นโยบาย สิทธิมนุษยชนโลก และ นโยบายความโปร่ งใสในห่ วงโซ่ อุปทาน
(Global Human Rights Policy and Supply Chain Transparency Policy and Statement)
ตามทีสะท้อนให้เห็นในวิสัยทัศน์และหลักการชีนําในการดําเนินธุ รกิจ Kimball Electronics, Inc.
(“
บริ ษทั
”
หรื อ“
Kimball”)
มุ่งมันทีจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานสูงสุ ดในการดําเนินธุรกิจ
เราเป็ นบริ ษทั ทีให้ความสําคัญกับคนหรื อมนุษย์มากทีสุ ด
ซึงเราจะให้การสนับสนุนนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างเต็มกําลัง
สําหรับเราแล้วเรื องสิ ทธิมนุษยชนเป็ นมากกว่าสิ งทีต้องปฏิบตั ิตาม
แต่เป็ นการกระทําในสิ งทีถูกต้อง
หลักการชีนําของเราสรุ ปถึงบทบาททีสําคัญของ Kimball ในฐานะพลเมืองบริ ษทั ทีดี สําหรับลูกค้า พนักงาน
คู่คา้ สิ งแวดล้อมและชุมชนของเรา ความเชือด้านสิ ทธิมนุษยชนฝังรากลึกในหลักการชี นําของเรา
Kimball
ถูกสร้างขึนจากประเพณี ทีมีความภาคภูมิใจในงานฝี มือ
ความไว้วางใจซึ งกันและกัน
ความซือสัตย์ส่วนตัว
ความเคารพในสิ ทธิและศักดิศรี ของแต่ละบุคคล
จิตวิญญาณแห่งความร่ วมมือและความรู้สึกของความเป็ นครอบครัวและมีอารมณ์ขนั
เราพยายามทีจะส่ งเสริ มวัฒนธรรมนี เมือเราเติบโต
เราเชือในคุณค่าโดยธรรมชาติของบุคคลทุกคนและสิ ทธิ ทีไม่สามารถเอาไปได้และตามทีระบุไว้ในนโยบายนี เค
ารพหลักการสิ ทธิ มนุษยชนทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล เราได้รับนโยบายนีมาจากหลักการต่างๆ เช่น
ทีกําหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนของสหประชาชาติ (the United Nations’ Universal
Declaration
of
Human
Rights)และกติการะหว่างประเทศสองฉบับ
ซึงประกอบเป็ นร่ างกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights)
หลักการชีนําของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิ มนุษยชน ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labor Organization) ว่าด้วยหลักการพืนฐานและสิ ทธิ ในการทํางาน และหลักการ 10
ประการของข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) เราเชือว่าไม่มี บริ ษทั

ใดทีจะประสบความสําเร็จในขณะทีละเมิดสิทธิมนุษยชนขันพืนฐานของผูอ้ ืน
ไม่วา่ จะผ่านการเป็ นทาสทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แรงงานบังคับหรื อการบังคับหรื อวิธีการแสวงหาประโยชน์อืน ๆ

ภาระจํายอม

ด้วยเหตุนี
Kimball
ได้ดาํ เนิ นการผ่านหลักการชีนําและถ้อยแถลงจุดประสงค์
(อยูใ่ นรายงานด้านสิ งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลของเรา) (found in our Environmental, Social &
Governance
Report)
สนับสนุนความโปร่ งใสและความรับผิดชอบในตัว
เพือสร้างความตระหนักถึงความมุ่งมันของเราทีมีต่อสิ ทธิมนุษยชนและเพือส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบายนี เรา
ได้รวมเอานโยบายนี เป็ นส่ วนหนึงของ
หลักจรรยาบรรณ
(Code
of
Conduct)
ของเราและจัดฝึ กอบรมให้พนักงานของเราทุกคนทัวโลกในประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล (Governance and Oversight)
ความรับผิดชอบในการนํานโยบายนี ไปดําเนินการและปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยผูท้ ีมีความอาวุโสสู งสุ ดขององ
ค์กร เช่น ผูบ้ ริ หารสู งสุด,ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ ายกฎหมายและทีมจัดซื อระดับสากลของเรา นอกจากนี
Kimball ยังได้สร้าง สภาความปลอดภัยสิ งแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกระดับสากล (global Safety,
Environmental,
and
Facilities
(SEF)
council)
ซึงประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากสิ งอํานวยความสะดวกทัวโลกแต่ละแห่ง
ซึงมีการประชุมทุกเดือนและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิของเราซึ งรายงานต่อประธานเจ้าห
น้าทีบริ หารของเราและสภาความปลอดภัยสิ งแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกระดับสากล
มีส่วนร่ วมอย่างมากในการพัฒนานโยบายนี การนําไปใช้และการประเมินผลลัพธ์เราปรับปรุ งและแสวงหาข้อมูล
จากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในทัวโลกเกียวกับปัญหาสิ งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลในการประชุมประจําเดื
อนของสภาความปลอดภัยสิ งแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกระดับสากล ซึงจัดขึนเพือจุดประสงค์นี
คณะกรรมการของเราให้การกํากับดูแลนโยบายและการควบคุมการปฏิบตั ิงานที เกียวข้องกับสิ งแวดล้อ
มสุ ขภาพและความปลอดภัยและความเสี ยงทางสังคมของเรา เราปรับปรุ งข้อมูลให้ครอบคลุมเกียวกับปัญหา
สภาความปลอดภัยสิ งแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกระดับสากล
รวมถึงสิ ทธิมนุษยชนและความเสี ยงทีเกียวข้องกับสภาพอากาศอย่างน้อยทุกปี ต่อคณะกรรมการของเราในการป
ระชุมประจําและคณะกรรมการของเราจะทบทวนและให้ขอ้ มูลในรายงาน
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สภาความปลอดภัยสิ งแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกระดับสากล
ประจําปี
นอกจากนี เรายังเพิมความถีเพือการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัย
เกียวกับความเสี ยงทีเฉพาะเจาะจงรวมถึงปัญหาความปลอดภัยสิ งแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกระดับสาก
ล ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาสและตามทีได้รับมอบหมาย

มาตรฐานด้ านสิ ทธิมนุษยชน (Human Rights Standards)
มาตรฐานในนโยบายนี ใช้กบั การดําเนิ นงานทังหมดของเราโดยไม่คาํ นึงถึงสถานทีตังทางภูมิศาสตร์
นอกจากนี เรากําหนดให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าและวัตถุดิบ,ผูข้ าย,
ผูร้ ับเหมาและคู่คา้ ของเรา
ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนทัวโลก ทีอธิบายไว้ดา้ นล่างผ่าน หลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
และ
คู่มือคุณภาพผูผ้ ลิตสิ นค้าและวัตถุดิบสากล
(Global
Supplier
Quality
Manual)
เราขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกสัญญาระงับการชําระเงินและประเมินค่าธรรมเนียมและ
/
หรื อค่าใช้จ่ายผูผ้ ลิตสิ นค้าและวัตถุดิบ, ผูข้ ายผูร้ ับเหมาหรื อคู่คา้ ทีไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
การบังคับใช้ แรงงาน การใช้ แรงงานเด็ก และการค้ ามนุษย์ (Forced Labor, Child Labor, and Human
Trafficking)
เราสนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกียวกับเด็กและกฎหมายแรงงานทีบังคับใช้ทวโลก
ั
เราไม่ยอมรับหรื อลักษณะของการบังคับใด
ๆ
เกียวกับการบังคับใช้แรงงานเด็กหรื อการค้ามนุษย์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อการค้ามนุษย์
ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เราไม่ใช้แรงงานบังคับ การผูกมัดหรื อแรงงานเด็กในการผลิตหรื อประกอบผลิตภัณฑ์ ในบริ บทนี "เด็ก"
หมายถึงบุคคลทีอายุนอ้ ยกว่าบุคคลใด
ๆ
ต่อไปนี :
อายุ
16
ปี
อายุทีสําเร็ จการศึกษาภาคบังคับในประเทศนันหรื ออายุขนตํ
ั าสําหรับการจ้างงานในประเทศนันๆ
พนักงานของเราไม่จาํ เป็ นต้องมีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การจัดหางาน
การรับสมัครงานหรื อเรี ยกเก็บเอกสารประจําตัวทีออกโดยรัฐบาล
เช่น
