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Duties and Responsibilities
1.

Education and awareness
The TDK Business Ethics & CSR Committee and the Ethics Councils shall devote themselves to
educating on and increasing awareness of TDK Members of the TDK Code of Conduct.
2. Problem resolutions
One of the duties of the TDK Business Ethics & CSR Committee and the Ethics Councils is to
resolve problems and issues related to the TDK Code of Conduct. Depending on the nature of
problem, either the TDK Business Ethics & CSR Committee or the relevant Ethics Council, or
both, shall act in a cooperative manner to resolve such problems or issues.
3. Investigations
In order to resolve a problem relating to the TDK Code of Conduct, the TDK Business Ethics &
CSR Committee and the Ethics Councils may conduct an investigation if they determine it to
be necessary, or may request a relevant organization to conduct such investigation.
4. Duty of confidentiality and protection of an Informant
The TDK Business Ethics & CSR Committee and the Ethics Councils shall have a duty of
confidentiality concerning the information that has been revealed to them through the
operation of the TDK Code of Conduct Program including, to the greatest extent practicable
under the circumstances, the identity of the person who requests a consultation, raises a
grievance/seeks an explanation, replies to questions or provides any information in relation
to the TDK Code of Conduct (the “Informant”). The TDK Business Ethics & CSR Committee
and the Ethics Council must protect the Informant in such a manner that he/she will not
receive any unjust treatment or disadvantage due to his/her act of raising a grievance.

Refer to Chapter 4 of TDK Code of Conduct Handbook
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Duties and Responsibilities
5.

Proposal of corrective measures
In the event that a material violation by a TDK Member of any law or regulation, or any provision of
the TDK Code of Conduct, or other internal company rule becomes apparent, the TDK Business Ethics &
CSR Committee and the relevant Ethics Council must discuss corrective measures and propose the
corrective measures to the relevant member organization of the TDK Group.
6. Report on the corrective measures
The Chairperson or the branch manager shall have the right to give general managers of the relevant
member organization of the TDK Group instructions that the proposed corrective measures should be
taken immediately, pursuant to the decision of the TDK Business Ethics & CSR Committee or the Ethics
Council. The Chairperson or the branch manager shall report to the board of directors of the relevant
member organization of the TDK Group regarding the matters or issues that he or she reasonably
believes are especially important. The Chairperson or the branch manager shall also instruct the
general managers of the relevant member organization of TDK to submit reports on the results of the
corrective measures.
7. Evaluation and reporting
The TDK Business Ethics & CSR Committee shall evaluate and review from time to time the content and
operation of the TDK Code of Conduct. The TDK Business Ethics & CSR Committee shall promptly inform
branch managers of any decisions that the TDK Business Ethics & CSR Committee makes.
8. Meeting
Each of the TDK Business Ethics & CSR Committee and the Ethics Councils shall hold a meeting once per
quarter or more if necessary.
Keep meeting minute of Ethics Councils meeting and keep record of consultations confidentially.
Refer to Chapter 4 of TDK Code of Conduct Handbook
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Consultation channel for ethical issues
1. MPT Ethics Council & CSR Committee

2. E-mail : CSR_Committee@magnecomp.com

3. Suggestion box and Complaints of Ethical Business Conduct

4. TDK Group Compliance Helpline in South East Asia District
#

Reporting method

Address

Language

1

E-mail

tdk_asia_helpline@amt-law.com

English, Chinese, Japanese, Malay, Thai

2

Telephone

+65-64381797

English, Chinese, Japanese

3

Postal mail or parcel
delivery service

TDK helpline manager, Anderson Mori &
Tomotsune
(Singapore) LLP

English, Chinese, Japanese, Malay, Thai

9 Raffeles Place #17-01, Republic Plaza,
Singapore, 048619
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คณะทีปรึกษาด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะทีปรึกษาด้านจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
อัลเบิรท์ ออง คิ ม กวน
(ประธานบริ ษทั )
ประธานทีปรึกษาด้านจริ ยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ธิ ติ มกราภิ รมย์
(รองประธานบริ หาร
ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ)
ทีปรึกษาด้านจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

