
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นโยบาย สิทธิมนุษยชนโลก และ นโยบายความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน 

(Global Human Rights Policy and Supply Chain Transparency Policy and Statement) 

 
ตามทีสะทอ้นให้เห็นในวิสัยทศัน์และหลกัการชีนาํในการดาํเนินธุรกิจ Kimball Electronics, Inc.  

(“ บริษทั ” หรือ“ Kimball”) มุ่งมนัทีจะปฏิบติัตามมาตรฐานสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจ 

เราเป็นบริษทัทีใหค้วามสาํคญักบัคนหรือมนุษยม์ากทีสุด 

ซึงเราจะใหก้ารสนบัสนุนนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งเตม็กาํลงั 

สาํหรับเราแลว้เรืองสิทธิมนุษยชนเป็นมากกวา่สิงทีตอ้งปฏิบติัตาม แต่เป็นการกระทาํในสิงทีถูกตอ้ง 

หลกัการชีนาํของเราสรุปถึงบทบาททีสาํคญัของ Kimball ในฐานะพลเมืองบริษทัทีดี สาํหรับลูกคา้ พนกังาน 

คู่คา้ สิงแวดลอ้มและชุมชนของเรา ความเชือดา้นสิทธิมนุษยชนฝังรากลึกในหลกัการชีนาํของเรา 
 

Kimball ถูกสร้างขึนจากประเพณีทีมีความภาคภูมิใจในงานฝีมือ ความไวว้างใจซึงกนัและกนั 

ความซือสัตยส่์วนตวั ความเคารพในสิทธิและศกัดิศรีของแต่ละบุคคล 

จิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและความรู้สึกของความเป็นครอบครัวและมีอารมณ์ขนั 

เราพยายามทีจะส่งเสริมวฒันธรรมนีเมือเราเติบโต 

เราเชือในคุณค่าโดยธรรมชาติของบุคคลทุกคนและสิทธิทีไม่สามารถเอาไปไดแ้ละตามทีระบุไวใ้นนโยบายนีเค

ารพหลกัการสิทธิมนุษยชนทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เราไดรั้บนโยบายนีมาจากหลกัการตา่งๆ เช่น 

ทีกาํหนดไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (the United Nations’ Universal 

Declaration of Human Rights)และกติการะหว่างประเทศสองฉบบั 

ซึงประกอบเป็นร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights) 

หลกัการชีนาํของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

(International Labor Organization) วา่ดว้ยหลกัการพืนฐานและสิทธิในการทาํงาน และหลกัการ 10 

ประการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) เราเชือวา่ไม่มี บริษทั 
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ใดทีจะประสบความสําเร็จในขณะทีละเมิดสิทธิมนุษยชนขนัพนืฐานของผูอื้น 

ไม่วา่จะผ่านการเป็นทาสทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ภาระจาํยอม 

แรงงานบงัคบัหรือการบงัคบัหรือวิธีการแสวงหาประโยชนอื์น ๆ 

 

 
ดว้ยเหตุนี Kimball ไดด้าํเนินการผา่นหลกัการชีนาํและถอ้ยแถลงจุดประสงค์ 

(อยูใ่นรายงานดา้นสิงแวดลอ้มสังคมและธรรมาภิบาลของเรา) (found in our Environmental, Social & 

Governance Report) สนบัสนุนความโปร่งใสและความรับผิดชอบในตวั 

เพือสร้างความตระหนกัถึงความมุ่งมนัของเราทีมีต่อสิทธิมนุษยชนและเพือส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายนีเรา

ไดร้วมเอานโยบายนีเป็นส่วนหนึงของ หลกัจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
ของเราและจดัฝึกอบรมให้พนกังานของเราทุกคนทวัโลกในประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน 
 

ธรรมาภิบาลและการกาํกบัดูแล (Governance and Oversight) 
ความรับผิดชอบในการนาํนโยบายนีไปดาํเนินการและปฏิบติังานไดด้ว้ยผูท้ีมีความอาวุโสสูงสุดขององ