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หนังสื อเดินทางหรื อใบอนุญาตทํางานตามสภาพการจ้าง
เว้นแต่กฎหมายท้องถินกําหนดไว้
ตามข้อกําหนดของกฎหมายท้องถินพนักงานสามารถลาออกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร
ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรม (Fair Remuneration)
ค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายค่าจ้างทีบังคับใช้ทงหมด
ั
รวมถึงทีเกียวข้องกับค่าจ้างขันตํา
ค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตามกฎหมาย
เราห้ามการหักค่าจ้างเป็ นมาตรการทางวินยั
เราใช้หลักการจ่ายเงินเท่ากันสําหรับงานทีมีมูลค่าเท่ากันในทุกประเทศทีเราดําเนิ นงาน
การปฏิบัติด้านแรงงานทีเป็ นธรรม (Fair Labor Practices)
เรากําหนดให้การจ้างงานทังหมดเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
รวมถึงทีเกียวข้องกับชัวโมงในการทํางานชดเชย
ค่าล่วงเวลา
โอกาสและสภาพการทํางาน
สัปดาห์การทํางานต้องไม่เกินจํานวนสู งสุ ดทีกําหนดโดยกฎหมายท้องถินและพนักงานจะได้รับอนุญาตให้มีวนั
หยุดอย่างน้อยหนึงวันในทุก
ๆ
เจ็ดวัน
ภายใต้กรอบของกฎหมายข้อบังคับและการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานสัมพันธ์และการจ้างงาน
เราเคารพสิ ทธิ ของพนักงานแต่ละคนในการตัดสิ นใจอย่างมีขอ้ มูล
ปราศจากการบีบบังคับ
เกียวกับการเป็ นสมาชิกในสมาคมและ
/
หรื อสหภาพแรงงาน
ในกรณีทีพนักงานเป็ นตัวแทนจากสหภาพแรงงานทีได้รับการยอมรับตามกฎหมายหรื อองค์กรของพนักงานอืน
ๆ
เราจะสร้างกระบวนการเจรจาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และการมีส่วนร่ วมในการเจรจาหรื อการปรึ กษาหารื อตามที
กําหนดกับตัวแทนทีได้รับการแต่งตังอย่างอิสระ
เราจัดเตรี ยมเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั พนักงานของเราเกียวกับค่าจ้าง
ข้อกําหนดและเงือนไขการจ้างงานของพวกเขาและเราจะทําให้เป็ นภาษาท้องถินในทุกทีทีทําได้
ความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน (Safe and Healthy Work Environment)
เรามุ่งมันทีจะจัดหาสถานทีทํางานทีปลอดภัยให้กบั พนักงานทุกคน พนักงานต้องทํางานอย่างปลอดภัย
ปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
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การรายงานสภาพทีไม่ปลอดภัยและสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยทีเหมาะสม
Kimball
มุ่งมันทีจะสร้างสภาพแวดล้อมในทีทํางานทีปลอดภัย
ด้วยวัฒนธรรมทีปราศจากการบาดเจ็บโดยเชืออย่างแท้จริ งว่าการบาดเจ็บทังหมดสามารถป้องกันได้
นโยบายความปลอดภัยสิ งแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวก (Safety, Environmental, and Facility Policy)
ของ Kimball Electronics เน้นยําว่าความปลอดภัยคือ คุณค่า ซึงจะไม่เหมือนกับสิ งอืนทีเราให้ ความสําคัญ
ซึงความทีมี
คุณค่า
นีจะไม่เปลียนแปลง
Kimball
ส่ งเสริ มการรับรู ้
ความตระหนักและการให้การศึกษากับพนักงานโดยมีเป้าหมายในการขจัดความเสี ยงซึงความเสี ยงจะสร้างให้เกิ
ดสภาพและพฤติกรรมทีไม่ปลอดภัย
สิทธิของสั ตว์ (Animal Rights)
สัตว์ไม่ได้เป็ นส่ วนประกอบในห่วงโซ่อุปทานของเราและทังกระบวนการผลิตและการออกแบบของเราไม่เกียว
ข้องกับการทดลองกับสัตว์
โอกาสในการจ้ างงานทีเท่าเทียมกันการไม่เลือกปฏิบัติและต่ อต้านการคุกคามและการล่ วงละเมิด
(Equal
Employment Opportunities, Non-Discrimination, and Anti-Harassment)
Kimball
มุ่งมันทีจะกําจัดการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบรวมถึงการคุมคามและการล่วงละเมิด
เราไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิ
