
  

 

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. 

 

https://www.sourcedwithcare.com/media/1150/two-code-of-conduct-nov2014.pdf
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.ethicaltrade.org/
https://www.ethicaltrade.org/
http://www.cocoainitiative.org/
http://www.cocoainitiative.org/
http://www.worldcocoafoundation.org/
http://www.worldcocoafoundation.org/


1 

 

 

2017 

Ludlow, Samantha 

Twinings Ovo 

1/1/2017 

โปรแกรมการจัดหาอย่างมีจริยธรรมของทไวนิงส์ โอวัลติน
(คู่มือส าหรับ ซัพพลายเออร์) 



2 

 

 
 
 

สารบญั 
บทน า            3  
ภาพรวมของโปรแกรมการจดัหาอยา่งมีจริยธรรม (Ethical Sourcing Programme Overview)   3  

1. การอนุมติัสถานท่ีผลิตใหม่ (New Site Approval)       3 
 จรรยาบรรณของทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo Code of Conduct)    3 
 แบบสอบถามในการประเมินตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อสงัคม    4 

(Social Impact Self-Assessment Questionnaire( SAQ))  
 การประเมินความเส่ียง(Risk Assessment)      4 
 แผนงานการตรวจสอบดา้นจริยธรรม (Ethical Audit Programme)    4-5 
 การจดัระดบัการตรวจสอบดา้นจริยธรรมในสถานท่ีผลิตใหม่(New Site Ethical Audit Rating) 6  

2. การอนุมติัสถานท่ีผลิตท่ีมีอยู ่ (Existing Site Approval)      7 
 แผนงานการตรวจสอบดา้นจริยธรรม (Ethical Audit Programme)    7-8 
 การจดัระดบัการตรวจสอบดา้นจริยธรรมท่ีสถานปฏิบติังานท่ีมีอยู ่    9 

(Existing Site Ethical Audit Ratings)  
3. การตรวจสอบแบบตรวจเฉพาะท่ี (Spot Check Audits)      10 
4. การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบเชิงลึก(Specialized Audits and Inspections)   10 
5. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และระบบการสอบทานแผนการด าเนินงาน    11 

(Continual Improvement and  Programme Review System) 
รายละเอียดในการติดต่อส าหรับทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสงัคม      12 
(Contact Details for the Social Impact Team)    
อภิธานศพัท ์(Grossary)          13 
  
 
 
   
 
 
 
 



3 

 

 
 
บทน า  
ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovaltine) ผลิตและขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดีเลิศในตลาด ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชว้ตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพสูงสุดและการด าเนินการผลิตท่ีมีมาตรฐานสูงสุดในทุกดา้นของธุรกิจของบริษทัฯ  บริษทัฯ ท างานร่วมกนักบั ซพัพลายเออร์
ท่ีจะสร้างมาตรฐานในระดบัสูง โดยไม่เพียงค านึงถึงคุณภาพและบริการ ยงัให้ความส าคญักบัค่านิยมดา้นจริยธรรมและมีโปรแกรม
การจดัหาอยา่งมีจริยธรรม (Ethical Sourcing Programme) เพ่ือท่ีจะสร้างความมัน่ใจไดว้า่ซพัพลายเออร์ของเรามีมาตรฐานทางดา้น
จริยธรรมในระดบัสูงตามท่ีเราก าหนด 

ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) มีนโยบาย ท่ีไม่ยอมให้มี การรับสินบนหรือการคอร์รัปชั่นเกิดข้ึน ซ่ึงมีผลบังคับใชก้ับทั้ ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ และพนกังานท่ีไดรั้บการวา่จา้งท าในนามของบริษทัฯอยา่งเช่น บริษทัผูต้รวจสอบ เพื่อท่ีจะท าการ
ประเมินแหล่งท่ีผลิต (production sites)    บริษทัฯ มีระบบท่ีจะแจง้เตือนเรา ต่อพฤติกรรมท่ี ไม่อาจยอมรับได ้และบริษทัฯ จะไม่
ร่วมงานกบับริษทัหรือกิจการใดๆท่ีประพฤติในลกัษณะดงักล่าว 

ถา้หากท่านเป็นผูก้  าลงัจดัหาสินคา้ใดท่ีอยูใ่นกลุ่มดงัต่อไปน้ี แลว้นั้นท่านก็อยูใ่นขอบข่ายท่ีจะตอ้งเขา้โปรแกรมในการจดัหาตามหลกั
จริยธรรมของทไวนิงส์โอวลัติน และเอกสารน้ีก็จะมีผลบงัคบัใชก้บัท่าน 

 เป็นสินคา้ท่ีผลิตจากโรงงานของเราเองหรือส่งมาจากคลงัสินคา้ของเราเอง 

 เป็นบริษทัรับจา้งผลิตหรือรับจา้งบรรจุของเรา 

 บรรจุภณัฑ ์(ท่ีมีหรือไม่มีแบรนดโ์อวลัตินหรือทไวนิงส์) 

 รายการท่ีเป็นส่งเสริมการขาย ( รวมถึงรายการทั้งหลายท่ีไม่ใช่มีไวส้ าหรับขาย เช่น จุดขาย) 

 รายการท่ีมีแบรนด ์รวมถีงอุปกรณ์ป้องกนัส าหรับพนกังาน เช่น เคร่ืองแบบพนกังาน 

 โรงบรรจุ( Packing House) 

 วตัถุดิบของโอวลัติน เช่น โกโก ้  ขา้วบาเล่ย ์ มอลต ์น ้ าตาล นม  น ้ ามนัปาลม์ และวตัถุดิบอ่ืนๆ 

 ชา กาแฟ สมุนไพร เคร่ืองเทศและ วตัถุดิบประเภทท่ีให ้กล่ิน 

1.   ภาพรวมขอโปรแกรมจริยธรรมการจัดหา (Ethical Sourcing Programme Overview) 
ค านิยามต่างๆ: 
ผู้จดัหา /ซัพพลายเออร์ - หมายถึงความสัมพนัธ์ทางด้านสัญญาระหว่างทไวนิงส์ โอวลัตนิ (Twinings Ovo) กบัผู้ขาย 
สถานทีผ่ลติ - หมายถึงสถานทีจ่ริงทีม่กีารผลติสินค้าเกดิขึน้ 

