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คณะกรรมการด้านจริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสงัคม
หน่วยธรุกิจแขนจบัหวัอ่านฮารด์ดิสกไ์ดรฟ์

คณะกรรมการด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่วยธุรกิจแขนจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ธิติ มกราภิรมย์
รองประธานบริหารอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย

ประธาน

ชัยทัต นามสุบิน
รองประธานบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
คณะกรรมการ

สมนึก วิรุฬห์พงศ์
ผู้อ านวยการอาวุโส

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Facilities & Safety
คณะกรรมการ

ช านิ ฮ่ันเฉียง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายผลิต

คณะกรรมการ

นวพล ถาวรามร
รองประธานบริหาร

ฝ่ายการพัฒนากระบวนการผลิต
คณะกรรมการ

สมนึก ทองอยู่
ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการ

กนกศักดิ์ โกมินทร์
เจ้าหน้าที่อาวุโส

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Facilities & Safety
คณะกรรมการ

ณัฐกฤตา ส าลีพันธ์
ผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Facilities & Safety 
ประสานงาน
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คณะกรรมการด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่วยธุรกิจแขนจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ธิติ มกราภิรมย์
รองประธานบริหารอาวโุส
ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย

ประธาน

สมนึก วิรุฬห์พงศ์ / กิอิชิ นากาตะ
รองประธาน

ซาร่า เซนต์ จอห์น (Sara St. John)
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

HTI
คณะกรรมการด้านจริยธรรม

ไดแอน แฟรงค์ (Diane Frank)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และบริหาร

MPT US
คณะกรรมการด้านจริยธรรม

เคซี่ย์ อาว (Casey Au)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และบริหาร

APT
ฮ่องกง / ตงก่วน

คณะกรรมการด้านจริยธรรม
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1. การให้ความรู้และความตระหนัก
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์และทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรม ตอ้งอุทศิเวลาเพือ่การใหค้วามรูแ้กส่มาชกิ และสอนใหส้มาชกิตระหนกัถงึ
หน้าทีต่ามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค

2. การแก้ไขปัญหา
หน้าทีห่ลกัอยา่งหนึ่ง ของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์และทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรม คอืการแกไ้ขปัญหาและประเดน็ที่เกีย่วกบั
จรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค หน้าทีใ่นการแกปั้ญหาใด จะเป็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์หรอืทีป่รกึษาดา้นจรธิรรมนัน้ 
ขึน้อยูก่บักรณ ีหรอือาจจะเป็นของทัง้สองหน่วยงานกเ็ป็นได้

3. การสอบสวน
ในการแกไ้ขปัญหานัน้ คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์และทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรม อาจจ าเป็นตอ้งมกีารสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิเอง หรอื
มอบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งท าหน้าทีแ่ทน

4. หน้าท่ีของการรกัษาความลบัและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์และทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรม มหีน้าทีท่ีจ่ะรกัษาขอ้มลูความลบัทีม่คีนแจง้เขา้มาจากโครงการหลกั
จรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยถงึทีม่าของขอ้มลูอยา่งสดุความสามารถ ไมว่า่จะเป็นผูท้ีม่าขอค าปรกึษา ผูท้ี่มารอ้งเรยีน มาขอ
ค าอธบิาย ตอบค าถาม หรอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการกระท าผดิหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค (“ผูใ้หข้อ้มลู”) คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและ
ซเีอสอาร ์และทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรม จะตอ้งคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูไมใ่หไ้ดร้บัการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม หรอืเสยีผลประโยชน์จากการแจง้ขอ้มลู

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
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5. ข้อเสนอมาตรการแก้ไข
ในกรณกีารท าผดิกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ หรอืเงือ่นไขใดของหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค หรอืกฎของแต่ละบรษิทัของสมาชกิทดีเีคปรากฏชดั
ขึน้มา คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์และทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรมของบรษิทันัน้ จะตอ้งปรกึษากนัในเรือ่งมาตรการแกไ้ข และเสนอต่อ
บรษิทัสมาชกิทดีเีคนัน้

6. การรายงานมาตรการแก้ไข
ประธาน หรอืผูจ้ดัการสาขามอี านาจในการสัง่การใหผู้จ้ดัการใหญ่ของบรษิทัสมาชกิทดีเีคนัน้ๆ ด าเนินการตามค าเสนอในการแกไ้ขปัญหาตามมตขิอง
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์หรอืทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรมทนัท ีประธาน หรอืผูจ้ดัการสาขาจะตอ้งรายงานใหก้บัคณะกรรมการของ
บรษิทัสมาชกินัน้ๆ ทราบถงึประเดน็ส าคญัๆ ทีเ่กดิขึน้ ประธาน หรอืผูจ้ดัการสาขายงัตอ้งสัง่การใหผู้จ้ดัการใหญ่ของบรษิทัสมาชกิทดีเีคนัน้ๆ สง่รายงานผล
การด าเนินการแกไ้ขใหท้ราบ

7. การประเมิน และการรายงาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์จะตอ้งประเมนิและทบทวนขอ้ความ และการด าเนินการตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีคเป็นครัง้
คราว โดยทีค่ณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร์ จะตอ้งแจง้ใหก้บัผูจ้ดัการสาขาทราบถงึมต ิหรอืการตดัสนิใจใดๆ ทีค่ณะกรรมการ
จรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอารม์ขี ึน้

8. การประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกจิและซเีอสอาร ์และทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรม จะตอ้งจดัการประชมุอยา่งน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ หรอืมากกว่าหากจ าเป็น

รายงานการประชมุของคณะทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรม และการบนัทกึการใหค้ าปรกึษาจะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั อา้งองิจากคู่มอืหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีคหมวดที ่2

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
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1. คณะกรรมการด้านจริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสงัคมหน่วยธรุกิจแขนจบัหวัอ่านฮารด์ดิสกไ์ดรฟ์

2. อีเมล : CSR_Committee@magnecomp.com

3. กล่องรบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ

4. สายด่วนให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมทางธรุกิจของทีดีเคในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และอินเดีย

# วิธีการรายงาน ท่ีอยู่ ภาษา

1 อีเมล tdk_asia_helpline@amt-law.com จีน องักฤษ ญ่ีปุ่ น มาเลย ์ไทย

2 โทรศพัท์ +65-64381797 องักฤษ ญ่ีปุ่ น (จีน)

3 ไปรษณียห์รือพสัดุ

TDK Group Helpline Manager, 
Anderson Mori & Tomotsune
(Singapore) LLP
9 Raffeles Place #17-01, 
Republic Plaza, Singapore, 048619

จีน องักฤษ ญ่ีปุ่ น มาเลย ์ไทย

ช่องทางการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัจรรยาบรรณ




