ่า้นเอม็เมอรลั กรนี ซึง่ก าหนดไวไ้มเ่กนิ 20 กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง โปรดระมดัระวงัการใช้รถใช้ถนนภายในหมู่บ้าน เน่ืองจากภายในหมู่บ้านมเีดก็และผูค้นสญัจรผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
อุบตัเิหตุสามารถเกดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และทีท่า่นอาจไมค่าดคดิ  

http://www.theemeraldgreen.com/
http://www.theemeraldgreen.com/
mailto:office@theemeraldgreen.com
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The speed limit inside the Emerald Green is a concern already for long time. To help in this matter the juristic 
person has upgraded the visitors cards (further details, see newsletter of January  2020) and guards are already 
being instructed to notify all visitors about the speed limit and when seeing people drive too fast report also to the 
management. The management takes a personal approach and already contacts the   persons who still drive too fast. 
For all members and residents, to help in this matter please don’t hesitate to contact the office when seeing people 
drive too fast (e.g. delivery trucks, contractors, members and residents).  

การจ ากดัความเรว็รถภายในหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี เป็นเรื่องทีม่กีารพดูถงึและความกงัวลมาอย่างยาวนาน ดงันัน้เพื่อ
เป็นการช่วยการควบคุมในเรื่องดงักล่าว ทางนิตบิุคคลฯ จงึไดท้ าการปรบัปรุงบตัรผูเ้ขา้ออกหรอืบุคคลภายนอก (ตามรายละเอยีดทีไ่ดม้ี
การประกาศแจ้งในจดหมายข่าวเดอืนมกราคม 2563) รวมถึงการแนะน าไปยงัพนักงานรกัษาความปลอดภยัในการให้ขอ้มูลแก่
บุคคลภายนอกเกี่ยวกบัการจ ากดัความเรว็รถภายในหมู่บา้นร่วมดว้ย โดยหาพนักงานรกัษาความปลอดภยัพบบุคคลใดขบัรถเรว็กว่าที่
ก าหนดจะประสานแจ้งมายงัฝ่ายบรหิารจดัการ ซึ่งฝ่ายจดัการได้ด าเนินการเขา้พูดคุยกบับุคคลดงักล่าวที่   ใช้ความเร็วรถเกนิกว่าที่
ก าหนดร่วมดว้ย ส าหรบัสมาชกิและผูอ้ยู่อาศยัทุกท่าน หากพบเหน็เหตุการณ์ดงักล่าว (ไม่วา่จะเป็นรถสง่ของ ผูร้บัเหมา สมาชกิและผูอ้ยู่
อาศยั) ทา่นสามารถแจง้มาไดท้ีส่ างานนิตบิุคคลฯ   
  
Fire Hydrants 
All fire hydrants have been tested and work accordingly and are also now painted red again. 
ท่อส่งน ้าดบัเพลิง 
การด าเนินการตรวจสอบระบบทอ่สง่น ้าดบัเพลงิภายในหมูบ่า้นทัง้หมด ซึง่หลงัจากการตรวจสอบพบวา่อุปกรณ์ดงักล่าวทุกตวัอยูใ่นสถาน
ปกตพิรอ้มใชง้าน รวมถงึการบ ารุงรกัษาดว้ยการทาสทีอ่สง่น ้าดบัเพลงิใหม ่

 