 การอนุมัติสถานทีผ่ลติใหม่ (New Site Approval) 
สถานท่ีผลิตทั้งหมดตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม (Social Impact Team) ก่อนท่ีจะมีค าสั่งซ้ือใดๆ 
ดงันั้น ถา้หากท่านมีสถานท่ีผลิตหลายแห่งท่ีตั้งสถานท่ีผลิตจริงแต่ละแห่งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติั 

 

 จรรยาบรรณของทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo Code of Conduct) 
ผูจ้ดัหา (Supplier)และสถานท่ีผลิตทั้ งหมดทั่วโลกท่ีผลิตหรือส่งมอบให้แก่ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) ตอ้งปฏิบัติให้
สอดคลอ้งตามจรรยาบรรณของทไวนิงส์ โอวลัติน (Twing Ovo Code of Conduct) และส่ิงน้ีถือเป็นเง่ือนไขในการท าธุรกิจกบัทไว
นิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) ซ่ึงจรรยาบรรณน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขและข้อก าหนดทางด้านธุรกิจของท่านด้วย 
จรรยาบรรณของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวเ้ป็นหลกัการ(core principles) ท่ีผูจ้ดัหาและสถานท่ีผลิตควรจะปฏิบติัตาม ซ่ึงอิงตามขอ้ตกลง
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หลกัของจรรยาบรรณทางการคา้ (Ethical Trading Initiative(ETI) Base Code)ซ่ึงไดรั้บการจดัท าข้ึนในการประชุมใหญ่ขององคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (Intenational Labour Organization :ILO) และเป็นท่ีรับรู้กนัอยา่งแพร่หลายในระดบันานาชาติวา่เป็น
ประมวลจริยธรรมหรือแนวปฎิบติัในดา้นแรงงาน(Code of  Labour  Practice). 

 

ในส่วนท่ีเป็นกระบวนการรอนุมติั   ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) ก าหนดใหมี้ผูบ้ริหารอาวโุสจากผูจ้ดัหา(ซพัพลายเออร์)ทุก
ราย และสถานท่ีผลิตทุกแห่งลงนามในจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือท่ีจะยนืยนัวา่ ท่านจะปฏิบติังานตามประมวลหลกัจริยธรรมของ
บริษทัฯ 

 

แบบสอบถามในการประเมินตนเองทีเ่กีย่วข้องกบัผลกระทบต่อสังคม(SAQ) 
วตัถุประสงค์ในการประเมินความเส่ียง  ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo)  ก าหนดให้ทุกสถานท่ีผลิตใหม่ตอบแบบสอบถาม
(SAQ)ดงักล่าวและส่งกลบัมาให้แก่ ผูจ้ดัการดา้น ผลกระทบต่อสังคมของทไวนิงส์ โอวลัติน  (Social Impact Manager) เพื่อท่ีจะ
ทบทวน (รายละเอียดการติดต่อจะปรากฏอยูท่ี่ตอนทา้ยของเอกสารฉบบัน้ี) 

 

การประเมินความเส่ียง 
ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) จะประเมินความเส่ียง (หรือ จดัล าดบัความส าคญัในการตรวจสอบ) ส าหรับสถานผลิตใหม่
ทั้งหมด โดยอิงตามขอ้มูลดงัน้ี: 

 ระดบัความเส่ียงของแต่ละประเทศ (ด าเนินการในเชิงหลกัการจากดชันีบริษทั Mapelcroft รายงานดา้นดชันีทาสโลก 
(Global Slavery Index) และสภาองค์การลูกจา้งสภาแรงงานระหว่างประเทศเผยแพร่ดชันีดา้นการคุม้ครองสิทธิ
แรงงาน (ITUC (International Trade Union Coucil) Global Rights Index) 

 โครงสร้างก าลงัแรงงาน(Workforce Structure) เพ่ือท่ีจะก าหนดระบุว่าท่ีใดบ้างมีการใช้แรงงานท่ีมีความเส่ียง 
ตวัอยา่งเช่น คนงานท่ีอพยพ  แรงงานผูห้ญิง  แรงงานตามฤดูกาลหรือแรงงานเยาวชน 

 ศกัยภาพของบริษทัฯ ท่ีมีบทบาทต่อสถานท่ีผลิตเพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงส าหรับในท่ีท่ีมีความจ าเป็น 

สถานท่ีผลิตซ่ึงไดรั้บการพิจารณาเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัสูงจะใหมี้การตรวจสอบดา้นจริยธรรมเพื่อการอนุมติั 

 

การตรวจสอบด้านจริยธรรม(Ethical Audit Programme) 
ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) มีระบบการตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณของบริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบดา้น
จริยธรรม 
หมายเหตุ  ถา้หากมีกฎหมายทอ้งถ่ินหรือกฎหมายระดบัชาติใดมีมาตรฐานสูงกวา่ขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณน้ี (Code of Conduct )
แลว้นั้น เราจะถือมาตรฐานท่ีสูงกวา่น ามาปฏิบติั  
การตรวจสอบของทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) จะอิงหรือถือตามระเบียบวิธีการการตรวจสอบดา้นการคา้เชิงจริยธรรมท่ี
สมาชิกของ SEDEX ก าหนด (the SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) methodology) 
(http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/smeta/) และ รวมถึง: 

 การประชุมเปิดกระบวนการเพ่ือท่ีจะอธิบายวา่การตรวจสอบจะด าเนินการอยา่งไร 
 การตรวจเยีย่มสถานท่ีผลิต 
 การตรวจทาน ทบทวนเอกสารต่างๆ รวมถึง ชัว่โมงการท างาน และรายการขอ้มูลค่าจา้ง แฟ้มขอ้มูลทรัพยากรบุคคล 

เอกสารต่างๆ ดา้นทรัพยากรบุคคล  

http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/smeta/)%20และ
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 การสมัภาษณ์ผูป้ฏิบติังานโดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 การประชุมปิดกระบวนการ เพ่ือท่ีจะอธิบายส่ิงท่ีผูต้รวจสอบพบในระหวา่งวนัดงักล่าว และส่ิงท่ีปฏิบติัไม่สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานหรือแนวทางท่ีก าหนดซ่ึงไดรั้บการหยบิยกในระหวา่งการตรวจสอบ และไม่ควรจะแปลกใจในตอนทา้ย
ของวนัดงักล่าว เม่ือผูต้รวจสอบไดแ้จง้ใหฝ่้ายบริหารหรือผูบ้ริหารไดท้ราบเก่ียวกบัประเด็นต่างๆท่ีไดต้รวจพบตลอด
ทั้งวนัดงักล่าว 

