Our Ethical Sourcing Programme
We want to make sure that everyone working across our
supply chain and in our own sites works in safe and healthy
conditions, receives a fair wage and is treated with dignity.
We promote and respect human rights throughout our
entire supply chain, whether it’s packing Ovaltine in our
factory in Thailand, sourcing cocoa in Cote d’Ivoire or buying
plastic jars in China. We do this through our Ethical Sourcing
Programme.

Our own factories and first-tier factories are covered
by our Ethical Sourcing Programme and Code of Conduct.
Our Code of Conduct is at the heart of our Ethical Sourcing
Programme and all our suppliers must commit to it. It is
based on the main conventions of the International Labour
Organisation (ILO) and the Base Code of the Ethical Trading
Initiative (ETI).
How we responsibly source our raw materials
We rely on a range of high-quality raw materials for our
delicious Ovaltine products, which is why we are committed
to sourcing ingredients in a responsible and sustainable way.
Therefore, our business depends on the consistent, high
quality supply of agricultural products such as cocoa, palm oil
and barley, and on the individual farmers that grow them
around the world. We are committed to sourcing these
ingredients in a way that’s better for farmers and better for
the environment.
We ensure the sustainable sourcing of cocoa through
certification, collaboration in industry platforms, direct
engagement with producers, and interventions to improve
lives in cocoa growing communities. Ovaltine is a
contributing partner of the International Cocoa Initiative
(ICI), and in 2017 we joined the World Cocoa Foundation

(WCF). We recognise that
palm oil is linked to the
livelihoods of thousands of
people in South East Asia,
but when grown without
care, it can seriously
damage the

environment through
deforestation and loss of
biodiversity. We have
already reduced the use of
palm oil in many of our
products by replacing it
with more sustainable
alternatives, but small
amounts of palm oil are
still present in some
products. In 2013 we
reached our goal to
sustainably source all of
the palm oil and palm oil
derivatives contained in
our products.
We also care for the
communities involved in
making our products
around the world, from
remote cocoa farmers and
their families to
communities living near
factories. We run a series
of projects aimed at
improving the quality of
life and livelihoods of
these communities.
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บทนา
ทไวนิ งส์ โอวัลติ น (Twinings Ovaltine) ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ ดีเลิศในตลาด ซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้วตั ถุดิบ ที่ มี
คุณภาพสูงสุดและการดาเนินการผลิตที่มีมาตรฐานสูงสุดในทุกด้านของธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ทางานร่ วมกันกับ ซัพพลายเออร์
ที่จะสร้างมาตรฐานในระดับสู ง โดยไม่เพียงคานึ งถึงคุณภาพและบริ การ ยังให้ความสาคัญกับค่านิ ยมด้านจริ ยธรรมและมีโปรแกรม
การจัดหาอย่างมีจริ ยธรรม (Ethical Sourcing Programme) เพื่อที่จะสร้างความมัน่ ใจได้วา่ ซัพพลายเออร์ ของเรามีมาตรฐานทางด้าน
จริ ยธรรมในระดับสูงตามที่เรากาหนด
ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) มี นโยบาย ที่ ไม่ยอมให้มี การรั บสิ นบนหรื อการคอร์ รัปชั่นเกิ ดขึ้ น ซึ่ งมีผลบังคับใช้กับทั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ และพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างทาในนามของบริ ษทั ฯอย่างเช่น บริ ษทั ผูต้ รวจสอบ เพื่อที่จะทาการ
ประเมินแหล่งที่ผลิต (production sites) บริ ษทั ฯ มีระบบที่จะแจ้งเตือนเรา ต่อพฤติกรรมที่ ไม่อาจยอมรับได้ และบริ ษทั ฯ จะไม่
ร่ วมงานกับบริ ษทั หรื อกิจการใดๆที่ประพฤติในลักษณะดังกล่าว
ถ้าหากท่านเป็ นผูก้ าลังจัดหาสิ นค้าใดที่อยูใ่ นกลุ่มดังต่อไปนี้ แล้วนั้นท่านก็อยูใ่ นขอบข่ายที่จะต้องเข้าโปรแกรมในการจัดหาตามหลัก
จริ ยธรรมของทไวนิงส์โอวัลติน และเอกสารนี้ก็จะมีผลบังคับใช้กบั ท่าน
 เป็ นสิ นค้าที่ผลิตจากโรงงานของเราเองหรื อส่งมาจากคลังสิ นค้าของเราเอง
 เป็ นบริ ษทั รับจ้างผลิตหรื อรับจ้างบรรจุของเรา
 บรรจุภณั ฑ์ (ที่มีหรื อไม่มีแบรนด์โอวัลตินหรื อทไวนิงส์)
 รายการที่เป็ นส่งเสริ มการขาย ( รวมถึงรายการทั้งหลายที่ไม่ใช่มีไว้สาหรับขาย เช่น จุดขาย)
 รายการที่มีแบรนด์ รวมถีงอุปกรณ์ป้องกันสาหรับพนักงาน เช่น เครื่ องแบบพนักงาน
 โรงบรรจุ( Packing House)
 วัตถุดิบของโอวัลติน เช่น โกโก้ ข้าวบาเล่ย ์ มอลต์ น้ าตาล นม น้ ามันปาล์ม และวัตถุดิบอื่นๆ
 ชา กาแฟ สมุนไพร เครื่ องเทศและ วัตถุดิบประเภทที่ให้ กลิ่น

1. ภาพรวมขอโปรแกรมจริยธรรมการจัดหา (Ethical Sourcing Programme Overview)
คานิยามต่ างๆ:
ผู้จดั หา /ซัพพลายเออร์ - หมายถึงความสัมพันธ์ ทางด้ านสัญญาระหว่ างทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) กับผู้ขาย
สถานทีผ่ ลิต - หมายถึงสถานทีจ่ ริงทีม่ กี ารผลิตสินค้ าเกิดขึน้

การอนุมัติสถานทีผ่ ลิตใหม่ (New Site Approval)
สถานที่ผลิตทั้งหมดต้องได้รับการอนุมตั ิโดยทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม (Social Impact Team) ก่อนที่จะมีคาสั่งซื้ อใดๆ
ดังนั้น ถ้าหากท่านมีสถานที่ผลิตหลายแห่งที่ต้ งั สถานที่ผลิตจริ งแต่ละแห่งจาเป็ นต้องได้รับการอนุมตั ิ

จรรยาบรรณของทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo Code of Conduct)
ผูจ้ ดั หา (Supplier)และสถานที่ ผลิ ตทั้งหมดทั่วโลกที่ ผลิ ตหรื อส่ งมอบให้แก่ ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) ต้องปฏิ บัติให้
สอดคล้องตามจรรยาบรรณของทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twing Ovo Code of Conduct) และสิ่ งนี้ ถือเป็ นเงื่อนไขในการทาธุรกิจกับทไว
นิ ง ส์ โอวัล ติ น (Twinings Ovo) ซึ่ ง จรรยาบรรณนี้ จะเป็ นส่ ว นหนึ่ งของเงื่ อ นไขและข้อ ก าหนดทางด้า นธุ ร กิ จ ของท่ า นด้ว ย
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้เป็ นหลักการ(core principles) ที่ผจู ้ ดั หาและสถานที่ผลิตควรจะปฏิบตั ิ ตาม ซึ่ งอิงตามข้อตกลง
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หลักของจรรยาบรรณทางการค้า (Ethical Trading Initiative(ETI) Base Code)ซึ่ งได้รับการจัดทาขึ้นในการประชุมใหญ่ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (Intenational Labour Organization :ILO) และเป็ นที่ รับรู ้กนั อย่างแพร่ หลายในระดับนานาชาติวา่ เป็ น
ประมวลจริ ยธรรมหรื อแนวปฎิบตั ิในด้านแรงงาน(Code of Labour Practice).
ในส่วนที่เป็ นกระบวนการรอนุมตั ิ ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) กาหนดให้มีผบู ้ ริ หารอาวุโสจากผูจ้ ดั หา(ซัพพลายเออร์ )ทุก
ราย และสถานที่ผลิตทุกแห่งลงนามในจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อที่จะยืนยันว่า ท่านจะปฏิบตั ิงานตามประมวลหลักจริ ยธรรมของ
บริ ษทั ฯ

แบบสอบถามในการประเมินตนเองทีเ่ กีย่ วข้ องกับผลกระทบต่ อสั งคม(SAQ)
วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ ยง ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) กาหนดให้ทุกสถานที่ ผลิตใหม่ตอบแบบสอบถาม
(SAQ)ดังกล่าวและส่ งกลับมาให้แก่ ผูจ้ ดั การด้าน ผลกระทบต่อสังคมของทไวนิ งส์ โอวัลติน (Social Impact Manager) เพื่อที่ จะ
ทบทวน (รายละเอียดการติดต่อจะปรากฏอยูท่ ี่ตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้)

การประเมินความเสี่ ยง
ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) จะประเมินความเสี่ ยง (หรื อ จัดลาดับความสาคัญในการตรวจสอบ) สาหรับสถานผลิตใหม่
ทั้งหมด โดยอิงตามข้อมูลดังนี้:
 ระดับความเสี่ ยงของแต่ละประเทศ (ดาเนิ นการในเชิงหลักการจากดัชนี บริ ษทั Mapelcroft รายงานด้านดัชนี ทาสโลก
(Global Slavery Index) และสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานระหว่างประเทศเผยแพร่ ดชั นี ดา้ นการคุม้ ครองสิ ทธิ
แรงงาน (ITUC (International Trade Union Coucil) Global Rights Index)
 โครงสร้ า งกาลังแรงงาน(Workforce Structure) เพื่ อที่ จะกาหนดระบุ ว่าที่ ใ ดบ้า งมี การใช้แรงงานที่ มีค วามเสี่ ย ง
ตัวอย่างเช่น คนงานที่อพยพ แรงงานผูห้ ญิง แรงงานตามฤดูกาลหรื อแรงงานเยาวชน
 ศักยภาพของบริ ษทั ฯ ที่มีบทบาทต่อสถานที่ผลิตเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งสาหรับในที่ที่มีความจาเป็ น
สถานที่ผลิตซึ่งได้รับการพิจารณาเป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญสูงจะให้มีการตรวจสอบด้านจริ ยธรรมเพื่อการอนุมตั ิ

