Form 3 - Public Disclosure Form
This form shall be submitted by the CAB no less than thirty (30) working days prior to any onsite audit. Any changes to this information shall be submitted to the ASC
within five (5) days of the change and not later than 10 days before the planned audit. If later, a new announcement is submitted and another 30 days rule will apply.
แบบฟอร์มนีจ
้ ะต ้องยืน
่ โดย CAB ไม่น ้อยกว่ำสำมสิบ (30) วันทำกำร ก่อนวันทำกำรตรวจประเมินทีส
่ ถำนทีน
่ ัน
้ กำรเปลีย่ นแปลงข ้อมูลนีจ
้ ะต ้องส่งไปยัง ASC ภำยในห ้ำ (5)
วันทำกำร นั บจำกวันเปลีย่ นแปลงและไม่ช ้ำกว่ำ 10 วันก่อนกำรตรวจประเมินตำมแผน ถ ้ำในภำยหลังมีกำรส่งประกำศใหม่และจะต ้องมีกำรยืน
่ ใหม่อก
ี ไม่น ้อยกว่ำสำมสิบ
(30) วัน
The information on this form shall be public and should be posted on the ASC website within three (3) days of submission (except unannounced audits).
ข ้อมูลในแบบฟอร์มนีต
้ ้องเผยแพร่ตอ
่ สำธำรณะ * และควรจะโพสต์ไว ้ในเว็บไซต์ ASC ภำยในสำม (3) วันนั บจำกวันทีย
่ น
ื่
This form shall be written to be readable to the stakeholders and other interested parties.

แบบฟอร์มนีจ
้ ะต ้องเขียนเพือ
่ ให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสียและผู ้ทีส
่ นใจ สำมำรถอ่ำนได ้
This form should be translated into local languages when appropriate

แบบฟอร์มนีต
้ ้องแปลเป็ นภำษำท ้องถิน
่ ตำมควำมเหมำะสม
PDF 1 Public Disclosure Form / แบบฟอร์มเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ
PDF 1.1 Name of CAB

Control Union Peru SAC

่ หน่วยตรวจร ับรอง
ชือ

PDF 1.2 Date of Submission/ ว ันทีย
่ น
ื่

1-Jun

PDF 1.3 CAB Contact Person/ ผูต
้ ด
ิ ต่อหน่วยตรวจร ับรอง
PDF 1.3.1 Name of Contact Person Midori Kawazo
่ ผู ้ติดต่อ
ชือ

PDF 1.3.2 Position in the CAB's
organisation

Scheme coordinator

(ตำแหน่งในองค์กร)

PDF 1.3.3 Mailing address

Av. Petit Thouars 4653, Piso 6 Miraflores, Lima, Perú-

(ทีอ
่ ยูท
่ ำงไปรษณีย)์

PDF 1.3.4 Email address

skawazo@controlunion.com;

(ทีอ
่ ยูอ
่ เี มล์)

PDF 1.3.5 Phone number

(+51) 01 7190400

(เบอร์โทรศัพท์)

PDF 1.3.6 Other

Skype asistencia10

(อืน
่ ๆ)
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่ ของลูกค้า ASC
PDF 1.4 ASC Name of Client/ชือ
PDF 1.4.1 Name of the Client

AQQUUA (THAILAND) LTD.

่ ของลูกค ้ำ)
(ชือ

PDF 1.4.1.a Name of the unit of
certification
่ ของหน่วยทีข
(ชือ
่ อกำร
รับรอง)

AQQUUA

PDF 1.4.2 Name of Contact Person Ms. Pranpreya Kudan
่ ผู ้ติดต่อ)
(ชือ

PDF 1.4.3 Position in the client's
organisation

General Manager

(ตำแหน่งในองค์กร)

PDF 1.4.4 Mailing address

39 MOO 9, Bangkachai, Leamsing, Chanthaburi, 22120.

(ทีอ
่ ยูท
่ ำงไปรษณีย)์

PDF 1.4.5 Email address

lucky@aqquua.com

(ทีอ
่ ยูอ
่ เี มล์)

PFD 1.4.6 Phone number

062-0508463

(เบอร์โทรศัพท์)

PDF 1.4.7 Other
(อืน
่ ๆ)

www.aqquua.com
872023

PDF 1.5 Unit of Certification/หน่วยของการขอการร ับรอง
PDF 1.5.1 Single Site/ ฟำร์มเดีย
่ ว
ASC Single Site (ฟำร์มเดีย
่ ว)
PDF 1.5.2 Multi-site/ฟำร์มเดียวที่ NA
มีหลำยพืน
้ ที่
PDF 1.5.2.a Ownership status
สถำนะกำรเป็ นเจ ้ำของ
PDF 1.5.3 Group certification
ขอกำรรับรองแบบกลุม
่
ฟำร์ม

CAR V. 2.1 - Form 3 - Public Disclosure Form_including multi-site

Owned (เป็ นเจ ้ำของเอง)

NA

2/4

PDF 1.6 Sites to be audited/ ฟาร์มทีจ
่ ะตรวจประเมิน
Site Name
GPS Coordinates
่ ฟำร์ม)
(ชือ

(พิกัด GPS)

List all species per site
and indicate if they
are in the scope of the
standard

Ownership status (owned/
subcontracted)
(สถำนะกำรเป็ นเจ ้ำของ ( เป็ น
เจ ้ำของ / รับเหมำช่วง))

(ระบุชนิดพันธุท
์ ัง้ หมดต่อ
ฟำร์ม รวมทัง้ ระบุวำ่ อยูใ่ น
ขอบเขตของมำตรฐำน
หรือไม่)