จรรยาบรรณดงักล่าวเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีบริษทัฯ คาดหวงัวา่ผูจ้ดัหาจะมีทศันคติเปิดรับต่อกิจกรรมติดตามต่างๆ  และให้
ความร่วมมือกบัผูต้รวจสอบท่ีมาจากทางบริษทัของเราเองหรือจากภายนอกซ่ึงไดรั้บการวา่จา้งใหม้าตรวจสอบ 
การตรวจสอบของทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) เป็นการก่ึงแจง้ให้ทราบ ดงันั้นท่านจะไดรั้บแจง้ช่วงเวลาการตรวจสอบ 2 
สปัดาห์ ซ่ึงผูต้รวจสอบอาจจะเขา้มาในวนัเวลาใดก็ได ้
โปรดทราบวา่ ในบางสถานการณ์อาจมีขอ้ยกเวน้ บริษทัฯ อาจจะด าเนินการจดัให้มีการตรวจสอบโดยไม่ตอ้งมีการแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ และขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงักล่าว ในกรณีต่างๆ เหล่าน้ี ผูต้รวจสอบจะมีหนงัสือแจง้การตรวจสอบจากบริษทัของ
เรา  ซ่ึงท่านสามารถจะขอดูในตอนท่ีผูต้รวจสอบไปถึงเพื่อยนืยนัวา่น้ีเป็นการตรวจแบบไม่มีการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้จากบริษทัของ
เรา  
ผูต้รวจสอบดา้นจริยธรรมของ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) อาจมาจากบริษทัท่ีเช่ียวชาญดา้นน้ี หรือจากทีมงานท่ีดูแลในดา้น
ผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Team auditors) ของเราจะเขา้ตรวจสอบยงัสถานท่ีปฏิบติังาน ซ่ึง ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings 
Ovo) จะเป็นผูจ่้ายค่าด าเนินการในการตรวจสอบดงักล่าวน้ี 
ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) จะไม่ท าการตรวจสอบซ ้ าอีก ถา้หากวา่  สถานท่ีปฏิบติังานของท่านเพ่ิงไดรั้บการตรวจสอบไปไม่
นาน และสามารถท่ีจะส่งมอบเอกสารใหบ้ริษทัฯ เพื่อทบทวนเอกสารเก่ียวกบัเร่ืองน้ีได ้การตรวจสอบดงักล่าวตอ้งเป็นดงัน้ี 

 ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ตวัอยา่งเช่น SMETA) 
 ด าเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน 
 ด าเนินการตรวจสอบโดยบริษทัตรวจสอบท่ีมีช่ือเสียง (เช่น SGS, BV, Intertek, UL Responsible Sourcing, Elevate, 

TUV, TheRe-Assurance Network, Partner Africa) 
การตรวจสอบดงักล่าวทั้งหมดจะไดรั้บการทบทวนโดยผูจ้ดัการท่ีดูแลในดา้นผลกระทบทางสังคม(Social Impact Manager)และ
สถานปฏิบติังานหรือผลิตจะไดรั้บการจดัระดบัตามระบบไฟจราจร  ท่านจะไดรั้บแจง้ผลลพัธ์ของการประเมินน้ีและบริษทัฯ จะแจง้
ใหท้ราบถา้หากท่านไดรั้บการอนุมติัโดยอิงตามรายการท่ีตรวจพบ 
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การจัดระดับจากการตรวจสอบด้านจริยธรรมในสถานทีผ่ลติใหม่ 

การจดัระดบั
(Rating) ตวัอย่างของประเดน็ทีพ่บ 

สถานของการ
อนุมตัสิ าหรับ
สถานทีผ่ลติใหม่ 

ขั้นตอนถัดไป 

 
สีเขียว 

สถานท่ีผลิตปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานหรือ
หลักจริยธรรมและได้รับการพิจารณาให้เป็น
โรงงานตน้แบบ 

 
ได้รับการอนุมตั ิ

สถานท่ีผลิตจะไดรั้บการตรวจสอบอีกคร้ังภายใน 
3 ปี ตามรอบของการตรวจสอบของ ทไวนิงส์ 
โอวลัติน (Twinings Ovo)  

 
 

สีอ าพนั 

 
สถานท่ีผลิตมีบางแห่งท่ีปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลกัจริยธรรม แต่สามารถแกไ้ขได้
โดยง่ายหรือเป็นเหตุการณ์ท่ี เ กิดข้ึนโดยไม่
เก่ียวขอ้งกบัดา้นอ่ืนๆ 

 
 
ได้รับการอนุมตั ิ

คาดว่าสถานท่ีผลิตจะแกไ้ขขอ้ไม่สอดคลอ้งกับ
หลกัจริยธรรมท่ีมีอยูน่ั้น และส่งเอกสารหลกัฐาน
ให้แก่ทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม 
(Social Impact Team)เพ่ือปิดขอ้ท่ีไม่สอดคลอ้ง
นั้น  แต่ไม่ตอ้งมีการตรวจสอบติดตามส่ิงเหล่าน้ี 
สถานท่ีผลิตนั้น จะได้รับการตรวจสอบอีกคร้ัง
ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามรอบของการตรวจสอบ
ของ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) 

 
 
 
 

สีแดง 

 
 
 
สถานท่ีผลิตมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามหลัก
จริยธรรมในระดบัท่ีรุนแรงแต่ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีจะ
ส่งผลคุกคามโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
พนกังานลูกจา้ง 

การตรวจสอบ
ในเบ้ืองตน้: อยู่
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
พิ จ า ร ณ า 
(Pending) 
 
การตรวจสอบ
ติดต ามผลใน
คร้ังท่ีสอง: หาก
ไ ม่ ส า ม า ร ถ
แกไ้ข –  
ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ฏิ เ ส ธ
(Rejected) 