การตรวจสอบด้ านจริยธรรม(Ethical Audit Programme)
ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) มีระบบการตรวจสอบความสอดคล้องกับจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ผ่านการตรวจสอบด้าน
จริ ยธรรม
หมายเหตุ ถ้าหากมีกฎหมายท้องถิ่นหรื อกฎหมายระดับชาติใดมีมาตรฐานสู งกว่าข้อกาหนดในจรรยาบรรณนี้ (Code of Conduct )
แล้วนั้น เราจะถือมาตรฐานที่สูงกว่านามาปฏิบตั ิ
การตรวจสอบของทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) จะอิงหรื อถือตามระเบี ยบวิธีการการตรวจสอบด้านการค้าเชิ งจริ ยธรรมที่
สมาชิ ก ของ SEDEX ก าหนด (the SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) methodology)
(http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/smeta/) และ รวมถึง:
 การประชุมเปิ ดกระบวนการเพื่อที่จะอธิบายว่าการตรวจสอบจะดาเนินการอย่างไร
 การตรวจเยีย่ มสถานที่ผลิต
 การตรวจทาน ทบทวนเอกสารต่างๆ รวมถึง ชัว่ โมงการทางาน และรายการข้อมูลค่าจ้าง แฟ้ มข้อมูลทรัพยากรบุคคล
เอกสารต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล
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การสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานโดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
การประชุมปิ ดกระบวนการ เพื่อที่จะอธิบายสิ่ งที่ผตู ้ รวจสอบพบในระหว่างวันดังกล่าว และสิ่ งที่ปฏิบตั ิไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานหรื อแนวทางที่กาหนดซึ่งได้รับการหยิบยกในระหว่างการตรวจสอบ และไม่ควรจะแปลกใจในตอนท้าย
ของวันดังกล่าว เมื่อผูต้ รวจสอบได้แจ้งให้ฝ่ายบริ หารหรื อผูบ้ ริ หารได้ทราบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ได้ตรวจพบตลอด
ทั้งวันดังกล่าว
จรรยาบรรณดังกล่าวเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานที่บริ ษทั ฯ คาดหวังว่าผูจ้ ดั หาจะมีทศั นคติเปิ ดรับต่อกิจกรรมติดตามต่างๆ และให้
ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบที่มาจากทางบริ ษทั ของเราเองหรื อจากภายนอกซึ่งได้รับการว่าจ้างให้มาตรวจสอบ
การตรวจสอบของทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) เป็ นการกึ่ งแจ้งให้ทราบ ดังนั้นท่านจะได้รับแจ้งช่วงเวลาการตรวจสอบ 2
สัปดาห์ ซึ่งผูต้ รวจสอบอาจจะเข้ามาในวันเวลาใดก็ได้
โปรดทราบว่า ในบางสถานการณ์อาจมีขอ้ ยกเว้น บริ ษทั ฯ อาจจะดาเนิ นการจัดให้มีการตรวจสอบโดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และขอสงวนสิ ทธิในการดาเนินการดังกล่าว ในกรณี ต่างๆ เหล่านี้ ผูต้ รวจสอบจะมีหนังสื อแจ้งการตรวจสอบจากบริ ษทั ของ
เรา ซึ่งท่านสามารถจะขอดูในตอนที่ผตู ้ รวจสอบไปถึงเพื่อยืนยันว่านี้เป็ นการตรวจแบบไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากบริ ษทั ของ
เรา
ผูต้ รวจสอบด้านจริ ยธรรมของ ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) อาจมาจากบริ ษทั ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ หรื อจากทีมงานที่ดูแลในด้าน
ผลกระทบทางสังคม (Social Impact Team auditors) ของเราจะเข้าตรวจสอบยังสถานที่ปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings
Ovo) จะเป็ นผูจ้ ่ายค่าดาเนินการในการตรวจสอบดังกล่าวนี้
ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) จะไม่ทาการตรวจสอบซ้ าอีก ถ้าหากว่า สถานที่ปฏิบตั ิงานของท่านเพิ่งได้รับการตรวจสอบไปไม่
นาน และสามารถที่จะส่งมอบเอกสารให้บริ ษทั ฯ เพื่อทบทวนเอกสารเกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้ การตรวจสอบดังกล่าวต้องเป็ นดังนี้
 ดาเนินการตามมาตรฐานที่กาหนด (ตัวอย่างเช่น SMETA)
 ดาเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน
 ดาเนิ นการตรวจสอบโดยบริ ษทั ตรวจสอบที่มีชื่อเสี ยง (เช่น SGS, BV, Intertek, UL Responsible Sourcing, Elevate,
TUV, TheRe-Assurance Network, Partner Africa)
การตรวจสอบดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการทบทวนโดยผูจ้ ดั การที่ดูแลในด้านผลกระทบทางสังคม(Social Impact Manager)และ
สถานปฏิบตั ิงานหรื อผลิตจะได้รับการจัดระดับตามระบบไฟจราจร ท่านจะได้รับแจ้งผลลัพธ์ของการประเมินนี้ และบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ทราบถ้าหากท่านได้รับการอนุมตั ิโดยอิงตามรายการที่ตรวจพบ
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การจัดระดับจากการตรวจสอบด้ านจริยธรรมในสถานทีผ่ ลิตใหม่
การจัดระดับ
(Rating)
สีเขียว

สีอาพัน

สีแดง

สีแดงเข้ ม

ตัวอย่ างของประเด็นทีพ่ บ

สถานของการ
อนุมตั สิ าหรับ
สถานทีผ่ ลิตใหม่

ขั้นตอนถัดไป

สถานที่ผลิตปฏิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรฐานหรื อ
สถานที่ผลิตจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งภายใน
หลัก จริ ย ธรรมและได้รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ได้ รับการอนุมตั ิ 3 ปี ตามรอบของการตรวจสอบของ ทไวนิ ง ส์
โรงงานต้นแบบ
โอวัลติน (Twinings Ovo)

สถานที่ ผ ลิ ต มี บ างแห่ ง ที่ ป ฏิ บัติ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานและหลักจริ ยธรรม แต่สามารถแก้ไขได้ ได้ รับการอนุมตั ิ
โดยง่ า ยหรื อเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยไม่
เกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆ

คาดว่าสถานที่ ผลิตจะแก้ไขข้อไม่สอดคล้องกับ
หลักจริ ยธรรมที่มีอยูน่ ้ นั และส่ งเอกสารหลักฐาน
ให้ แ ก่ ที ม งานตรวจสอบผลกระทบทางสั ง คม
(Social Impact Team)เพื่อปิ ดข้อที่ไม่สอดคล้อง
นั้น แต่ไม่ตอ้ งมีการตรวจสอบติดตามสิ่ งเหล่านี้
สถานที่ ผลิต นั้น จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้ ง
ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามรอบของการตรวจสอบ
ของ ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo)
คาดว่ า สถาน ที่ ผลิ ตจะ แก้ ไ ขในส่ วนที่ ไ ม่
สอดคล้องกับ หลักจริ ยธรรมหรื อมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน และส่งเอกสารหลักฐานให้แก่ทีมงาน
ตรวจสอบผลกระทบทางสังคม (Social Impact
Team) ทีมงานจะจัดให้มีการตรวจสอบติดตาม
เพื่อที่จะตรวจประเด็นต่างๆว่าได้ปรับปรุ งแก้ไข
แล้ว
ถ้าหากสถานที่ผลิตนั้นยังคงไม่สามารถแก้ไขข้อ
ที่ไม่สอดคล้องเมื่อมีการตรวจสอบในครั้งที่สอง
แล้วนั้น ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) จะ
ไม่สามารถซื้อสิ นค้านั้นจากผูผ้ ลิตรายนั้นหรื อใช้
สถานที่ผลิตนั้นเพื่อการผลิตสิ นค้าของ ทไวนิ งส์
โอวัลติน (Twinings Ovo)อีกต่อไป