การคุกคามหรื อการล่วงละเมิดโดยใครก็ตามทีมีต่อบุคคลอืนไม่วา่ จะเป็ นพนักงานหรื อไม่ก็ตามการละเมิดรวมถึ
งการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างรุ นแรงหรื อไร้มนุษยธรรมรวมถึงการลงโทษทางร่ างกาย
การบีบบังคับทางจิตใจหรื อร่ างกาย
การล่วงละเมิดทางวาจาหรื อการคุกคามจากการกระทําดังกล่าวดังกล่าว
สําหรับแนวทางการจ้างงานทังหมด ตังแต่การรับสมัครจนถึงการแยกกัน เราจะไม่เลือกปฏิบตั ิตามอายุ, เชือชาติ,
สี ผิว,ภูมิหลังทางสังคม, ศาสนา, ชาติพนั ธุ์หรื อชาติกาํ เนิด, เพศอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ,
ความพิการข้อมูลทางพันธุกรรม, รสนิยมทางเพศ, การเข้าร่ วมทางการเมือง การเป็ นสมาชิกสหภาพ,
สถานภาพการสมรส,สถานะเป็ นทหารผ่านศึกทีได้รับการคุม้ ครอง,
วรรณะ,
ทรัพย์สิน,
การเกิดหรื อการจัดประเภททีได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
และพนักงานทีมีความทุพพลภาพได้รับการจัดหาสิ งอํานวนความสะดวกทีเหมาะสม
บุคคลหรื อหน่วยงานใด ๆ ทีมีส่วนร่ วมในการเลือกปฏิบตั ิการล่วงละเมิดหรื อการละเมิดทีต้องห้าม
จะถูกลงโทษทางวินยั จนถึงและรวมถึงการยุติความสัมพันธ์กบั
Kimball
โดยทันที
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นโยบายนีใช้กบั การปฏิบตั ิงานในสถานทีของ
Kimball
และในระหว่างการดําเนิ นธุรกิจ
ตลอดจนการกระทํานอกสถานทีทีส่ งผลกระทบต่อพนักงานในทีทํางานหรื อทีสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที
ไม่เป็ นมิตร
การพัฒนาพนักงาน (Employee Development)
เพือลดแรงกดดันจากภายนอกและภายใน
เราได้พยายามสร้างพลังและวิสัยทัศน์ในกระบวนการบริ หารผูท้ ีมีความสามารถของเรา
เราใช้ประโยชน์จากความสามารถทีเรานํามาสู่ องค์กรของเรา
โดยมุ่งเน้นผลในอนาคต
แนวปฏิบตั ิในการบริ หารประสิ ทธิภาพรายบุคคลซึงเป็ นสิงทีพนักงานของเราสมควรได้รับ
ดังนันเราจึงมอบอํานาจให้พวกเขาเป็ นเจ้าของและขับเคลือนการพัฒนาส่ วนบุคคลและวิชาชีพภายในบริ บทของ
แผนธุรกิจโดยรวมของเราเพือตอบสนองความต้องการทีแท้จริ ง
ไม่มีกฎเกณฑ์
เราใช้ความสําเร็ จแรงบันดาลใจและความท้าทายเพือกําหนดความต้องการในการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ผูน้ าํ ของเราคือโค้ชทีเป็ นต้นแบบค่านิยมของเราปรับความคาดหวังและปรับให้เข้ากับความต้องการของพนักงา
น ด้วยความมุ่งมันในบทบาททีพวกเขามีตอ่ ความสําเร็ จ บุคลากรของเราคือผูท้ ีทําให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จ
กลยุทธ์การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ของเราคือการเตรี ยมพนักงานของเราให้เป็ นผูน้ าํ โดยใช้โปรแกรมทีมีโครง
สร้างทีมีผลกระทบสู งและสอดคล้องกับวัฒนธรรม บนพืนฐานหลักความสามารถของผูน้ าํ คิมบอลล์ (Leading
the Kimball Way)
 สร้างแรงกระตุน้ เพือการเติบโต (Be a catalyst for growth)
 มีจิตสํานึกในความเป็ นเจ้าของกิจการ (Have an enterprise mindset)
 แสดงความกล้าหาญ (Show courage)
 การสร้างผูต้ ิดตาม (Build followership)
 ปลูกฝังความสามารถพิเศษ (Cultivate talent)
การออกแบบเส้นทาง
หลักความสามารถของผูน้ าํ คิมบอลล์
(Leading
Kimball
Way)
มีพนฐานมาจากการวิ
ื
จยั เกียวกับการเปลียนแปลงพฤติกรรม
ทีมีประสิ ทธิผลและการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ
เราเริ มต้นการเดินทางด้วยการมุ่งเน้นไปทีตัวตนทีเป็ นผูน้ าํ
ก่อนทีจะเปลียนไปสู่ การนําทีมและช่วงสุดท้ายจะมุ่งเน้นไปทีการเป็ นผูน้ าํ ในองค์กร
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ในเส้นทางการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ เหล่านี เรายังคงสร้างขีดความสามารถในการสนับสนุนและการสอบถามผูน้ าํ