คาดว่ าสถาน ท่ีผ ลิตจะแก้ไ ข ใน ส่วน ท่ี ไ ม่
สอดคลอ้งกับหลกัจริยธรรมหรือมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน และส่งเอกสารหลกัฐานให้แก่ทีมงาน
ตรวจสอบผลกระทบทางสังคม (Social Impact 
Team)  ทีมงานจะจดัให้มีการตรวจสอบติดตาม
เพ่ือท่ีจะตรวจประเด็นต่างๆว่าไดป้รับปรุงแกไ้ข
แลว้ 
ถา้หากสถานท่ีผลิตนั้นยงัคงไม่สามารถแกไ้ขขอ้
ท่ีไม่สอดคลอ้งเม่ือมีการตรวจสอบในคร้ังท่ีสอง 
แลว้นั้น ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) จะ
ไม่สามารถซ้ือสินคา้นั้นจากผูผ้ลิตรายนั้นหรือใช้
สถานท่ีผลิตนั้นเพื่อการผลิตสินคา้ของ ทไวนิงส์ 
โอวลัติน (Twinings Ovo)อีกต่อไป  

 
 

สีแดงเข้ม 

สถานท่ีผลิตมีการปฏิบัติท่ีขดักบัหลกัจริยธรรม
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้ นวิกฤติซ่ึง
รวมถึงส่งผลกระทบคุกคามต่อชีวิตหรือความ
เป็นอยู่ของพนักงานลูกจ้างโดยตรง เช่น การ
บังคบัใช้แรงงาน หรือกรณีของการกีดกันหรือ
เลือกปฏิบติั 

การตรวจสอบ
ในเบ้ืองตน้ 
-ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ฏิ เ ส ธ
(Rejected) 

ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo)ไม่สามารถ
ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตรายน้ีหรือใชส้ถานท่ีน้ีในการ
ผลิตดงันั้นจ าเป็นตอ้งหาผูผ้ลิตรายใหม่ 

ส าหรับสถานท่ีผลิตใด ท่ีไดรั้บการจดัระดบัเป็นสีแดง สถานะของการอนุมติัจะเป็น “อยูร่ะหวา่งการพิจารณา” และจะมีการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรมท่ีอยูใ่นระดบัวิกฤติรุนแรงนั้น การตรวจสอบเพื่อติดตามผลจะด าเนินการเม่ือ
สถานท่ีผลิตนั้นไดย้ืนยนัวา่ไดแ้กไ้ขแลว้และเม่ือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดส่้งให้ทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม(Social Impact 
Team)  การตรวจสอบติดตามผลจะเป็นดงัต่อไปน้ี: 

 โดยปกติเป็นการตรวจสอบแบบวนัเดียวเสร็จ 
 มุ่งตรวจสอบขอ้ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมวา่ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 
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 เนน้การปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริยธรรมท่ีตรวจพบใหม่ในระหวา่งการตรวจเยีย่มสถานท่ีผลิต 

ตามท่ีไดมี้การตรวจสอบในเบ้ืองตน้นั้น ท่านจะไดรั้บแจง้ผลของการประเมินน้ี และบริษทัฯ จะยนืยนั ถา้หากวา่ท่านไดรั้บการอนุมติั
โดยอิงตามส่ิงท่ีพบในการตรวจสอบแบบติดตามผล 

การอนุมัติสถานทีผ่ลติทีม่ีอยู่( Existing Site Approval) 
ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) ด าเนินการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีแผนงานการติดตามสถานท่ีผลิตซ่ึงไดรั้บการอนุมติัใน
เบ้ืองตน้ แต่ยงัไม่ไดรั้บสถานะของการอนุมติัถาวร  บริษทัฯจะมีการประเมินความเส่ียงผูจ้ดัหา และสถานท่ีผลิตและปรับปรุงขอ้มูล
อย่างต่อเน่ืองยกตวัอยา่งเช่นปรับปรุงการจดัระดบัประเทศท่ีมีความเส่ียง และขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวในปัจจุบนั ซ่ึงอาจจะมีผลต่อ
พนกังานหรือแรงงาน  ในแนวทางดงักล่าวน้ี บริษทัฯ ท าให้มัน่ใจวา่การจดัล าดบัความส าคญัของการตรวจสอบมีความสัมพนัธ์กบั
ประเทศท่ีมีความเสียง 

แผนงานการตรวจสอบด้านจริยธรรม ( Ethical Audit Programme) 
ดว้ยกระบวนการประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง  สถานท่ีผลิตท่ีเคยถูกจดัระดบัความเส่ียงอยูร่ะดบัต ่าก่อนหนา้น้ี อาจจะกลายเป็น
ล าดบัท่ีมีเส่ียงสูง  ดังนั้นจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบดา้นจริยธรรมใน 'เบ้ืองตน้' หรือ 'เต็มรูปแบบ' ผูจ้ดัการผลกระทบทางสังคม 
(Social Impact Manager) จะแจง้ใหท่้านไดท้ราบในกรณีท่ีเม่ือเร่ืองดงักล่าวเก่ียวขอ้ง 

ส าหรับสถานท่ีผลิตต่างๆ ทั้งหมดท่ีไดเ้คยถูกตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยแลว้ ท่านจะไดรั้บแจง้จากผูจ้ดัการผลกระทบทาง
สงัคม (Social Impact Manager) เม่ือท่านถึงก าหนดส าหรับการตรวจสอบแบบเตม็รูปแบบอีกคร้ัง ซ่ึงไม่เพียงจะเหมือนการตรวจสอบ
เบ้ืองตน้ท่ีครอบคลุมในทุกดา้นของจรรยาบรรณของทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) แต่จะยงัมีการตรวจสอบประเด็นท่ีพบใน
การตรวจสอบเม่ือคร้ังก่อนดว้ยเพ่ือท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ ประเด็นเหล่านั้นไดมี้แกไ้ขปัญหาแลว้อยา่งเป็นระบบ มิใช่เพียงแต่เป็นการ
ตรวจสอบติดตามผลท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี 
หมายเหตุ  ถา้หากมีกฎหมายทอ้งถ่ินหรือกฎหมายระดบัชาติใดมีมาตรฐานสูงกวา่ขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณน้ี (Code of Conduct )
แลว้นั้น เราจะถือมาตรฐานท่ีสูงกวา่น ามาปฏิบติั  
 
การตรวจสอบของทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) จะอิงหรือถือตามระเบียบวิธีการการตรวจสอบดา้นการคา้เชิงจริยธรรมท่ี
สมาชิกของ SEDEX ก าหนด (the SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) methodology) 
(http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/smeta/) และ รวมถึง: 

