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หน้ าทีและความรับผิดชอบ
1. การให้ความรู้และความตระหนัก
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม ต้องอุทศิ เวลาเพือ การให้ความรูแ้ ก่
สมาชิก และสอนให้สมาชิกตระหนักถึงหน้าทีต ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค
2. การแก้ไขปัญหา
หน้าทีห ลักอย่างหนึง ของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม คือการ
แก้ไขปญั หาและประเด็นทีเ กีย วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค หน้าทีใ นการแก้ปญั หาใด จะเป็ นของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ หรือทีป รึกษาด้านจริธรรมนัน0 ขึน0 อยูก่ บั กรณี หรืออาจจะเป็ นของ
ทัง0 สองหน่วยงานก็เป็ นได้
3. การสอบสวน
ในการแก้ไขปญั หานัน0 คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม อาจ
จําเป็ นต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานทีเ กีย วข้องทําหน้าทีแ ทน
4. หน้ าทีของการรักษาความลับและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม มีหน้าทีท จี ะรักษาข้อมูลความลับทีม ี
คนแจ้งเข้ามาจากโครงการหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค และจะต้องไม่เปิดเผยถึงทีม าของข้อมูลอย่างสุด
ความสามารถ ไม่วา่ จะเป็ นผูท้ มี าขอคําปรึกษา ผูท้ มี าร้องเรียน มาขอคําอธิบาย ตอบคําถาม หรือให้ขอ้ มูลเกีย วกับ
การกระทําผิดหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค (“ผูใ้ ห้ขอ้ มูล”) คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม จะต้องคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม หรือเสีย
ผลประโยชน์จากการแจ้งข้อมูล
อ้างอิงจากคู่มอื หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี คหมวดที  2
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หน้ าทีและความรับผิดชอบ
5. ข้อเสนอมาตรการแก้ไข
ในกรณีการทําผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือเงือ นไขใดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค หรือกฎของแต่
ละบริษทั ของสมาชิกทีดเี คปรากฏชัดขึน0 มา คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้าน
จริยธรรมของบริษทั นัน0 จะต้องปรึกษากันในเรือ งมาตรการแก้ไข และเสนอต่อบริษทั สมาชิกทีดเี คนัน0
6. การรายงานมาตรการแก้ไข
ประธาน หรือผูจ้ ดั การสาขามีอํานาจในการสังการให้

ผจู้ ดั การใหญ่ของบริษทั สมาชิกทีดเี คนัน0 ๆ ดําเนินการตามคํา
เสนอในการแก้ไขปญั หาตามมติของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ หรือทีป รึกษาด้านจริยธรรม
ทันที ประธาน หรือผูจ้ ดั การสาขาจะต้องรายงานให้กบั คณะกรรมการของบริษทั สมาชิกนัน0 ๆ ทราบถึงประเด็น
สําคัญๆ ทีเ กิดขึน0 ประธาน หรือผูจ้ ดั การสาขายังต้องสังการให้

ผจู้ ดั การใหญ่ของบริษทั สมาชิกทีดเี คนัน0 ๆ ส่งรายงาน
ผลการดําเนินการแก้ไขให้ทราบ
7. การประเมิน และการรายงาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ จะต้องประเมินและทบทวนข้อความ และการดําเนินการตาม
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี คเป็ นครัง0 คราว โดยทีค ณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ จะต้อง
แจ้งให้กบั ผูจ้ ดั การสาขาทราบถึงมติ หรือการตัดสินใจใดๆ ทีค ณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์มขี น0ึ
8. การประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม จะต้องจัดการประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละหนึงครัง0 หรือมากกว่าหากจําเป็ น
รายงานการประชุมของคณะทีป รึกษาด้านจริยธรรม และการบันทึกการให้คาํ ปรึกษาจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ
อ้างอิงจากคู่มอื หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี คหมวดที  2
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ช่องทางการให้คาํ ปรึกษาเกียวกับจรรยาบรรณ
1. คณะกรรมการด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่ วยธุรกิจแขนจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
2. อีเมล : CSR_Committee@magnecomp.com
3. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
4. สายด่วนให้ความช่วยเหลือของกลุ่มทีดีเคในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และอินเดีย
#
วิธีการรายงาน
ทีอยู่
ภาษา
1 อีเมล
tdk_asia_helpline@amt-law.com
อังกฤษ จีน ญีปนุ่ มาเลย์ และไทย
2 โทรศัพท์
อังกฤษ จีน และญีปนุ่
+65-64381797
3 ไปรษณี ยห์ รือพัสดุ TDK Group Helpline Manager,
อังกฤษ จีน ญีปนุ่ มาเลย์ และไทย
Anderson Mori & Tomotsune
(Singapore) LLP
9 Raffeles Place #17-01,
Republic Plaza, Singapore, 048619
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