ของเราโดยเฉพาะอย่างยิงเมือเกียวข้องกับการนําผูอ้ ืน
ความพยายามในการเติบโตและการพัฒนาของเรามีเป้าหมายเพือปิ ดช่องว่างทีระบุไว้ในความสามารถในการเป็
นผูน้ าํ ทีจําเป็ นในการดําเนิ นกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราโดยการออกแบบการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ
โดยใช้ประโยชน์จากการศึกษาแบบตัวต่อตัว
การเรี ยนรู ้เสมือนการเรี ยนรู ้แบบเพือน
การให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
เรามุ่งมันทีจะปกป้องความเป็ นส่ วนตัวของผูท้ ีมอบความไว้วางใจให้เราด้วยข้อมูลส่ วนบุคคลของพวกเ
ขา
ซึงรวมถึงลูกค้า
ซัพพลายเออร์
ผูเ้ ยียมชมเว็บไซต์
พนักงานและทุกคนทีทําธุรกิจกับเรา
เมือใดก็ตามทีเป็ นไปได้เราจะอธิบายว่าข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถแก้ไขปรับปรุ งหรื อลบได้อย่างไร
เราเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลให้ปลอดภัยและปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องทีควบคุมข้อมูลนัน
การเตรียมการด้ านความปลอดภัยอย่ างสมดุล (Adopting Proportionate Security Arrangements)
Kimball
มีจุดมุ่งหมายเพือให้แน่ใจว่าการจัดเตรี ยมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของเราและการมีส่วนร่ วมของเรากับก
องกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐและเอกชนนันสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศทีเกียวข้องและมาตรฐานแ
ละแนวทางสากลทีเกียวข้อง เช่น หลักการโดยสมัครใจด้านความมันคงและสิ ทธิ มนุษยชน (Voluntary
Principles
on
Security
and
Human
Rights)
เราจะปรับการเตรี ยมการด้านความปลอดภัยของเราให้สมดุลกับความจําเป็ นด้านความปลอดภัยในขณะทีเคารพ
สิ ทธิมนุษยชน
การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสิ งแวดล้อมสําหรับการใช้ ทีดินและนํา (Developing Sound Practices for Land and
Water Use)
สิทธิในนําเป็ นสิทธิขนพื
ั นฐานของมนุษย์
Kimball
พยายามทําความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวปฏิบตั ิทีดีสาํ หรับการใช้ทีดินและนําทีสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิสากล
ทีเกิดขึนใหม่
ในขณะทีพิจารณาผลกระทบของกิจกรรมทัวโลกทีมีต่อปั ญหาทรัพยากรนํา
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(หมายถึงการขาดปริ มาณคุณภาพและการเข้าถึงนํา)
มุ่งมันทีจะเคารพสิ ทธิ มนุษยชนเพือสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายการจัดการสิ งแวดล้อมของเรา

Kimball

เราอํานวยความสะดวกในการรายงานที Kimball และภายในห่ วงโซ่ อุปทานของเราอย่ างไร (How We Facilitate
Reporting at Kimball and Within Our Supply Chain)
การฝึ กอบรมพนักงานของเรารวมถึงการฝึ กอบรมเกียวกับวิธีรับรู ้สัญญาณของการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ทีอาจเกิดขึน
หากพนักงานที
Kimball
หรื อบุคคลอืน
ๆ
ภายในห่วงโซ่อุปทานของเรามีคาํ ถามหรื อต้องการรายงานการละเมิดนโยบายนี ทีอาจเกิดขึน พวกเขาอาจแจ้ง
(ก) หัวหน้างานหรื อผูจ้ ดั การ Kimball คนใดก็ตามทีพวกเขารู ้สึกสบายใจในการพูดคุยเกียวกับปัญหา (ข)
ทีมงานทรัพยากรบุคคลของ Kimball หรื อหัวหน้าเจ้าหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อ (ค)
ระบบการรายงาน
"สายด่วน"
ทางจริ ยธรรมของบุคคลทีสามทีไม่เปิ ดเผยตัวตนและเป็ นความลับ
ผูร้ ายงานสามารถเข้าถึงสายด่วนทัวโลกได้ตลอด
ชัวโมงต่อวัน
วันต่อสัปดาห์ผา่ นทางอีเมลอินเทอร์เน็ตหรื อโทรศัพท์ในภาษาทีพวกเขาเลือก
เราเผยแพร่ สายด่วนนีในการสื อสารของเรากับพนักงานและต่อสาธารณะ