 การประชุมเปิดกระบวนการเพ่ือท่ีจะอธิบายวา่การตรวจสอบจะด าเนินการอยา่งไร 
 การตรวจเยีย่มสถานท่ีผลิต 
  ทบทวนเอกสารต่างๆ รวมถึง ชัว่โมงการท างาน และบนัทึกค่าจา้ง แฟ้มขอ้มูลทรัพยากรบุคคล เอกสารต่างๆ ดา้น

สุขอนามยัและความปลอดภยั  
 การสมัภาษณ์ผูป้ฏิบติังานโดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 การปิดการประชุม เพ่ือท่ีจะอธิบายส่ิงท่ีผูต้รวจสอบ พบในระหวา่งวนั และส่ิงท่ีปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานหรือ

แนวทางท่ีก าหนดซ่ึงไดรั้บการหยบิยกในระหวา่งการตรวจสอบ  ไม่ควรจะแปลกใจในตอนทา้ยของวนัดงักล่าว เม่ือผู ้
ตรวจสอบไดแ้จง้ใหฝ่้ายบริหารไดท้ราบเก่ียวกบัประเด็นต่างๆท่ีไดต้รวจพบตลอดทั้งวนั 

จรรยาบรรณดงักล่าวเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีบริษทัฯ คาดหวงัวา่ผูจ้ดัหาจะมีทศันคติเปิดรับต่อกิจกรรมติดตามต่างๆ  และให้
ความร่วมมือกบัผูต้รวจสอบท่ีมาจากทางบริษทัของเราเองหรือจากภายนอกซ่ึงไดรั้บการวา่จา้งใหม้าตรวจสอบ 
การตรวจสอบของทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) เป็นการก่ึงแจง้ให้ทราบ ดงันั้นท่านจะไดรั้บแจง้ช่วงเวลาการตรวจสอบ 2 
สปัดาห์ ซ่ึงผูต้รวจสอบอาจจะเขา้มาในวนัเวลาใดก็ได ้
 

http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/smeta/)%20และ
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โปรดทราบวา่ ในบางสถานการณ์อาจมีขอ้ยกเวน้ บริษทัฯ อาจจะด าเนินการจดัให้มีการตรวจสอบโดยไม่ตอ้งมีการแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ และขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงักล่าว ในกรณีต่างๆ เหล่าน้ี ผูต้รวจสอบจะมีหนงัสือแจง้การตรวจสอบจากบริษทัของ
เรา  ซ่ึงท่านสามารถจะขอดูในตอนท่ีผูต้รวจสอบมาถึงเพ่ือยนืยนัวา่น้ีเป็นการตรวจแบบไม่มีการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้จากบริษทัของ
เรา  
ผูต้รวจสอบดา้นจริยธรรมของ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) อาจมาจากบริษทัท่ีเช่ียวชาญดา้นน้ี หรือจากทีมงานของเราท่ีดูแล
ในดา้นผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Team auditors) จะเขา้ตรวจสอบยงัสถานท่ีปฏิบติังาน ซ่ึง ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings 
Ovo) จะเป็นผูจ่้ายค่าด าเนินการในการตรวจสอบดงักล่าวน้ี 
ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) จะไม่ท าการตรวจสอบซ ้ าอีก ถา้หากวา่  สถานท่ีปฏิบติังานของท่านเพ่ิงไดรั้บการตรวจสอบไปไม่
นาน และสามารถท่ีจะส่งส าเนาการตรวจสอบใหบ้ริษทัฯ เพื่อทบทวนเอกสารเก่ียวกบัเร่ืองน้ีได ้การตรวจสอบดงักล่าวตอ้งเป็นดงัน้ี 

 ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ตวัอยา่งเช่น SMETA) 
 ด าเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน 
 ด าเนินการตรวจสอบโดยบริษทัตรวจสอบท่ีมีช่ือเสียง (เช่น SGS, BV, Intertek, UL Responsible Sourcing, Elevate, 

TUV, TheRe-Assurance Network, Partner Africa) 
การตรวจสอบดงักล่าวทั้งหมดจะไดรั้บการทบทวนโดยทีมท่ีดูแลในดา้นผลกระทบทางสังคม(Social Impact Team)และสถาน
ปฏิบติังานหรือผลิตจะไดรั้บการจดัระดบัตามระบบไฟจราจร  ท่านจะไดรั้บแจง้ผลลพัธ์ของการประเมินน้ีและบริษทัฯ จะแจง้ให้
ทราบถา้หากท่านไดรั้บการอนุมติัโดยอิงตามรายการท่ีตรวจพบ 

เม่ือไดพ้บขอ้ไม่สอดคลอ้งในดา้นใดดา้นหน่ึงของจรรยาบรรณ  บริษทัฯ จะท างานร่วมกบัท่านเพ่ือท่ีจะด าเนินการปรับปรุง(เยียวยา
แกไ้ข)ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม  อยา่งไรก็ตาม เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกสัญญา
กบัซพัพลายเออร์หรือ ผูจ้ดัหารายใดๆไดท้นัที ส าหรับการกระท าผิดหรือการฝ่าฝืนต่างๆ หรือเม่ือปรากฏวา่ท่านไม่ไดต้ระหนกัหรือ
ไม่ไดย้นิยอมท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

การจัดระดับการตรวจสอบด้านจริยธรรมทีส่ถานปฏิบัติงานทีม่ีอยู่ 

การจดัระดบั
(Rating) ตวัอย่างของประเดน็ทีพ่บ 

สถานการณ์อนุมตัิ
ส าหรับสถานที่

ผลติใหม่ 
ขั้นตอนถัดไป 

 
สีเขียว 

สถานท่ีผลิตปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานหรือ
หลักจริยธรรมและได้รับการพิจารณาให้เป็น
โรงงานตน้แบบ 

 
ได้รับการอนุมตั ิ

สถานท่ีผลิตจะไดรั้บการตรวจสอบอีกคร้ังภายใน 3 
ปี ตามรอบของการตรวจสอบของ ทไวนิงส์ โอวลั
ติน (Twinings Ovo)  

 
 