คก์ร เช่น ผูบ้ริหารสูงสุด,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมายและทีมจดัซือระดบัสากลของเรา นอกจากนี 

Kimball ยงัไดส้ร้าง สภาความปลอดภยัสิงแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวกระดบัสากล (global Safety, 

Environmental, and Facilities (SEF) council) 

ซึงประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากสิงอาํนวยความสะดวกทวัโลกแต่ละแห่ง 
ซึงมีการประชุมทุกเดือนและรายงานโดยตรงต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัของเราซึงรายงานต่อประธานเจา้ห

นา้ทีบริหารของเราและสภาความปลอดภยัสิงแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวกระดบัสากล 

มีส่วนร่วมอยา่งมากในการพฒันานโยบายนีการนาํไปใชแ้ละการประเมินผลลพัธ์เราปรับปรุงและแสวงหาขอ้มูล

จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในทวัโลกเกียวกบัปัญหาสิงแวดลอ้มสังคมและธรรมาภิบาลในการประชุมประจาํเดื

อนของสภาความปลอดภยัสิงแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวกระดบัสากล ซึงจดัขึนเพือจุดประสงคนี์ 
คณะกรรมการของเราใหก้ารกาํกบัดูแลนโยบายและการควบคุมการปฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้

มสุขภาพและความปลอดภยัและความเสียงทางสังคมของเรา เราปรับปรุงขอ้มูลให้ครอบคลุมเกียวกบัปัญหา 

สภาความปลอดภยัสิงแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวกระดบัสากล 

รวมถึงสิทธิมนุษยชนและความเสียงทีเกียวขอ้งกบัสภาพอากาศอยา่งนอ้ยทุกปีตอ่คณะกรรมการของเราในการป

ระชุมประจาํและคณะกรรมการของเราจะทบทวนและให้ขอ้มูลในรายงาน 
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สภาความปลอดภยัสิงแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวกระดบัสากล ประจาํปี 

นอกจากนีเรายงัเพมิความถีเพือการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยั 

เกียวกบัความเสียงทีเฉพาะเจาะจงรวมถึงปัญหาความปลอดภยัสิงแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวกระดบัสาก

ล ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาสและตามทีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน  (Human Rights Standards) 

มาตรฐานในนโยบายนีใชก้บัการดาํเนินงานทงัหมดของเราโดยไม่คาํนึงถึงสถานทีตงัทางภูมิศาสตร์ 

นอกจากนีเรากาํหนดใหผู้ผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบ,ผูข้าย, ผูรั้บเหมาและคู่คา้ของเรา 

ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนทวัโลก ทีอธิบายไวด้า้นล่างผ่าน หลกัจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
และ คู่มือคุณภาพผูผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบสากล (Global Supplier Quality Manual) 

เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาระงบัการชาํระเงินและประเมินค่าธรรมเนียมและ / 

หรือค่าใชจ่้ายผูผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบ, ผูข้ายผูรั้บเหมาหรือคู่คา้ ทีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 
 

การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ (Forced Labor, Child Labor, and Human 

Trafficking) 

เราสนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายเกียวกบัเด็กและกฎหมายแรงงานทีบงัคบัใชท้วัโลก 

เราไม่ยอมรับหรือลกัษณะของการบงัคบัใด ๆ เกียวกบัการบงัคบัใชแ้รงงานเด็กหรือการคา้มนุษย ์

โดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือการคา้มนุษย ์ ตามอนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

เราไม่ใชแ้รงงานบงัคบั การผกูมดัหรือแรงงานเด็กในการผลิตหรือประกอบผลิตภณัฑ ์ ในบริบทนี "เด็ก" 

หมายถึงบุคคลทีอายนุอ้ยกวา่บุคคลใด ๆ ต่อไปนี: อาย ุ 16 ปี 

อายทีุสาํเร็จการศึกษาภาคบงัคบัในประเทศนนัหรืออายขุนัตาํสําหรับการจา้งงานในประเทศนนัๆ 