ในจรรยาบรรณนโยบายนีและช่องทางอืน
ๆ
ทีเราให้บริ การแก่สาธารณะรวมถึงพนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืน
ๆ
ในเครื อข่ายผูผ้ ลิตวัตถุดิบและชินส่วนของเรา
กระบวนการสอบสวนของเรามีความยุติธรรมเป็ นกลางและโปร่ งใสต่อผูท้ ีเกียวข้อง
ไม่ มีการตอบโต้ (No Retaliation)
Kimball
จะตรวจสอบรายงานทังหมดโดยทันทีและจะไม่ตอบโต้หรื อยอมให้มีการตอบโต้ต่อบุคคลหรื อหน่วยงานใด ๆ
ทีทํารายงานหรื อให้ความร่ วมมือในการสอบสวนโดยสุจริ ต
บุคคลหรื อหน่วยงานใด
ๆ
ทีตอบโต้หรื อคุกคามการตอบโต้ต่อผูใ้ ดก็ตามทีรายงานหรื อให้ความร่ วมมือในการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษท
างวินยั จนถึงและรวมถึงการยุติความสัมพันธ์กบั Kimball โดยทันที
คําแถลงประจําปี งบประมาณ 2563 (Annual Statement for FY2020)
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ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎหมายเพือต่อต้านการใช้ทาสสมัยใหม่ (Modern Slavery Act)
ของสหราชอาณาจักรและข้อบังคับของสหรัฐอเมริ กาในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (48 CFR 52.222-50), Kimball
Electronics,
Inc.
ในนามของตัวเองและ
บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ย่อยอุทิศตนให้กบั การส่ งเสริ ม
แนวปรัชญาบริ ษทั
(Guiding
Principles)
ในการปฏิบตั ิตามหลักความโปร่ งใสในห่วงโซ่อปุ ทาน
รายงานนีเป็ นการทบทวนกิจกรรมของเราสําหรับปี บัญชีซึงสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
Kimball
Electronics,
Inc.
(“
KEI”)
เชือว่าไม่มี
บริ ษทั
ใดทีควรประสบความสําเร็ จในขณะทีละเมิดสิทธิมนุษยชนขันพืนฐานของผูอ้ ืนผ่านการเป็ นทาส การจํายอม
การบังคับหรื อการใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย
ด้วยเหตุนี
KEI
โดยอาศัยหลักปรัชญาของเรา
จึงสนับสนุนความโปร่ งใสและความรับผิดชอบต่อตัวเองห่วงโซ่อุปทาน ผ่านคู่มือคุณภาพซัพพลายเออร์ ทวโลก
ั
การฝึ กอบรมพนักงานของเราจะรวมถึงการรับรู้สัญญาณของการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนทีอาจเกิดขึน
ในปี นี KEI ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบในสถานที ของบริ ษทั ย่อยและซัพพลายเออร์ หลายแห่ง
ผลจากการตรวจสอบนี
มีพฤติกรรมของผูต้ อ้ งสงสัยซึงมีเหตุผลทีน่าจะเชือได้
และมีหลักฐาน
การใช้แรงงานทาสในสภาวะจํายอมหรื อการใช้แรงงานบังคับหรื อถูกบังคับ
ได้ถูกรายงานไปยังฝ่ ายบริ หารเพือทําการสอบสวนต่อไป
เรายินดีทีจะรายงานว่ามีการรายงานเหตุการณ์เป็ นศูนย์ต่อฝ่ ายบริ หาร
ซึงได้มีการรายงานต่อไปยังหน่วยงานท้องถินหรื อองค์กรด้านสิ ทธิ มนุษยชนเพือการตรวจสอบต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิง KEI ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบในประเทศต่อไปนี : ออสเตรี ย แคนาดา จีน
สาธารณรัฐเช็กเยอรมนี ญีปุ่ น เม็กซิโก โปแลนด์ อิตาลี เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทยและสหรัฐอเมริ กา
ขึนอยูก่ บั การร้องขอ
สามารถแจ้งสถานทีเฉพาะเจาะจงได้
สามารถแก้ไขข้อความทีต้องการปิ ดเป็ นความลับได้ได้ตามความจําเป็ น สามารถติดต่อ Kimball Electronics
Compliance ทางอีเมลได้ที: KE Compliance
คําแถลงนีได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ KEI แล้ว
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ขอแสดงความนับถือ
โดนัลด์ ดี. ชาร์ รอน
(Donald D. Charron)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
(Chairman and Chief Executive Officer)
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