สมนึ ก วิ รฬุ ห์พงศ์
(ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและบริ หาร)
ทีปรึกษาด้านจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ประดิ ษฐ์ วงศ์มณี รงุ่
(ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบริหารจัดการคุณภาพ)
ทีปรึกษาด้านจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ณัฐกฤตา สําลีพนั ธ์
(ผูจ้ ดั การ
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
TLS & EICC Center
ประสานงาน
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หน้ าทีและความรับผิดชอบ
1. การให้ความรู้และความตระหนัก
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม จะอุทศิ เวลาเพือ การให้ความรูแ้ ก่
สมาชิก และสอนให้สมาชิกตระหนักถึงหน้าทีต ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค
2. การแก้ไขปัญหา
หน้าทีห ลักอย่างหนึงของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม คือการ
แก้ไขปญั หาและประเด็นทีเ กีย วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค หน้าทีใ นการแก้ปญั หาใดจะเป็ 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. การรักษาข้อมูลความลับ และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
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”) คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
และทีป รึกษาด้านจริยธรรม จะต้องคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ให้ได้รบั การปฏิบตั ติ ่ออย่างไม่เป็ นธรรม หรือเสีย
ผลประโยชน์จากการแจ้งข้อมูล
อ้างอิงจากคู่มอื หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค
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หน้ าทีและความรับผิดชอบ
5. ข้อเสนอมาตรการแก้ไข
ในกรณีการทําผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือเงือ นไขใดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค หรือกฎของแต่
ละบริษทั ของสมาชิกปรากฏชัดขึน0 มา คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้าน
จริยธรรม ของบริษทั นัน0 จะต้องปรึกษากันในเรือ งมาตรการแก้ไข และเสนอต่อบริษทั สมาชิกทีดเี คนัน0
6. การรายงานมาตรการแก้ไข
ให้ประธาน หรือผูจ้ ดั การสาขามีอํานาจในการสังการให้

ผจู้ ดั การใหญ่ของบริษทั สมาชิกทีดเี คนัน0 ๆ ควรดําเนินการ
ตามคําเสนอในการแก้ไขปญั หาตามมติของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ หรือทีป รึกษาด้าน
จริยธรรมทันที ประธานหรือผูจ้ ดั การสาขาจะต้องรายงานให้กบั คณะกรรมการของบริษทั สามชิกนัน0 ๆ ทราบถึง
ประเด็นสําคัญๆ ทีเ กิดขึน0 ประธานหรือผูจ้ ดั การสาขายังต้องสังการให้

ผจู้ ดั การใหญ่ของบริษทั สมาชิกทีดเี คนัน0 ๆ ให้
ส่งรายงานผลการดําเนินการแก้ไขให้ทราบ
7. การประเมิน และการรายงาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ จะต้องประเมินและทบทวนข้อความ และการดําเนินการตาม
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี คเป็ นครัง0 คราว โดยทีค ณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์จะต้อง
แจ้งให้ กับผูจ้ ดั การสาขาทราบถึงมติหรือการตัดสินใจใดๆ ทีค ณะกรรมการฯ มีขน0ึ
8. การประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และทีป รึกษาด้านจริยธรรม จะต้องจัดการประชุมอย่างน้อยไตร
มาสละหนึงครัง0 หรือมากกว่าหากจําเป็ น
รายงานการประชุมของคณะทีป รึกษาด้านจริยธรรม และการบันทึกการให้คาํ ปรึกษาจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ
อ้างอิงจากคู่มอื หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค
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ช่องทางการให้คาํ ปรึกษาเกียวกับจรรยาบรรณ
1. คณะที0ปรึกษาด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. อีเมล์ : CSR_Committee@magnecomp.com
3. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
4. สายด่วนให้ความช่วยเหลือของกลุ่มทีดีเคในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
#
วิธีการรายงาน
ที0อยู่
ภาษา
1 อีเมล์
tdk_asia_helpline@amt-law.com อังกฤษ จีน ญี0ปนุ่ มาเลย์ และไทย
2 โทรศัพท์
อังกฤษ จีน และญี0ปนุ่
+65-64381797
3 ไปรษณี ยห์ รือพัสดุ TDK helpline manager, Anderson อังกฤษ จีน ญี0ปaน
ุ่ มาเลย์ และไทย
Mori & Tomotsune
(Singapore) LLP
9 Raffeles Place #17-01, Republic
Plaza, Singapore, 048619
Magnecomp Precision Technology PCL
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