การตรวจสอบ
ในเบื้องต้น: อยู่
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
พิ จ า ร ณ า
สถานที่ ผ ลิ ต มี ก ารปฏิ บัติ ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามหลัก (Pending)
จริ ยธรรมในระดับที่ รุนแรงแต่ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ จะ
ส่ ง ผลคุ ก คามโดยตรงต่ อชี วิตความเป็ นอยู่ข อง
การตรวจสอบ
พนักงานลูกจ้าง
ติ ด ต ามผ ลใ น
ครั้งที่สอง: หาก
ไ ม่ ส า ม า ร ถ
แก้ไข –
ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ฏิ เ ส ธ
(Rejected)
สถานที่ ผลิตมี การปฏิ บัติที่ขดั กับหลักจริ ยธรรม การตรวจสอบ ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo)ไม่สามารถ
หรื อ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านในขั้น วิ ก ฤติ ซ่ ึ ง ในเบื้องต้น
ซื้อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตรายนี้ หรื อใช้สถานที่ น้ ี ในการ
รวมถึ ง ส่ ง ผลกระทบคุ ก คามต่ อชี วิต หรื อ ความ -ไ ด้ รั บ ก า ร ผลิตดังนั้นจาเป็ นต้องหาผูผ้ ลิตรายใหม่
เป็ นอยู่ข องพนัก งานลู ก จ้า งโดยตรง เช่ น การ ป ฏิ เ ส ธ
บังคับใช้แรงงาน หรื อ กรณี ของการกี ดกันหรื อ (Rejected)
เลือกปฏิบตั ิ

สาหรับสถานที่ผลิตใด ที่ได้รับการจัดระดับเป็ นสี แดง สถานะของการอนุมตั ิจะเป็ น “อยูร่ ะหว่างการพิจารณา” และจะมีการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องกับหลักจริ ยธรรมที่อยูใ่ นระดับวิกฤติรุนแรงนั้น การตรวจสอบเพื่อติดตามผลจะดาเนิ นการเมื่อ
สถานที่ผลิตนั้นได้ยืนยันว่าได้แก้ไขแล้วและเมื่อหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้ทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม(Social Impact
Team) การตรวจสอบติดตามผลจะเป็ นดังต่อไปนี้:
 โดยปกติเป็ นการตรวจสอบแบบวันเดียวเสร็ จ
 มุ่งตรวจสอบข้อปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมว่าได้รับการแก้ไขแล้ว
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เน้นการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องตามจริ ยธรรมที่ตรวจพบใหม่ในระหว่างการตรวจเยีย่ มสถานที่ผลิต

ตามที่ได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นนั้น ท่านจะได้รับแจ้งผลของการประเมินนี้ และบริ ษทั ฯ จะยืนยัน ถ้าหากว่าท่านได้รับการอนุมตั ิ
โดยอิงตามสิ่ งที่พบในการตรวจสอบแบบติดตามผล

การอนุมัติสถานทีผ่ ลิตทีม่ ีอยู่( Existing Site Approval)
ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) ดาเนิ นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง และมีแผนงานการติดตามสถานที่ผลิตซึ่ งได้รับการอนุมตั ิใน
เบื้องต้น แต่ยงั ไม่ได้รับสถานะของการอนุมตั ิถาวร บริ ษทั ฯจะมีการประเมินความเสี่ ยงผูจ้ ดั หา และสถานที่ผลิตและปรับปรุ งข้อมูล
อย่างต่อเนื่ องยกตัวอย่างเช่นปรับปรุ งการจัดระดับประเทศที่ มีความเสี่ ยง และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องราวในปั จจุบนั ซึ่ งอาจจะมีผลต่อ
พนักงานหรื อแรงงาน ในแนวทางดังกล่าวนี้ บริ ษทั ฯ ทาให้มนั่ ใจว่าการจัดลาดับความสาคัญของการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กบั
ประเทศที่มีความเสี ยง

แผนงานการตรวจสอบด้ านจริยธรรม ( Ethical Audit Programme)
ด้วยกระบวนการประเมินความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง สถานที่ผลิตที่ เคยถูกจัดระดับความเสี่ ยงอยูร่ ะดับต่าก่อนหน้านี้ อาจจะกลายเป็ น
ลาดับที่ มีเสี่ ยงสู ง ดังนั้นจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบด้านจริ ยธรรมใน 'เบื้ องต้น' หรื อ 'เต็มรู ปแบบ' ผูจ้ ดั การผลกระทบทางสังคม
(Social Impact Manager) จะแจ้งให้ท่านได้ทราบในกรณี ที่เมื่อเรื่ องดังกล่าวเกี่ยวข้อง
สาหรับสถานที่ผลิตต่างๆ ทั้งหมดที่ได้เคยถูกตรวจสอบแบบเต็มรู ปแบบเรี ยบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งจากผูจ้ ดั การผลกระทบทาง
สังคม (Social Impact Manager) เมื่อท่านถึงกาหนดสาหรับการตรวจสอบแบบเต็มรู ปแบบอีกครั้ง ซึ่งไม่เพียงจะเหมือนการตรวจสอบ
เบื้องต้นที่ครอบคลุมในทุกด้านของจรรยาบรรณของทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) แต่จะยังมีการตรวจสอบประเด็นที่ พบใน
การตรวจสอบเมื่อครั้งก่อนด้วยเพื่อที่จะทาให้มนั่ ใจได้วา่ ประเด็นเหล่านั้นได้มีแก้ไขปั ญหาแล้วอย่างเป็ นระบบ มิใช่เพียงแต่เป็ นการ
ตรวจสอบติดตามผลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
หมายเหตุ ถ้าหากมีกฎหมายท้องถิ่นหรื อกฎหมายระดับชาติ ใดมีมาตรฐานสู งกว่าข้อกาหนดในจรรยาบรรณนี้ (Code of Conduct )
แล้วนั้น เราจะถือมาตรฐานที่สูงกว่านามาปฏิบตั ิ
การตรวจสอบของทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) จะอิงหรื อถือตามระเบี ยบวิธีการการตรวจสอบด้านการค้าเชิ งจริ ยธรรมที่
สมาชิ ก ของ SEDEX ก าหนด (the SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) methodology)
(http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/smeta/) และ รวมถึง:
 การประชุมเปิ ดกระบวนการเพื่อที่จะอธิบายว่าการตรวจสอบจะดาเนินการอย่างไร
 การตรวจเยีย่ มสถานที่ผลิต
 ทบทวนเอกสารต่างๆ รวมถึง ชัว่ โมงการทางาน และบันทึ กค่าจ้าง แฟ้ มข้อมูลทรัพยากรบุคคล เอกสารต่างๆ ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัย
 การสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานโดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
 การปิ ดการประชุม เพื่อที่จะอธิบายสิ่ งที่ผตู ้ รวจสอบ พบในระหว่างวัน และสิ่ งที่ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหรื อ
แนวทางที่กาหนดซึ่งได้รับการหยิบยกในระหว่างการตรวจสอบ ไม่ควรจะแปลกใจในตอนท้ายของวันดังกล่าว เมื่อผู ้
ตรวจสอบได้แจ้งให้ฝ่ายบริ หารได้ทราบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ได้ตรวจพบตลอดทั้งวัน
จรรยาบรรณดังกล่าวเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานที่บริ ษทั ฯ คาดหวังว่าผูจ้ ดั หาจะมีทศั นคติเปิ ดรับต่อกิจกรรมติดตามต่างๆ และให้
ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบที่มาจากทางบริ ษทั ของเราเองหรื อจากภายนอกซึ่งได้รับการว่าจ้างให้มาตรวจสอบ
การตรวจสอบของทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) เป็ นการกึ่ งแจ้งให้ทราบ ดังนั้นท่านจะได้รับแจ้งช่วงเวลาการตรวจสอบ 2
สัปดาห์ ซึ่งผูต้ รวจสอบอาจจะเข้ามาในวันเวลาใดก็ได้
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โปรดทราบว่า ในบางสถานการณ์ อาจมีขอ้ ยกเว้น บริ ษทั ฯ อาจจะดาเนิ นการจัดให้มีการตรวจสอบโดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และขอสงวนสิ ทธิในการดาเนินการดังกล่าว ในกรณี ต่างๆ เหล่านี้ ผูต้ รวจสอบจะมีหนังสื อแจ้งการตรวจสอบจากบริ ษทั ของ
เรา ซึ่งท่านสามารถจะขอดูในตอนที่ผตู ้ รวจสอบมาถึงเพื่อยืนยันว่านี้เป็ นการตรวจแบบไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากบริ ษทั ของ
เรา
ผูต้ รวจสอบด้านจริ ยธรรมของ ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) อาจมาจากบริ ษทั ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ หรื อจากทีมงานของเราที่ดูแล
ในด้านผลกระทบทางสังคม (Social Impact Team auditors) จะเข้าตรวจสอบยังสถานที่ปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings
Ovo) จะเป็ นผูจ้ ่ายค่าดาเนินการในการตรวจสอบดังกล่าวนี้
ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) จะไม่ทาการตรวจสอบซ้ าอีก ถ้าหากว่า สถานที่ปฏิบตั ิงานของท่านเพิ่งได้รับการตรวจสอบไปไม่
นาน และสามารถที่จะส่งสาเนาการตรวจสอบให้บริ ษทั ฯ เพื่อทบทวนเอกสารเกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้ การตรวจสอบดังกล่าวต้องเป็ นดังนี้
 ดาเนินการตามมาตรฐานที่กาหนด (ตัวอย่างเช่น SMETA)
 ดาเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน
 ดาเนิ นการตรวจสอบโดยบริ ษทั ตรวจสอบที่มีชื่อเสี ยง (เช่น SGS, BV, Intertek, UL Responsible Sourcing, Elevate,
TUV, TheRe-Assurance Network, Partner Africa)
การตรวจสอบดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการทบทวนโดยที มที่ ดูแลในด้านผลกระทบทางสังคม(Social Impact Team)และสถาน
ปฏิ บตั ิงานหรื อผลิตจะได้รับการจัดระดับตามระบบไฟจราจร ท่านจะได้รับแจ้งผลลัพธ์ของการประเมินนี้ และบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบถ้าหากท่านได้รับการอนุมตั ิโดยอิงตามรายการที่ตรวจพบ
เมื่อได้พบข้อไม่สอดคล้องในด้านใดด้านหนึ่ งของจรรยาบรรณ บริ ษทั ฯ จะทางานร่ วมกับท่านเพื่อที่จะดาเนิ นการปรับปรุ ง(เยียวยา
แก้ไข)ตามกรอบระยะเวลา เพื่อนาไปสู่ การปฏิ บตั ิที่สอดคล้องกับหลักจริ ยธรรม อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิ ทธิ์ ที่จะบอกเลิกสัญญา
กับซัพพลายเออร์หรื อ ผูจ้ ดั หารายใดๆได้ทนั ที สาหรับการกระทาผิดหรื อการฝ่ าฝื นต่างๆ หรื อเมื่อปรากฏว่าท่านไม่ได้ตระหนักหรื อ
ไม่ได้ยนิ ยอมที่จะทาการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็ น
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การจัดระดับการตรวจสอบด้ านจริยธรรมทีส่ ถานปฏิบัติงานทีม่ ีอยู่
การจัดระดับ
(Rating)
สีเขียว

สีอาพัน

ตัวอย่ างของประเด็นทีพ่ บ

สถานการณ์ อนุมตั ิ
สาหรับสถานที่
ผลิตใหม่

สถานที่ผลิตปฏิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรฐานหรื อ
สถานที่ผลิตจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งภายใน 3
หลัก จริ ย ธรรมและได้รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ได้ รับการอนุมตั ิ ปี ตามรอบของการตรวจสอบของ ทไวนิ งส์ โอวัล
โรงงานต้นแบบ
ติน (Twinings Ovo)
คาดว่า สถานที่ ผ ลิ ต จะแก้ไ ขข้อ ไม่ ส อดคล้อ งกับ
หลักจริ ยธรรมที่ มีอยู่น้ ัน และส่ งเอกสารหลักฐาน
สถานที่ ผ ลิ ต มี บ างแห่ ง ที่ ป ฏิ บัติ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานและหลักจริ ยธรรม แต่สามารถแก้ไขได้ ได้ รับการอนุมตั ิ ให้ แ ก่ ที ม งานตรวจสอบผลกระทบทางสั ง คม
(Social Impact Team)เพื่อปิ ดข้อที่ไม่สอดคล้องนั้น
โดยง่ า ยหรื อเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยไม่
แต่ไม่ตอ้ งมีการตรวจสอบติดตามสิ่ งเหล่านี้
เกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆ
สถานที่ ผ ลิ ต นั้น จะได้รั บ การตรวจสอบอี ก ครั้ ง
ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามรอบของการตรวจสอบ
ของ ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo)
การตรวจสอบ
ในเบื้ องต้น: มี
การแจ้ งเตื อ น
(Warning)

สีแดง

สีแดงเข้ ม

ขั้นตอนถัดไป

สถานที่ ผ ลิ ต มี ก ารปฏิ บัติ ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามหลัก
จริ ยธรรมในระดับที่ รุนแรงแต่ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ จะ
ส่ ง ผลคุ ก คามโดยตรงต่ อชี วิตความเป็ นอยู่ข อง การตรวจสอบ
ต่ อ เ ป็ น ค รั้ ง ที่
พนักงานลูกจ้าง
สอง:
ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ฏิ เ ส ธ
(Rejected)
สถานที่ ผลิตมี การปฏิ บัติที่ขดั กับหลักจริ ยธรรม
หรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในระดับที่วิกฤติซ่ ึ ง
รวมถึ ง ส่ ง ผลกระทบคุ ก คามต่ อชี วิต หรื อ ความ
เป็ นอยู่ข องพนัก งานลู ก จ้า งโดยตรง เช่ น การ
บัง คับ ใช้แรงงาน หรื อเป็ นกรณี ของการกี ด กัน
หรื อแบ่งแยกเลือกปฏิบตั ิ

การตรวจสอบ
ในเบื้ องต้น: มี
การแจ้ งเตื อ น
(Warning)
การตรวจสอบ
ต่ อ เ ป็ น ค รั้ ง ที่
สอง:
ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ฏิ เ ส ธ
(Rejected)

สถานที่ผลิตนั้นมีระยะเวลาสู งสุ ด 6 เดือน ในอันที่
จะแก้ไขข้อที่ ไม่ปฎิ บตั ิตามหลักจริ ยธรรม และส่ ง
หลักฐานให้แก่ ที มงานตรวจสอบผลกระทบทาง
สังคม (Social Impact Team) แล้วทีมงานดังกล่าว
จะด าเนิ น การตรวจสอบแบบติ ด ตามผลเพื่ อ ที่ จ ะ
ตรวจประเด็ น ต่ า งๆว่า ได้ถู ก ปิ ดแล้ ว ภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนี้
จากการตรวจสอบแบบติดตาม สถานที่ผลิตใดที่ไม่
มีการแก้ไขเพื่อปรับปรุ งการจัดลาดับนี้ ให้ดีข้ ึน ผล
จะได้รับการ 'ปฏิเสธ' และสถานที่ปฏิบตั ิงานนั้นจะ
ไม่ ส ามารถถู ก ใช้เ พื่ อ การผลิ ต ให้ กับ ทไวนิ ง ส์
โอวัล ติ น (Twinings Ovo) ผูซ้ ้ื อ ของ ทไวนิ ง ส์
โอวัลติน (Twinings Ovo) จาเป็ นต้องสรรหาใหม่
สถานที่ผลิตนั้นมีระยะเวลาสู งสุ ด 6 เดือน ในอันที่
จะปิ ดข้อ ที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ หลัก จริ จ ยธรรมนั้น
และส่งหลักฐานให้แก่ทีมงานตรวจสอบผลกระทบ
ทางสัง คม (Social Impact Team) แล้วที ม งาน
ดัง กล่า วจะด าเนิ นการตรวจสอบแบบติ ด ตามผล
เพื่อที่ จะตรวจประเด็นต่างๆที่ ได้ทาการแก้ไขนั้น
ภายในรอบระยะเวลาหกเดือนนี้
สถานที่ ผ ลิ ต ใดที่ ไ ม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการจัด
ระดับนี้ ให้ดีข้ ึนจากการตรวจสอบแบบติดตามผล
จะได้รับการ 'ปฏิเสธ' และสถานที่ปฏิบตั ิงานนั้นจะ
ไม่ ส ามารถถู ก ใช้เ พื่ อ การผลิ ต ให้ กับ ทไวนิ ง ส์
โอวัล ติ น (Twinings Ovo) ผูซ้ ้ื อ ของ ทไวนิ ง ส์
โอวัลติน (Twinings Ovo) จาเป็ นต้องสรรหาใหม่
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สาหรับสถานที่ผลิตซึ่งได้ถูกจัดระดับเป็ นสี แดงและดังนั้นสถานะการอนุมตั ิจะระบุเป็ น “การแจ้งเตือน' ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings
Ovo) จะกาหนดให้มีการตรวจสอบติดตามผลเพื่อที่จะตรวจว่าข้อปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริ ยธรรมที่ อยู่ในระดับวิกฤติน้ นั
ได้รับการแก้ไขและสามารถปิ ดลงได้ การตรวจสอบแบบติดตามผลจะดาเนิ นการภายใน 6 เดือนนั บตั้งแต่วนั ที่ได้ทาการตรวจสอบ
คราวที่แล้ว เพื่อที่จะเป็ นการยืนยันว่า การแก้ไขดังกล่าวได้ถูกดาเนินการแล้ว การตรวจสอบแบบติดตามผลดังกล่าวนี้จะเป็ นดังนี้:
 โดยปกติเป็ นการตรวจสอบแบบวันเดียวเสร็ จ
 มุ่งตรวจสอบข้อปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมว่าได้รับการแก้ไขแล้ว
 เน้นการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องตามจริ ยธรรมที่ตรวจพบใหม่ในระหว่างการตรวจเยีย่ มสถานที่ผลิต
ถ้าหากสถานที่ปฏิบตั ิงานใด ถูกจัดระดับเป็ นสี แดง หรื อเป็ นสี แดงเข้ม และไม่มีการปรับปรุ งในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด (สูงสุด 6 เดือน) แล้วนั้น ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) จะทบทวนความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจเพื่อที่บริ ษทั
ฯ จะรักษามาตรฐานระดับสูงในเรื่ องสภาพความเป็ นอยูแ่ ละการทางานซึ่งเราคาดหวังการทางานเหล่านี้จะอยูใ่ นห่วงโซ่อุปทาน
ถ้าหาก สถานที่ ผลิต ใดมีการปรับปรุ งอย่างเป็ นนัยยะสาคัญ แล้วนั้นสถานที่เหล่านั้นจะได้รับการจัดระดับเป็ นสี อาพัน หรื อสี เขียว
และจะได้รับการอนุมตั ิต่อไป