พนกังานของเราไม่จาํเป็นตอ้งมีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม การจดัหางาน 

การรับสมคัรงานหรือเรียกเก็บเอกสารประจาํตวัทีออกโดยรัฐบาล เช่น 
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หนงัสือเดินทางหรือใบอนุญาตทาํงานตามสภาพการจา้ง เวน้แต่กฎหมายทอ้งถินกาํหนดไว ้

ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายทอ้งถินพนกังานสามารถลาออกโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ตามสมควร 

 

ค่าตอบแทนทีเป็นธรรม (Fair Remuneration) 

ค่าตอบแทนจะตอ้งสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมายค่าจา้งทีบงัคบัใชท้งัหมด 

รวมถึงทีเกียวขอ้งกบัค่าจา้งขนัตาํ ค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตามกฎหมาย 

เราห้ามการหกัค่าจา้งเป็นมาตรการทางวินยั 

เราใชห้ลกัการจ่ายเงินเท่ากนัสําหรับงานทีมีมูลค่าเท่ากนัในทุกประเทศทีเราดาํเนินงาน 
 

การปฏิบัติด้านแรงงานทีเป็นธรรม (Fair Labor Practices) 

เรากาํหนดใหก้ารจา้งงานทงัหมดเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

รวมถึงทีเกียวขอ้งกบัชวัโมงในการทาํงานชดเชย ค่าล่วงเวลา โอกาสและสภาพการทาํงาน 

สัปดาห์การทาํงานตอ้งไม่เกินจาํนวนสูงสุดทีกาํหนดโดยกฎหมายทอ้งถินและพนกังานจะไดรั้บอนุญาตใหมี้วนั

หยุดอยา่งนอ้ยหนึงวนัในทุก ๆ เจ็ดวนั 

ภายใตก้รอบของกฎหมายขอ้บงัคบัและการปฏิบติัดา้นแรงงานสัมพนัธ์และการจา้งงาน 

เราเคารพสิทธิของพนกังานแต่ละคนในการตดัสินใจอย่างมีขอ้มูล ปราศจากการบีบบงัคบั 

เกียวกบัการเป็นสมาชิกในสมาคมและ / หรือสหภาพแรงงาน 

ในกรณีทีพนกังานเป็นตวัแทนจากสหภาพแรงงานทีไดรั้บการยอมรับตามกฎหมายหรือองคก์รของพนกังานอืน 

ๆ 

เราจะสร้างกระบวนการเจรจาพูดคุยอยา่งสร้างสรรคแ์ละการมีส่วนร่วมในการเจรจาหรือการปรึกษาหารือตามที

กาํหนดกบัตวัแทนทีไดรั้บการแต่งตงัอยา่งอิสระ 

เราจดัเตรียมเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัพนกังานของเราเกียวกบัค่าจา้ง 

ขอ้กาํหนดและเงือนไขการจา้งงานของพวกเขาและเราจะทาํใหเ้ป็นภาษาทอ้งถินในทุกทีทีทาํได ้ 
 

ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safe and Healthy Work Environment) 

เรามุ่งมนัทีจะจดัหาสถานทีทาํงานทีปลอดภยัใหก้บัพนกังานทุกคน พนกังานตอ้งทาํงานอยา่งปลอดภยั 
ปฏิบติัตามนโยบายและกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 
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การรายงานสภาพทีไม่ปลอดภยัและสวมอปุกรณ์ความปลอดภยัทีเหมาะสม Kimball 
มุ่งมนัทีจะสร้างสภาพแวดลอ้มในทีทาํงานทีปลอดภยั 

ดว้ยวฒันธรรมทีปราศจากการบาดเจ็บโดยเชืออยา่งแทจ้ริงวา่การบาดเจ็บทงัหมดสามารถป้องกนัได ้

นโยบายความปลอดภยัสิงแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวก (Safety, Environmental, and Facility Policy) 