สีอ าพนั 

 
สถานท่ีผลิตมีบางแห่งท่ีปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลกัจริยธรรม แต่สามารถแกไ้ขได้
โดยง่ายหรือเป็นเหตุการณ์ท่ี เ กิดข้ึนโดยไม่
เก่ียวขอ้งกบัดา้นอ่ืนๆ 

 
 
ได้รับการอนุมตั ิ

คาดว่าสถานท่ีผลิตจะแก้ไขข้อไม่สอดคล้องกับ
หลกัจริยธรรมท่ีมีอยู่นั้น และส่งเอกสารหลกัฐาน
ให้แก่ทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม 
(Social Impact Team)เพ่ือปิดขอ้ท่ีไม่สอดคลอ้งนั้น  
แต่ไม่ตอ้งมีการตรวจสอบติดตามส่ิงเหล่าน้ี 
สถานท่ีผลิตนั้ น จะได้รับการตรวจสอบอีกคร้ัง
ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามรอบของการตรวจสอบ
ของ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) 

 

 

 

 

สีแดง 

 

 

 

สถานท่ีผลิตมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามหลัก
จริยธรรมในระดบัท่ีรุนแรงแต่ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีจะ
ส่งผลคุกคามโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
พนกังานลูกจา้ง 

การตรวจสอบ
ในเบ้ืองตน้: มี
การแ จ้ง เตือน
(Warning) 

 

การตรวจสอบ
ต่ อ เ ป็ น ค ร้ั ง ท่ี
สอง: 

ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ฏิ เ ส ธ
(Rejected) 

สถานท่ีผลิตนั้นมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน ในอนัท่ี
จะแกไ้ขขอ้ท่ีไม่ปฎิบติัตามหลกัจริยธรรม และส่ง
หลักฐานให้แก่ทีมงานตรวจสอบผลกระทบทาง
สังคม (Social Impact Team) แลว้ทีมงานดงักล่าว
จะด าเนินการตรวจสอบแบบติดตามผลเพื่อท่ีจะ
ตรวจประเด็นต่างๆว่าได้ถูกปิดแล้วภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนนี ้

จากการตรวจสอบแบบติดตาม สถานท่ีผลิตใดท่ีไม่
มีการแกไ้ขเพ่ือปรับปรุงการจดัล าดบัน้ีให้ดีข้ึน ผล
จะไดรั้บการ 'ปฏิเสธ' และสถานท่ีปฏิบติังานนั้นจะ
ไม่สามารถถูกใช้เ พ่ือการผลิตให้กับ ทไวนิงส์ 
โอวลัติน (Twinings Ovo)  ผูซ้ื้อของ ทไวนิงส์ 
โอวลัติน (Twinings Ovo) จ าเป็นตอ้งสรรหาใหม่ 

 

 

สีแดงเข้ม 

สถานท่ีผลิตมีการปฏิบัติท่ีขดักบัหลกัจริยธรรม
หรือมาตรฐานการปฏิบติังานในระดบัท่ีวิกฤติซ่ึง
รวมถึงส่งผลกระทบคุกคามต่อชีวิตหรือความ
เป็นอยู่ของพนักงานลูกจ้างโดยตรง เช่น การ
บังคบัใช้แรงงาน หรือเป็นกรณีของการกีดกัน
หรือแบ่งแยกเลือกปฏิบติั 

การตรวจสอบ
ในเบ้ืองตน้: มี
การแ จ้ง เตือน
(Warning) 

 

การตรวจสอบ
ต่ อ เ ป็ น ค ร้ั ง ท่ี
สอง: 

ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ฏิ เ ส ธ
(Rejected) 

สถานท่ีผลิตนั้นมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน ในอนัท่ี
จะปิดข้อท่ีไม่สอดคล้องกับหลักจริจยธรรมนั้ น 
และส่งหลกัฐานใหแ้ก่ทีมงานตรวจสอบผลกระทบ
ทางสังคม (Social Impact Team) แลว้ทีมงาน
ดังกล่าวจะด าเนินการตรวจสอบแบบติดตามผล
เพ่ือท่ีจะตรวจประเด็นต่างๆท่ีไดท้ าการแก้ไขนั้น
ภายในรอบระยะเวลาหกเดอืนนี ้

สถานท่ีผลิตใดท่ีไม่มีการปรับปรุงแก้ไขการจัด
ระดบัน้ีให้ดีข้ึนจากการตรวจสอบแบบติดตามผล  
จะไดรั้บการ 'ปฏิเสธ' และสถานท่ีปฏิบติังานนั้นจะ
ไม่สามารถถูกใช้เ พ่ือการผลิตให้กับ ทไวนิงส์ 
โอวลัติน (Twinings Ovo)  ผูซ้ื้อของ ทไวนิงส์ 
โอวลัติน (Twinings Ovo) จ าเป็นตอ้งสรรหาใหม่ 
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ส าหรับสถานท่ีผลิตซ่ึงไดถู้กจดัระดบัเป็นสีแดงและดงันั้นสถานะการอนุมติัจะระบุเป็น “การแจง้เตือน' ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings 
Ovo)  จะก าหนดให้มีการตรวจสอบติดตามผลเพ่ือท่ีจะตรวจวา่ขอ้ปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งตามหลกัจริยธรรมท่ีอยู่ในระดบัวิกฤตินั้น
ไดรั้บการแกไ้ขและสามารถปิดลงได ้ การตรวจสอบแบบติดตามผลจะด าเนินการภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีไดท้ าการตรวจสอบ
คราวท่ีแลว้ เพ่ือท่ีจะเป็นการยนืยนัวา่ การแกไ้ขดงักล่าวไดถู้กด าเนินการแลว้ การตรวจสอบแบบติดตามผลดงักล่าวน้ีจะเป็นดงัน้ี: 

 โดยปกติเป็นการตรวจสอบแบบวนัเดียวเสร็จ 
 มุ่งตรวจสอบขอ้ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมวา่ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 
 เนน้การปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริยธรรมท่ีตรวจพบใหม่ในระหวา่งการตรวจเยีย่มสถานท่ีผลิต 

ถา้หากสถานท่ีปฏิบติังานใด ถูกจดัระดบัเป็นสีแดง หรือเป็นสีแดงเขม้ และไม่มีการปรับปรุงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด (สูงสุด 6 เดือน)    แลว้นั้น ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo)   จะทบทวนความสมัพนัธ์ในเชิงธุรกิจเพ่ือท่ีบริษทั
ฯ จะรักษามาตรฐานระดบัสูงในเร่ืองสภาพความเป็นอยูแ่ละการท างานซ่ึงเราคาดหวงัการท างานเหล่าน้ีจะอยูใ่นห่วงโซ่อุปทาน 