การตรวจสอบแบบสุ่ ม (Spot Check Audits)
ในขณะที่ ทไวนิ ง ส์ โอวัล ติ น (Twinings Ovo) ได้มุ่ง ตรวจสอบด้านจริ ย ธรรมกับ ซัพพลายเออร์ /ผูจ้ ัด หาและสถานที่ ผลิ ต ที่ มี
ความสาคัญสูง บริ ษทั ฯ ก็จะยังมีการสุ่ มตรวจ เพื่อตรวจสอบคาตอบที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามการประเมินตนเอง (SAQ) และการ
ปฎิบตั ิที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณของ ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) ถ้าหากว่าท่านได้รับเลือกสาหรับการสุ่มตรวจนี้ แล้วนั้น
บริ ษทั ฯ จะมีหนังสื อแจ้งและการตรวจสอบจะดาเนิ นการในลักษณะเดียวกัน กับการตรวจสอบสถานที่ปฏิบตั ิงานที่มีอยู่ (อ้างอิงถึง
หัวข้อ 'การอนุมตั ิสถานที่ผลิตที่มีอยู'่ (Existing Site Approval))

การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบเชิงลึก(Specialized Audits and Inspections)
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) มุ่งที่จะรักษาสิ ทธิ มนุษยชนภายในห่ วงโซ่อุปทานของบริ ษทั ฯและยังเน้น
ระบุปัญหาเมื่อบริ ษทั ฯได้พบ และเยียวยาแก้ไขในประเด็นนั้น ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ การเปลี่ยนแปลงในระบบอานาจ
เขตความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถของบริ ษทั ใดๆในการ
ทางานร่ วมกับจรรยาบรรณที่กาหนดล่วงหน้า และเหตุผลด้านอื่นๆ บริ ษทั ฯ เชื่อว่ามันจะมีประเด็นปั ญหาเฉพาะ ที่บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้อง
เจาะลึกเข้าไป
บริ ษทั ฯ ยังทราบว่า เรื่ องบางเรื่ องหรื อบางประเด็นนั้นมีความซับซ้อนและอาจจะไม่ได้มีการระบุกาหนดไว้ท้ งั หมด ภายในกรอบ
ระยะเวลาของการตรวจสอบแบบเดิม(traditional audit)
ตัวอย่าง ในปลายปี 2559 UNHCR(United Nations Human Rights Council) ได้รายงานว่ามีชาวซี เรี ยอพยพที่ได้ลงทะเบียน ใน
ประเทศตุรกี จานวนประมาณ 2.8 ล้านคน อย่างไรก็ตามจานวนนี้ ไม่รวมตัวเลขผูอ้ พยพที่ไม่ได้ลงทะเบียน ผูค้ นจานวนมากมาย
เหล่านี้ต่างหางานทาเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน และสาหรับที่อยูแ่ ละอาหารสาหรับคนในครอบครัว ดังนั้นมันจึงมีโอกาสทีจะเกิด
การแสวงหาประโยชน์จากคนงานเหล่านี้
ภายในบริ บทนี้ ไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) ได้ทาการศึกษาเป็ นกรณี พิเศษในด้านสภาพของห่ วงโซ่อุปทานสมุนไพรภายใน
ตุรกี เพื่อทบทวนใครที่เกี่ยวข้องในการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตและตรวจสอบต่อไปถึงสภาพที่ทางานของคนงาน
นอกจากนี้ เรายังได้ทาการตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษในหน่ วยการผลิตระดับแรกที่ เรากาลังทางานด้วยในประเทศตุรกี เพื่อยืนยัน
สถานภาพของแรงงานอพยพภายในหน่วยงานเหล่านี้ และเพื่อยื่นยันว่าเขาทั้งหลายได้รับอนุญาตให้ทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และทางานที่นนั่ มีทางเลือกภายใต้เงื่อนไขการจ้างงานเหมือนกับแรงงานปกติ
ถ้าหากท่านได้รับการคัดเลือกสาหรับการตรวจสอบพิเศษนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านได้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเปิ ดให้มีการ
ปรึ กษาหารื อกับท่านเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าวก่อนที่เราจะได้ดาเนินการต่อไป
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การปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง และระบบการตรวจสอบแผนการดาเนินงาน
ด้วยแผนงาน รวมทั้งนโยบาย และกระบวนการปฏิบตั ิที่ดี ทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม(Social Impact Team) มุ่งมัน่ ที่จะ
ปรับปรุ งจริ ยธรรมการจัดหา( Ethical Sourcing) ดังนั้นบริ ษทั ฯจะทบทวนและปรับปรุ งแผนงานให้ทนั สมัยอย่างสม่าเสมอ และ
วางแผนที่ทาให้มนั ดีข้ ึนอย่างไร แล้วนั้นนาไปปฎิบตั ิ
ตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤศจิกายน 2557 เราได้แก้ไขจรรยาบรรณของ ทไวนิงส์ โอวัลติน (Twinings Ovo)อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อกาหนดสาหรับความรับผิดชอบในเรื่ องการสรรหา ยังคงมีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อบริ ษทั ฯได้แก้จรรยาบรรณ และข้อกาหนดเรี ยบร้อย
แล้ว ต่อจากนั้นก็จะเตรี ยมให้พร้อมสาหรับซัพพลายเออร์และจัดเก็บในเว็ปไซต์ของบริ ษทั
การพัฒนาที่ สาคัญเพื่อที่ จะเป็ นการยกระดับความตระหนักรู ้และให้เกิ ดความชัดเจนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิ จ และสิ ทธิ
มนุษยชนซึ่งเกิดขึ้นในระยะสองสามปี ที่ผา่ นมา รวมถึง:
 หลักการด้านแนวทางของสหประชาชาติที่มีต่อด้านธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน (2554)