ของ Kimball Electronics เนน้ยาํวา่ความปลอดภยัคือ คุณค่า ซึงจะไม่เหมือนกบัสิงอนืทีเราให ้ ความสําคญั 

ซึงความทีมี คุณค่า นีจะไม่เปลียนแปลง Kimball ส่งเสริมการรับรู้ 

ความตระหนกัและการให้การศึกษากบัพนกังานโดยมีเป้าหมายในการขจดัความเสียงซึงความเสียงจะสร้างใหเ้กิ

ดสภาพและพฤติกรรมทีไม่ปลอดภยั 
 

สิทธิของสัตว์ (Animal Rights) 

สัตวไ์ม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบในห่วงโซ่อุปทานของเราและทงักระบวนการผลิตและการออกแบบของเราไม่เกียว

ขอ้งกบัการทดลองกบัสัตว ์
 

โอกาสในการจ้างงานทีเท่าเทียมกันการไม่เลือกปฏิบัติและต่อต้านการคุกคามและการล่วงละเมิด (Equal 

Employment Opportunities, Non-Discrimination, and Anti-Harassment) 

Kimball มุ่งมนัทีจะกาํจดัการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบรวมถึงการคุมคามและการล่วงละเมิด 

เราไม่ยอมใหมี้การเลือกปฏิบตัิ 
การคุกคามหรือการล่วงละเมิดโดยใครก็ตามทีมีต่อบุคคลอืนไม่วา่จะเป็นพนกังานหรือไม่ก็ตามการละเมิดรวมถึ

งการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรมรวมถึงการลงโทษทางร่างกาย 
การบีบบงัคบัทางจิตใจหรือร่างกาย การล่วงละเมิดทางวาจาหรือการคุกคามจากการกระทาํดงักล่าวดงักล่าว 

สาํหรับแนวทางการจา้งงานทงัหมด ตงัแต่การรับสมคัรจนถึงการแยกกนั เราจะไม่เลือกปฏิบติัตามอายุ, เชือชาติ, 

สีผิว,ภูมิหลงัทางสังคม, ศาสนา, ชาติพนัธุ์หรือชาติกาํเนิด, เพศอตัลกัษณ์และการแสดงออกทางเพศ, 

ความพิการขอ้มูลทางพนัธุกรรม, รสนิยมทางเพศ, การเขา้ร่วมทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพ, 

สถานภาพการสมรส,สถานะเป็นทหารผา่นศึกทีไดรั้บการคุม้ครอง, วรรณะ, ทรัพยสิ์น, 

การเกิดหรือการจดัประเภททีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

และพนกังานทีมีความทุพพลภาพไดรั้บการจดัหาสิงอาํนวนความสะดวกทีเหมาะสม 
บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ทีมีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบติัการล่วงละเมิดหรือการละเมิดทีตอ้งหา้ม 

จะถูกลงโทษทางวินยัจนถึงและรวมถึงการยติุความสัมพนัธ์กบั Kimball โดยทนัที 
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นโยบายนีใชก้บัการปฏิบติังานในสถานทีของ Kimball และในระหวา่งการดาํเนินธุรกิจ 

ตลอดจนการกระทาํนอกสถานทีทีส่งผลกระทบต่อพนกังานในทีทาํงานหรือทีสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานที

ไม่เป็นมิตร 
 

การพฒันาพนกังาน (Employee Development) 

เพือลดแรงกดดนัจากภายนอกและภายใน 

เราไดพ้ยายามสร้างพลงัและวิสัยทศัน์ในกระบวนการบริหารผูท้ีมีความสามารถของเรา 

เราใชป้ระโยชน์จากความสามารถทีเรานาํมาสู่องคก์รของเรา โดยมุ่งเนน้ผลในอนาคต 

แนวปฏิบติัในการบริหารประสิทธิภาพรายบุคคลซึงเป็นสิงทีพนกังานของเราสมควรไดรั้บ 

ดงันนัเราจึงมอบอาํนาจใหพ้วกเขาเป็นเจา้ของและขบัเคลือนการพฒันาส่วนบุคคลและวิชาชีพภายในบริบทของ