ถา้หาก สถานท่ีผลิตใดมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยยะส าคญั แลว้นั้นสถานท่ีเหล่านั้นจะไดรั้บการจดัระดบัเป็นสีอ าพนั หรือสีเขียว 
และจะไดรั้บการอนุมติัต่อไป 

การตรวจสอบแบบสุ่ม (Spot Check Audits) 
ในขณะท่ี ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) ได้มุ่งตรวจสอบด้านจริยธรรมกับซัพพลายเออร์/ผูจ้ ัดหาและสถานท่ีผลิตท่ีมี
ความส าคญัสูง  บริษทัฯ ก็จะยงัมีการสุ่มตรวจ เพื่อตรวจสอบค าตอบท่ีไดใ้ห้ไวใ้นแบบสอบถามการประเมินตนเอง (SAQ) และการ
ปฎิบติัท่ีสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณของ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) ถา้หากวา่ท่านไดรั้บเลือกส าหรับการสุ่มตรวจน้ี  แลว้นั้น
บริษทัฯ จะมีหนงัสือแจง้และการตรวจสอบจะด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั กบัการตรวจสอบสถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีอยู ่(อา้งอิงถึง
หวัขอ้ 'การอนุมติัสถานท่ีผลิตท่ีมีอยู'่ (Existing Site Approval)) 
การตรวจสอบพเิศษและการตรวจสอบเชิงลกึ(Specialized Audits and Inspections) 
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) มุ่งท่ีจะรักษาสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯและยงัเนน้
ระบุปัญหาเม่ือบริษทัฯไดพ้บ และเยยีวยาแกไ้ขในประเด็นนั้น  ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การเปล่ียนแปลงในระบบอ านาจ  
เขตความขดัแยง้  และการเปล่ียนแปลงในดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถของบริษทัใดๆในการ
ท างานร่วมกบัจรรยาบรรณท่ีก าหนดล่วงหนา้ และเหตุผลดา้นอ่ืนๆ บริษทัฯ เช่ือวา่มนัจะมีประเด็นปัญหาเฉพาะ ท่ีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้ง
เจาะลึกเขา้ไป 

บริษทัฯ ยงัทราบว่า เร่ืองบางเร่ืองหรือบางประเด็นนั้นมีความซับซ้อนและอาจจะไม่ไดมี้การระบุก าหนดไวท้ั้ งหมด ภายในกรอบ
ระยะเวลาของการตรวจสอบแบบเดิม(traditional audit) 

ตวัอยา่ง ในปลายปี  2559  UNHCR(United Nations Human Rights Council) ไดร้ายงานวา่มีชาวซีเรียอพยพท่ีไดล้งทะเบียน ใน
ประเทศตุรกี  จ านวนประมาณ 2.8 ลา้นคน อยา่งไรก็ตามจ านวนน้ีไม่รวมตวัเลขผูอ้พยพท่ีไม่ไดล้งทะเบียน  ผูค้นจ านวนมากมาย
เหล่าน้ีต่างหางานท าเพ่ือหลุดพน้จากความยากจน และส าหรับท่ีอยูแ่ละอาหารส าหรับคนในครอบครัว ดงันั้นมนัจึงมีโอกาสทีจะเกิด
การแสวงหาประโยชน์จากคนงานเหล่าน้ี 

ภายในบริบทน้ี  ไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo)  ไดท้ าการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในด้านสภาพของห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรภายใน
ตุรกี เพื่อทบทวนใครท่ีเก่ียวขอ้งในการเก็บเก่ียว  กระบวนการผลิตและตรวจสอบต่อไปถึงสภาพท่ีท างานของคนงาน    

นอกจากน้ีเรายงัได้ท าการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในหน่วยการผลิตระดับแรกท่ีเราก าลงัท างานด้วยในประเทศตุรกีเพ่ือยืนยนั
สถานภาพของแรงงานอพยพภายในหน่วยงานเหล่าน้ีและเพ่ือยื่นยนัวา่เขาทั้งหลายไดรั้บอนุญาตให้ท างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย
และท างานท่ีนัน่มีทางเลือกภายใตเ้ง่ือนไขการจา้งงานเหมือนกบัแรงงานปกติ 

ถา้หากท่านไดรั้บการคดัเลือกส าหรับการตรวจสอบพิเศษน้ี บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านไดท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเปิดให้มีการ
ปรึกษาหารือกบัท่านเก่ียวกบัการตรวจสอบดงักล่าวก่อนท่ีเราจะไดด้ าเนินการต่อไป 
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การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และระบบการตรวจสอบแผนการด าเนินงาน 
ดว้ยแผนงาน รวมทั้งนโยบาย และกระบวนการปฏิบติัท่ีดี ทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม(Social Impact Team) มุ่งมัน่ท่ีจะ
ปรับปรุงจริยธรรมการจดัหา( Ethical Sourcing)  ดงันั้นบริษทัฯจะทบทวนและปรับปรุงแผนงานให้ทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ  และ
วางแผนท่ีท าใหม้นัดีข้ึนอยา่งไร   แลว้นั้นน าไปปฎิบติั 

ตวัอยา่งเช่น ในเดือนพฤศจิกายน 2557 เราไดแ้กไ้ขจรรยาบรรณของ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo)อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่
ขอ้ก าหนดส าหรับความรับผิดชอบในเร่ืองการสรรหา ยงัคงมีประสิทธิภาพ  เม่ือบริษทัฯไดแ้กจ้รรยาบรรณ และขอ้ก าหนดเรียบร้อย
แลว้  ต่อจากนั้นก็จะเตรียมใหพ้ร้อมส าหรับซพัพลายเออร์และจดัเก็บในเวป็ไซตข์องบริษทั 

การพฒันาท่ีส าคญัเพ่ือท่ีจะเป็นการยกระดบัความตระหนักรู้และให้เกิดความชดัเจนในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจ และสิทธิ
มนุษยชนซ่ึงเกิดข้ึนในระยะสองสามปีท่ีผา่นมา รวมถึง: 