 ข้อกาหนดว่าด้วยความโปร่ งใส (California Transparency) ในกฎหมายด้านห่ วงโซ่อุปทานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว (ปี
2554)
 เป้ าหมายด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ (สหประชาชาติ ปี 2558)
 กรอบระยะเวลาการรายงานหลักแนวทางของสหประชาชาติ (การเปลี่ยนผ่าน ปี 2558)
 พระราชบัญญัติวา่ ด้วย ทาสในยุคสมัยใหม่ ของประเทศสหราชอาณาจักร (ปี 2558)
ขณะที่ บริ ษทั ฯได้ พัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ของเราในปั จจุ บนั และกับซัพพลายเออร์ รายใหม่ บริ ษทั ฯจาเป็ น ต้อง
ดาเนินการแผนงานนี้ต่อไป เพื่อมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั การกับปั ญหาสิ ทธิมนุษยชน และการพัฒนาในด้านผลกระทบทางสังคมในเชิง
บวกของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวนี้ ในบางช่วง ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรื อแผนงานจริ ยธรรมการ
จัดหา และบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ถ้าหากว่า ท่านมีขอ้ คาถามใดๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ กรุ ณาติดต่อผูจ้ ดั การ
ผลกระทบทางสังคมได้ทนั ที (Social Impact Manager)
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ข้ อมูลรายละเอียดในการติดต่ อสาหรับทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสั งคม (Social Impact Team)
ผู้ตดิ ต่ อหลัก
ผูจ้ ดั การตรวจสอบผลกระทบทางสังคม: Sam Ludlow (Samantha.ludlow@twinings.com)
ผู้ตดิ ต่ อทีส่ อง
ผูป้ ระสานงานด้านผลกระทบทางสังคม - ยังไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่ง
หัวหน้ าแผนก
หัวหน้าด้านผลกระทบทางสังคม: Celine Gilart (Celine.gilart@twinings.com)
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อภิธานศัพท์ (Glossary)
สถานที่ผลิตที่ได้รับ 'อนุมตั ิ'– เป็ นสถานที่ผลิตซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ ยงและได้รับการตรวจสอบแล้ว เมื่อมีความจาเป็ น และได้มี
การยืนยันตามที่ได้อนุมตั ิโดยทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม (Social Impact Team)
การตรวจสอบแบบติดตามผล (Following Up Audit) – เป็ นการตรวจสอบในบางส่วนที่มุ่งเน้นในด้านการปิ ดข้อปฎิบตั ิที่ไม่สอดคล้อง
กับข้อกาหนดที่พบในการตรวจสอบครั้งก่อนแต่จะมีการระบุสิ่งที่ได้ตรวจพบใหม่ดว้ ย ถ้าหากว่าได้ตรวจพบในวันที่ทาการตรวจสอบ
นั้น การตรวจสอบแบบติดตามผลมักจะเป็ นการตรวจสอบแบบวันเดียวเสร็ จ
การตรวจสอบในเบื้องต้น (Initial Audit)– เป็ นการตรวจสอบด้านจริ ยธรรมแบบเต็มรู ปแบบเป็ นครั้งแรกสาหรับสถานที่ผลิต การ
ตรวจสอบดังกล่าวจะครอบคลุมถึงส่วนต่างๆทั้งหมดของจรรยาบรรณของ ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) และจะสิ้ นสุ ดภายใน
1 ถึง 4 วัน ขึ้นอยูก่ บั จานวนพนักงานลูกจ้างที่มีอยูท่ ี่สถานที่ผลิตนั้น
สถานที่ปฏิบตั ิงานที่ “อยูร่ ะหว่างการพิจารณา” (Pending Sites)- เป็ นสถานที่ผลิตแห่งใหม่ที่ได้รับการตรวจสอบจากการตรวจสอบใน
เบื้ อ งต้น และพบข้อ ปฎิ บัติ ที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ ด้า นจริ ย ธรรมที่ รุ น แรง สถานที่ ผ ลิ ต ที่ อ ยู่ร ะหว่างการพิ จ ารณาต้อ งมี ก ารแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องก่ อ นที่ ทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคมจะมี การตรวจสอบแบบติ ดตามผลเพื่ อที่ จะตรวจสอบข้อปฎิ บัติที่ไ ม่
สอดคล้องกับด้านจริ ยธรรมนั้นได้ถูกแก้ไขแล้ว จะไม่มีการซื้ อขายใดๆ กับสถานที่ผลิตใดที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา (Pending) ถ้า
หากว่า สถานที่ผลิตนั้นยังไม่ได้รับการอนุมตั ิโดยทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม
การตรวจสอบอี กครั้ง (Re-Audit) - การตรวจสอบนี้ เป็ นเหมื อนกับการตรวจสอบในครั้งแรก ซึ่ งจะครอบคลุมทุกด้านของ
จรรยาบรรณของ ทไวนิ งส์ โอวัลติน (Twinings Ovo) แต่จะยังมีการทบทวนประเด็นที่ตรวจพบด้วยในการตรวจสอบ ที่เกิดขึ้นครั้ง
ก่อนเพื่อที่จะทาให้มนั่ ใจว่า มันได้ถูกแก้ไขอย่างเป็ นระบบ และไม่เป็ นเพียงแต่การระบุการตรวจสอบแบบติดตามผลที่มีก่อนหน้านี้
สถานที่ผลิตที่ได้รับการ “ปฏิเสธ” – เป็ นสถานที่ผลิตที่จะไม่มีการใช้อีกต่อไป สาหรับสถานผลิตแห่ งใหม่ ซึ่ งถูกจัดอันดับเป็ นสี แดง
เข้มหรื อสถานะวิกฤติ หรื อมีระดับสี แดงที่ต่อเนื่ องติดต่อกันสองครั้งก็จะทาให้สถานที่ผลิตนั้นได้รับการ “ปฏิเสธ” สาหรับ สถานที่
ผลิตที่ ผลิตสิ นค้าให้เราอยู่ ซึ่ งมีสถานะหรื ออันดับเป็ นสี แดงที่ ต่อเนื่ องกันสองครั้ง หรื อเป็ นสี แดงเข้มหรื อสถานะวิ กฤติจะทาให้
สถานที่ผลิตนั้นได้รับการ “ปฏิเสธ”
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