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ประกาศ 
บริษัท เปอริเอ% วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัด 41/1 หมู$ 5 ต.โพธิ์สามต+น 
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 

Site Code: AWS-010-INT-CAB-00-07-0004-0035  

บริษัท เปอริเอ+ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งอยู=ที่ ต.โพธิ์สามต+น 
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จะดําเนินการประเมินเพื่อรับรองระบบ 
AWS (Alliance for Water Stewardship) สําหรับโรงงานอยุธยา 
ซึ่งโรงงานและแหล-งน้ํา (Catchment) ตั้งอยู(ที่ เลขที่ 41/1 หมู$ 5 
ต.โพธิ์สามต+น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 

การประเมินเพื่อรับรองระบบ จะดําเนินการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
เวลา 9:00-12:00 ณ โรงงานอยุธยาตามที่อยู2ข4างต4น 
โดยวัตถุประสงค'ของการประเมินระบบนี้ 
เพื่อให(มั่นใจว.าการใช&ทรัพยากรน้ําของบริษัท 
ได#ดําเนินการอย-างมีความเท-าเทียมกันทางสังคม (Social Equitable), 
รักษาสิ่งแวดล.อมอย2างยั่งยืน (Environmental Sustainable) 
และให&เกิดประโยชน1ทางเศรษฐกิจสูงสุด (Economically Beneficial) 

ทางบริษัทมีความยินดีที่จะต4อนรับผู4มีส9วนได#ส%วนเสีย (Stakeholder) 
เพื่อเข'าร*วมในกระบวนการหารือในการดําเนินการประเมินระบบครั้งนี้ 
ถ"าไม&สามารถมาเข"าร&วมได" ทางบริษัทยินดีที่จะรับคําปรึกษา 
โดยผ%านช%องทางของการสื่อสารดังนี้ 

• พบกับผู'ตรวจประเมินในวันรับรองระบบ เพื่อพบปะพุดคุย 
ให#ความเห็นในการดําเนินการระบบของบริษัท เปอริเอ# วิทเทล 
(ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00-
12:00 ณ โรงงานอยุธยา ตามที่อยู2ข4างต4น 

• พบกับผู'ตรวจประเมินในวันที่ผู'ตรวจประเมินเข#าตรวจโรงงาน 
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• ส"งเป&นลายลักษณ(อักษรโดยอีเมลถึง คุณณัฐรนิทร$ ที่ 
THclimatechange@sgs.com  

 
และผู&มีส*วนได&ส*วนเสียสามารถส*งคําถาม ข"อสงสัย หรือ ความกังวล 
เป#นลายลักษณ,อักษร ถึง  

• คุณณัฐรินทร* ตันศิริ หัวหน0าผู0ตรวจประเมิน บริษัท เอส จี เอส 
โดยสามารถส&งถึงผู+ตรวจประเมินระบบเป#นอีเมลได+ที่ 
THclimatechange@sgs.com or Nattarin.thunsiri@sgs.com 
โดยที่จะต*องระบุตัวตนอย3างชัดเจน รวมถึงความสนใจที่ชัดเจน 
เพื่อที่จะช+วยให0ทาง      บริษัท เปอริเอ0 วิทเทล (ประเทศไทย) 
จํากัด สามารถตอบกลับได.อย0างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

Announcement 
Perrier Vittel (Thailand) Ltd. 41/1 Moo 5 Phosamton Bangpahan 
Pranakorn Sri Ayutthaya 13220 
Site Code: AWS-010-INT-CAB-00-07-0004-0035  
 
Perrier Vittel (Thailand) Ltd. located at 41/1 Moo 5 Phosamton 
Bangpahan Pranakorn Sri Ayutthaya is going for AWS (Alliance 
Water Stewardship) Assessment for its Ayutthaya factory. The 
manufacturing site and catchment is located at 41/1 Moo 5 
Phosamton Bangpahan Pranakorn Sri Ayutthaya 13220. 
 
The Assessment will be held on July 24th, 2018 9:00-12:00 at 
Ayutthaya factory address as above mentioned. The objective is to 
ensure the use of water is socially equitable, environmentally 
sustainable and economically beneficial.  
 
We welcome stakeholders to participate in the consultation process 
in case you could not participate we are welcome to receive your 
consultations. Options for communicating your feedback are:  
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• Meeting with the audit team at a public meeting for 
stakeholders to allow for discussion and comments on the 
compliance of Perrier Vittel (Thailand) Ltd. 41/1 Moo 5 
Phosamton Bangpahan Pranakorn Sri Ayutthaya to the 
AWS Standard. This will take place on July 24th, 2018 9:00-
12:00 at the location and address above if you wish to 
attend please RSVP by e-mail. 

• Meeting with the audit team on site during the site visit. 
• Submitting written comments via email to the K.Nattarin at 

THclimatechange@sgs.com  
All stakeholders interested in submitting questions or concerns in 
writing shall address these to: 

• Nattarin Thunsiri, SGS Lead Auditor 
• Submission can be made via email 

THclimatechange@sgs.com or Nattarin.thunsiri@sgs.com  
Stakeholders submitting written questions or concerns shall 
clearly identify themselves and shall clearly define the 
interest they represent.  Identification of the stakeholder will 
enable Perrier Vittel to provide effective and swift feedback  