 หลกัการดา้นแนวทางของสหประชาชาติท่ีมีต่อดา้นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (2554) 
 ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความโปร่งใส (California Transparency) ในกฎหมายดา้นห่วงโซ่อุปทานท่ีผ่านการพิจารณาแลว้ (ปี 

2554) 
 เป้าหมายดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสหประชาชาติ (สหประชาชาติ ปี 2558) 
 กรอบระยะเวลาการรายงานหลกัแนวทางของสหประชาชาติ (การเปล่ียนผา่น ปี 2558) 
 พระราชบญัญติัวา่ดว้ย ทาสในยคุสมยัใหม่ ของประเทศสหราชอาณาจกัร (ปี 2558) 

ขณะท่ีบริษทัฯได ้พฒันาความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร์ของเราในปัจจุบนั และกบัซัพพลายเออร์รายใหม่  บริษทัฯจ าเป็น ตอ้ง
ด าเนินการแผนงานน้ีต่อไป เพื่อมัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัการกบัปัญหาสิทธิมนุษยชน และการพฒันาในดา้นผลกระทบทางสงัคมในเชิง
บวกของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

ดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงักล่าวน้ีในบางช่วง ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo)  จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือแผนงานจริยธรรมการ
จดัหา และบริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบถึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ถา้หากวา่ ท่านมีขอ้ค าถามใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี กรุณาติดต่อผูจ้ดัการ
ผลกระทบทางสงัคมไดท้นัที (Social Impact Manager) 
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ข้อมูลรายละเอยีดในการติดต่อส าหรับทมีงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคม (Social Impact Team) 
ผู้ตดิต่อหลกั 

ผูจ้ดัการตรวจสอบผลกระทบทางสงัคม:  Sam Ludlow (Samantha.ludlow@twinings.com) 

ผู้ตดิต่อทีส่อง 

ผูป้ระสานงานดา้นผลกระทบทางสงัคม - ยงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่ง 

หัวหน้าแผนก 

หวัหนา้ดา้นผลกระทบทางสงัคม: Celine Gilart (Celine.gilart@twinings.com) 
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อภิธานศัพท์ (Glossary) 

สถานท่ีผลิตท่ีไดรั้บ 'อนุมติั'– เป็นสถานท่ีผลิตซ่ึงไดมี้การประเมินความเส่ียงและไดรั้บการตรวจสอบแลว้ เม่ือมีความจ าเป็น และไดมี้
การยนืยนัตามท่ีไดอ้นุมติัโดยทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Team) 

การตรวจสอบแบบติดตามผล (Following Up Audit) – เป็นการตรวจสอบในบางส่วนท่ีมุ่งเนน้ในดา้นการปิดขอ้ปฎิบติัท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดท่ีพบในการตรวจสอบคร้ังก่อนแต่จะมีการระบุส่ิงท่ีไดต้รวจพบใหม่ดว้ย ถา้หากวา่ไดต้รวจพบในวนัท่ีท าการตรวจสอบ
นั้น การตรวจสอบแบบติดตามผลมกัจะเป็นการตรวจสอบแบบวนัเดียวเสร็จ 

การตรวจสอบในเบ้ืองตน้ (Initial Audit)– เป็นการตรวจสอบดา้นจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบเป็นคร้ังแรกส าหรับสถานท่ีผลิต  การ
ตรวจสอบดงักล่าวจะครอบคลุมถึงส่วนต่างๆทั้งหมดของจรรยาบรรณของ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) และจะส้ินสุดภายใน 
1 ถึง 4 วนั ข้ึนอยูก่บัจ านวนพนกังานลูกจา้งท่ีมีอยูท่ี่สถานท่ีผลิตนั้น 

สถานท่ีปฏิบติังานท่ี “อยูร่ะหวา่งการพิจารณา” (Pending Sites)- เป็นสถานท่ีผลิตแห่งใหม่ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากการตรวจสอบใน
เบ้ืองต้น และพบข้อปฎิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับด้านจริยธรรมท่ีรุนแรง สถานท่ีผลิตท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาต้องมีการแก้ไข
ขอ้บกพร่องก่อนท่ีทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสังคมจะมีการตรวจสอบแบบติดตามผลเพื่อท่ีจะตรวจสอบขอ้ปฎิบัติท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัดา้นจริยธรรมนั้นไดถู้กแกไ้ขแลว้    จะไม่มีการซ้ือขายใดๆ กบัสถานท่ีผลิตใดท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา (Pending)  ถา้
หากวา่ สถานท่ีผลิตนั้นยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัโดยทีมงานตรวจสอบผลกระทบทางสงัคม 

การตรวจสอบอีกคร้ัง (Re-Audit)  - การตรวจสอบน้ีเป็นเหมือนกับการตรวจสอบในคร้ังแรก ซ่ึงจะครอบคลุมทุกด้านของ
จรรยาบรรณของ ทไวนิงส์ โอวลัติน (Twinings Ovo) แต่จะยงัมีการทบทวนประเด็นท่ีตรวจพบดว้ยในการตรวจสอบ ท่ีเกิดข้ึนคร้ัง
ก่อนเพ่ือท่ีจะท าใหม้ัน่ใจวา่ มนัไดถู้กแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ และไม่เป็นเพียงแต่การระบุการตรวจสอบแบบติดตามผลท่ีมีก่อนหนา้น้ี 

สถานท่ีผลิตท่ีไดรั้บการ “ปฏิเสธ” – เป็นสถานท่ีผลิตท่ีจะไม่มีการใชอี้กต่อไป ส าหรับสถานผลิตแห่งใหม่ ซ่ึงถูกจดัอนัดบัเป็นสีแดง
เขม้หรือสถานะวกิฤติ หรือมีระดบัสีแดงท่ีต่อเน่ืองติดต่อกนัสองคร้ังก็จะท าให้สถานท่ีผลิตนั้นไดรั้บการ “ปฏิเสธ”  ส าหรับ สถานท่ี
ผลิตท่ีผลิตสินคา้ให้เราอยู่ ซ่ึงมีสถานะหรืออนัดบัเป็นสีแดงท่ีต่อเน่ืองกนัสองคร้ัง หรือเป็นสีแดงเขม้หรือสถานะวิกฤติจะท าให้
สถานท่ีผลิตนั้นไดรั้บการ “ปฏิเสธ” 

 