Small Maintenance Plans 
As the public facilities are closed because of Covid-19 virus, it’s also a good time to do some small maintenance job 
for this area as well. Small repairs around the swimming pool area can be expected before the swimming pool will be 
open again. 
แผนการบ ารงุรกัษาเบือ้งต้น 
เนื่องดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกสว่นกลางต่างๆภายในหมูบ่า้นไดปิ้ดการใหบ้รกิารเป็นการชัว่คราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรสั
ตดิเชือ้โคโรน่า 2019 ซึง่จดัไดว้า่เป็นช่วงเวลาทีด่ใีนการด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาวสัดุอุปกรณ์ทีเ่สือ่มสภาพบรเิวณโดยรอบสระ
วา่ยน ้า  ซึง่คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสรจ็ก่อนการเปิดใหบ้รกิารสระวา่ยน ้าสว่นกลางอกีครัง้  
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Covid-19 
Thailand is still under curfew and facial masks are obligated to wear when going out of your home. The public 
facilities (swimming pool and gym) are also still closed as ordered by the Thai government. 
The Thai government has made a step by step plan to relax some of the measurements. When planning for a new 
date of the AGM of 2020, the board has a cautious approach. A possible date is maybe August, but this is for now 
just a small prognosis. 
In the meantime stay safe and take care of yourself. 
โควิด 19  
สถานการณ์การควบคุมโรคไวรสัตดิเชือ้โคโรน่า 2019 ในประเทศไทยยงัด าเนินต่อไปภายใตก้ารประกาศเคอฟิว รวมถงึมาตรการควบคุม
การสวมใส่หน้ากากเมื่อออกจากบา้น นอกจากน้ี ดว้ยค าสัง่รฐับาลในการควบคุมโรคตดิต่อไดก้ าหนดใหม้กีารปิดสิง่อ านวยความสะดวก
สาธารณะ (สระวา่ยน ้าและฟิตเนส)  ต่อไป 
ทัง้น้ี ถงึแมว้่าทางรฐับาลจะเริม่มกีารผ่อนปรนใหเ้ปิดท าการในธุรกจิบางประเภทบา้งแลว้ คณะกรรมการกย็งัคงตอ้งรอบคอบในการวาง
แผนการจดัประชุมใหญ่ ประจ าปี 2563 โดยเบือ้งตน้คาดการณ์วา่จะมกีารจดัประชุมไดอ้กีครัง้ในเดอืนสงิหาคม  

 
QPM Report / รายงานผลการด าเนินงานของ QPM 
1. New pump room door / เปลีย่นบานประตหูอ้งป ัม๊ทีช่ ารดุและเสือ่มสภาพ  

      
2. Fixing the door of the JP office for temporarily used / ซ่อมแซมประตเูขา้ออกนิตทิีช่ ารดุเพือ่ใชง้านชัว่คราว 

       
3. Painting all 16 fire poles in and around the village / ทาสทีอ่สง่น ้าดบัเพลงิทัง้หมดจ านวน 16 อนัภายในและโดยรอบหมูบ่า้น 
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4. Repairing of the collapse surface road / ซ่อมแซมพืน้ถนนภายในหมูบ่า้นทีเ่กดิการทรดุตวั 

          
 
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 1,040,149.95 Baht 77.65 %  590,995.62 Baht 

 

Other Matters 
เรื่องส 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. 
 
คุณไดร้บัจดหมายขา่วทางอเีมลห์รอืไม่ หากท่านไม่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารโปรดตดิต่อฝ่ายจดัการ QPM ทีส่ านักงานนิตบิุคคล
บรเิวณคลบัเฮา้ส ์หรอื สง่อเีมลม์าที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้ค ารอ้งของท่านเพือ่เพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยูอ่เีมล์
ของทา่น 
ขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยทุกท่าน  ส่งข้อมูล   เช่นข้อเสนอแนะและ /  หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ :  
office@theemeraldgreen.com หรอืหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ 032-510-618 เพื่อความเป็นระเบยีนเรยีบรอ้ยการจดัการขอ้มลู
อยา่งเป็นระบบและเพือ่ลดความซ ้าซอ้นและความผดิพลาดในการตดิต่อสือ่สาร โดยทุกๆความเหน็ของท่านฝา่ยบรหิารจดัการจะ
เป็นผูร้วบรวมและน าเสนอต่อคณะกรรมการทุกทา่นในการพจิารณาและตอบกลบัขอรอ้งเรยีนต่างๆ 
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On Behalf of the Emerald Green Housing Estate - JP Board of Directors 
ในฐานะคณะกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

 
 

 
 

Khun Supavadee Puphala 
คุณสภุาวด ีปุผาลา 
Chairperson – Emerald Green 
ประธานกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลัดก์รนี 