แผนธุรกิจโดยรวมของเราเพือตอบสนองความตอ้งการทีแทจ้ริง ไม่มีกฎเกณฑ ์

เราใชค้วามสาํเร็จแรงบนัดาลใจและความทา้ทายเพือกาํหนดความตอ้งการในการพฒันาในเชิงคุณภาพ 

ผูน้าํของเราคือโคช้ทีเป็นตน้แบบค่านิยมของเราปรับความคาดหวงัและปรับให้เขา้กบัความตอ้งการของพนกังา

น ดว้ยความมุ่งมนัในบทบาททีพวกเขามีตอ่ความสําเร็จ บุคลากรของเราคือผูท้ีทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ 

 
กลยทุธ์การพฒันาความเป็นผูน้าํของเราคือการเตรียมพนกังานของเราใหเ้ป็นผูน้าํโดยใชโ้ปรแกรมทีมีโครง

สร้างทีมีผลกระทบสูงและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม บนพนืฐานหลกัความสามารถของผูน้าํคิมบอลล ์ (Leading 

the Kimball Way) 

 สร้างแรงกระตุน้เพือการเติบโต (Be a catalyst for growth) 
 มีจิตสาํนึกในความเป็นเจา้ของกิจการ (Have an enterprise mindset) 
 แสดงความกลา้หาญ (Show courage) 
 การสร้างผูติ้ดตาม (Build followership) 
 ปลูกฝังความสามารถพิเศษ (Cultivate talent) 

 
การออกแบบเส้นทาง หลกัความสามารถของผูน้าํคิมบอลล์ (Leading Kimball Way) 
มีพนืฐานมาจากการวจิยัเกียวกบัการเปลียนแปลงพฤติกรรม ทีมีประสิทธิผลและการพฒันาความเป็นผูน้าํ 

เราเริมตน้การเดินทางดว้ยการมุ่งเนน้ไปทีตวัตนทีเป็นผูน้าํ 
ก่อนทีจะเปลียนไปสู่การนาํทีมและช่วงสุดทา้ยจะมุ่งเนน้ไปทีการเป็นผูน้าํในองคก์ร 



 
 
 
 

Human Rights Policy and Supply Chain Transparency Statement 7 

ในเส้นทางการพฒันาความเป็นผูน้าํเหล่านีเรายงัคงสร้างขีดความสามารถในการสนบัสนุนและการสอบถามผูน้าํ

ของเราโดยเฉพาะอยา่งยิงเมือเกียวขอ้งกบัการนาํผูอื้น 

ความพยายามในการเติบโตและการพฒันาของเรามีเป้าหมายเพือปิดช่องวา่งทีระบุไวใ้นความสามารถในการเป็

นผูน้าํทีจาํเป็นในการดาํเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจของเราโดยการออกแบบการพฒันาความเป็นผูน้าํ 
โดยใชป้ระโยชน์จากการศึกษาแบบตวัต่อตวั การเรียนรู้เสมือนการเรียนรู้แบบเพือน 
การใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 

ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 

เรามุ่งมนัทีจะปกป้องความเป็นส่วนตวัของผูที้มอบความไวว้างใจให้เราดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของพวกเ

ขา ซึงรวมถึงลูกคา้ ซพัพลายเออร์ ผูเ้ยยีมชมเวบ็ไซต ์ พนกังานและทุกคนทีทาํธุรกิจกบัเรา 

เมือใดก็ตามทีเป็นไปไดเ้ราจะอธิบายวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถแกไ้ขปรับปรุงหรือลบไดอ้ย่างไร 

เราเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลใหป้ลอดภยัและปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งทีควบคุมขอ้มูลนนั 
 

การเตรียมการด้านความปลอดภัยอย่างสมดุล (Adopting Proportionate Security Arrangements) 