AQQUUA

12°30'07"N
102°02'29"E

PDF 1.7 Species and Standards/ ชนิดและมาตรฐาน
Standard
(มำตรฐำนกำรตรวจ)

Epinephelus
Fuscoguttatus
Epinephelus
Lanceolatus

Species produced
(scientific name)

Owned
เป็ นเจ ้ำของ

Included in scope (Yes/No)
(รวมอยูใ่ นขอบเขต (ใช่ / ไม่ใช่))

่
(สำยพันธุท
์ ผ
ี่ ลิต; ชือ
วิทยำศำสตร์)

Tropical Marine Finfish
กลุม
่ ปลำทะเลเขตร ้อน;
ปลำกะรัง, ปลำหมอทะเล,
ปลำกะพงแดง, ปลำ
กะพงขำว, ปลำจำระเม็ด,
ปลำจวด

Epinephelus
Fuscoguttatus

Date of planned audit and
type of audit (Initial, SA1,
SA2, recertification, etc.)
(วันทีข
่ องกำรตรวจประเมินที่
วำงแผนไว ้และประเภทของ
กำรตรวจสอบ (Initial (ครัง้
แรก), SA1(รอบกำรติดตำมที่
1), SA2(รอบกำรติดตำมที่ 2),
recertification (ต่อสถำนะ
ใบรับรอง) เป็ นต ้น))

20-24 July, 2020 ;
Initial audit
20-24 กรกฎำคม 2563
ตรวจประเมินครัง้ แรก

ASC endorsed standard to
be used
(มำตรฐำน ASC ทีใ่ ช ้ในกำร
ขอรับรอง)

Yes
ใช่

Epinephelus
Lanceolatu s

ASC Tropical Marine
Finfish Standard กำรผลิต
กลุม
่ ปลำทะเลเขตร ้อนตำม
มำตรฐำน ASC

Status (new, in
production/
fallowing /in
harvest)
(สถำนะ (ใหม่,อยู่
ระหว่ำงกำรผลิต /
ช่วงกำรพัก / ในกำร
เก็บเกีย
่ ว))

In harvest อยู่
ระหว่ำงกำรเก็บ
เกีย
่ ว

Version Number
(หมำยเลขเวอร์ชัน)

1.0

PDF 1.8 Planned Stakeholder Consultation(s) and How Stakeholders can Become Involved
่ นได้เสียตามแผนและผูม
่ นได้เสียสามารถมีสว
่ นร่วมได้อย่างไร
การปรึกษาหารือของผูม
้ ส
ี ว
้ ส
ี ว
Name/organisation
่ / หน่วยงำน)
(ชือ

Relevance for this
audit
(ควำมเกีย
่ วข ้องสำหรับ
กำรตรวจประเมินนี)้

Ms.Juthamas
Petcharoern

Neighbour
เพือ
่ นบ ้ำน

Mr.Boonlert Boonmana Governmental
(Bangkachai Subdistrict
authorities
Administration
หน่วยงำนรัฐบำล

How to involve this
When stakeholder may be
stakeholder (in-person/phone
contacted
(เมือ
่ ไรทีผ
่ ู ้มีสว่ นได ้เสียจะ
interview/input submission)
(วิธท
ี จ
ี่ ะเกีย
่ วข ้องกับผู ้มีสว่ นได ้เสีย
(โดยรำยบุคคล / สัมภำษณ์ทำง
โทรศัพท์ / ส่งข ้อมูล))

ได ้รับกำรติดต่อ)

How this
stakeholder will
be contacted
(วิธก
ี ำรติดต่อผู ้มี
ส่วนได ้เสีย )

Interview สัมภำษณ์

Thrid week before audit date Interview
3 สัปดำห์ ก่อนกำรตรวจประเมิน สัมภำษณ์

Interview สัมภำษณ์

Thrid week before audit date Interview
3 สัปดำห์ ก่อนกำรตรวจประเมิน สัมภำษณ์

Organization)
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Mr. Boonyie
(Chanthaburi Coastal
Aquaculture Reasearch
and Development Center)

PDF 1.9 Proposed Timeline/ เวลาทีว่ างแผน
PDF 1.9.1
Contract Signed:

Veterinary authority
สัตว์แพทย์วช
ิ ำชีพ

Interview สัมภำษณ์

Thrid week before audit date Interview
3 สัปดำห์ ก่อนกำรตรวจประเมิน สัมภำษณ์

1-May-20

วันทีเ่ ซนต์สัญญำ:

PDF 1.9.2

Start of audit:
วันทีเ่ ริม
่ กำรตรวจประเมิน:

PDF 1.9.3

Onsite Audit(s):
วันทีต
่ รวจประเมินฟำร์ม:

PDF 1.9.4

20-24 July, 2020 ;
20-24 กรกฎำคม 2020

Determination/Decision: October, 2020
วันทีกำหนด/ ตัดสินใจ:
ตุลำคม 2020

PDF 1.10 Audit Team/ ทีมตรวจประเมิน
Audit Team

PDF 1.10.1

20-24 July, 2020 ;
20-24 กรกฎำคม 2020

Name

ASC Registration Reference

(ทีมตรวจประเมิน)

่ )
(ชือ

(อ ้ำงอิงกำรลงทะเบียนกับ ASC)

Lead Auditor

Quynh Le Xuan

Yes ใช่

Sorparat Bamrungsak
โสภำรัตน์ บำรุงศักดิ์

Yes ใช่

(หัวหน ้ำทีมผู ้ตรวจ)

PDF 1.10.3

Social Auditor
(ผู ้ตรวจประเมินด ้ำน
แรงงำนและสังคม)
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