Kimball 
มีจุดมุ่งหมายเพือใหแ้น่ใจวา่การจดัเตรียมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของเราและการมีส่วนร่วมของเรากบัก

องกาํลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐและเอกชนนนัสอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศทีเกียวขอ้งและมาตรฐานแ

ละแนวทางสากลทีเกียวขอ้ง เช่น หลกัการโดยสมคัรใจดา้นความมนัคงและสิทธิมนุษยชน (Voluntary 

Principles on Security and Human Rights) 

เราจะปรับการเตรียมการดา้นความปลอดภยัของเราใหส้มดุลกบัความจาํเป็นดา้นความปลอดภยัในขณะทีเคารพ

สิทธิมนุษยชน 
 

การพฒันาแนวปฏิบัติด้านสิงแวดล้อมสําหรับการใช้ทีดินและนํา (Developing Sound Practices for Land and 

Water Use) 

สิทธิในนาํเป็นสิทธิขนัพนืฐานของมนุษย ์ Kimball 
พยายามทาํความเขา้ใจและประยกุตใ์ชแ้นวปฏิบติัทีดีสาํหรับการใชที้ดินและนาํทีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล

ทีเกิดขึนใหม่ ในขณะทีพิจารณาผลกระทบของกิจกรรมทวัโลกทีมีต่อปัญหาทรัพยากรนาํ 
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(หมายถึงการขาดปริมาณคุณภาพและการเขา้ถึงนาํ) Kimball 
มุ่งมนัทีจะเคารพสิทธิมนุษยชนเพือสนบัสนุนนโยบายและเป้าหมายการจดัการสิงแวดลอ้มของเรา 
 

เราอาํนวยความสะดวกในการรายงานที Kimball และภายในห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างไร (How We Facilitate 

Reporting at Kimball and Within Our Supply Chain) 

การฝึกอบรมพนกังานของเรารวมถึงการฝึกอบรมเกียวกบัวิธีรับรู้สัญญาณของการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทีอาจเกิดขึน  หากพนกังานที Kimball หรือบุคคลอืน ๆ 

ภายในห่วงโซ่อุปทานของเรามีคาํถามหรือตอ้งการรายงานการละเมิดนโยบายนีทีอาจเกิดขึน พวกเขาอาจแจง้ 

(ก) หัวหนา้งานหรือผูจ้ดัการ Kimball คนใดก็ตามทีพวกเขารู้สึกสบายใจในการพูดคุยเกียวกบัปัญหา (ข) 

ทีมงานทรัพยากรบุคคลของ Kimball หรือหัวหนา้เจา้หนา้ทีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือ (ค) 

ระบบการรายงาน "สายด่วน" ทางจริยธรรมของบุคคลทีสามทีไม่เปิดเผยตวัตนและเป็นความลบั 

ผูร้ายงานสามารถเขา้ถึงสายด่วนทวัโลกไดต้ลอด  ชวัโมงต่อวนั  

วนัต่อสัปดาห์ผา่นทางอีเมลอินเทอร์เน็ตหรือโทรศพัทใ์นภาษาทีพวกเขาเลือก 

เราเผยแพร่สายด่วนนีในการสือสารของเรากบัพนกังานและต่อสาธารณะ 

ในจรรยาบรรณนโยบายนีและช่องทางอืน ๆ 

ทีเราใหบ้ริการแก่สาธารณะรวมถึงพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืน ๆ 

ในเครือข่ายผูผ้ลิตวตัถุดิบและชินส่วนของเรา 

กระบวนการสอบสวนของเรามีความยติุธรรมเป็นกลางและโปร่งใสต่อผูที้เกียวขอ้ง 

 

ไม่มีการตอบโต้ (No Retaliation) 

Kimball 

จะตรวจสอบรายงานทงัหมดโดยทนัทีและจะไม่ตอบโตห้รือยอมใหมี้การตอบโตต้่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ 

ทีทาํรายงานหรือใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนโดยสุจริต บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ 

ทีตอบโตห้รือคุกคามการตอบโตต้่อผูใ้ดก็ตามทีรายงานหรือใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนจะตอ้งถูกลงโทษท

างวินยัจนถึงและรวมถึงการยุติความสัมพนัธ์กบั Kimball โดยทนัที 

 

คําแถลงประจําปีงบประมาณ 2563 (Annual Statement for FY2020) 
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ในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎหมายเพอืต่อตา้นการใชท้าสสมยัใหม่ (Modern Slavery Act) 

ของสหราชอาณาจกัรและขอ้บงัคบัของสหรัฐอเมริกาในการต่อตา้นการคา้มนุษย ์(48 CFR 52.222-50), Kimball 

Electronics, Inc. ในนามของตวัเองและ บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ยอุทิศตนใหก้บัการส่งเสริม 

แนวปรัชญาบริษทั (Guiding Principles) ในการปฏิบติัตามหลกัความโปร่งใสในห่วงโซ่อปุทาน 

รายงานนีเป็นการทบทวนกิจกรรมของเราสาํหรับปีบญัชีซึงสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 

Kimball Electronics, Inc. (“ KEI”) เชือว่าไม่มี บริษทั 

ใดทีควรประสบความสาํเร็จในขณะทีละเมิดสิทธิมนุษยชนขนัพนืฐานของผูอื้นผา่นการเป็นทาส การจาํยอม 

การบงัคบัหรือการใชแ้รงงานอยา่งผิดกฎหมาย ดว้ยเหตุนี KEI โดยอาศยัหลกัปรัชญาของเรา 

จึงสนบัสนุนความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อตวัเองห่วงโซ่อุปทาน ผา่นคู่มือคุณภาพซพัพลายเออร์ทวัโลก 

การฝึกอบรมพนกังานของเราจะรวมถึงการรับรู้สัญญาณของการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีอาจเกิดขึน 

ในปีนี KEI ไดด้าํเนินการตรวจสอบในสถานที ของบริษทัยอ่ยและซพัพลายเออร์หลายแห่ง 

ผลจากการตรวจสอบนี มีพฤติกรรมของผูต้อ้งสงสัยซึงมีเหตุผลทีน่าจะเชือได ้ และมีหลกัฐาน 

การใชแ้รงงานทาสในสภาวะจาํยอมหรือการใชแ้รงงานบงัคบัหรือถูกบงัคบั 

ไดถู้กรายงานไปยงัฝ่ายบริหารเพือทาํการสอบสวนต่อไป 

เรายินดีทีจะรายงานว่ามีการรายงานเหตุการณ์เป็นศูนยต์่อฝ่ายบริหาร 

ซึงไดมี้การรายงานต่อไปยงัหน่วยงานทอ้งถินหรือองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนเพือการตรวจสอบต่อไป 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ KEI ไดด้าํเนินการตรวจสอบในประเทศต่อไปนี: ออสเตรีย แคนาดา จีน 

สาธารณรัฐเช็กเยอรมนี ญีปุ่ น เม็กซิโก โปแลนด์ อิตาลี เกาหลีใต ้ ไตห้วนั ไทยและสหรัฐอเมริกา 

ขึนอยูก่บัการร้องขอ สามารถแจง้สถานทีเฉพาะเจาะจงได ้

สามารถแกไ้ขขอ้ความทีตอ้งการปิดเป็นความลบัไดไ้ดต้ามความจาํเป็น สามารถติดต่อ Kimball Electronics 

Compliance ทางอีเมลไดที้: KE Compliance 

 
 
คาํแถลงนีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ KEI แลว้ 

 

 

 

 



 
 
 
 

Human Rights Policy and Supply Chain Transparency Statement 10 

ขอแสดงความนบัถือ 

  โดนลัด ์ดี. ชาร์รอน 

(Donald D. Charron) 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

    (Chairman and Chief Executive Officer) 


