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เป็นเรือ่งแน ่!!!!   

จดหมายขา่ว “เป็นเรือ่งแน!่!!! TCoC Actions Taken!!!!” ฉบับนี้กลับมาสง่ทา้ยเดอืนแห่งจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิท  
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ของเรากนัครับ ขอน าเรือ่งทีม่กีารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติภายในกลุม่บรษัิทของเรามาตอกย ้ากัน
อกีสกัครัง้ตามหลักปฏบิัตทิีเ่คร่งครัดของบรษัิทเสมอมาทีว่า่ “ความอดทนเป็นศูนย์” โดยบรษัิทจะไม่ยอมผ่อนปรนใหก้ับการ
กระท าการทจุรติใดๆ อยา่งเด็ดขาด 
เรือ่งจรงิทีผ่า่นมา 
มเีรือ่งรอ้งเรยีนเรือ่งหนึง่ในปีผ่านมา โดยระบวุา่ มผีูใ้ชง้านคนหนึง่ไดอ้อก PR โดยใช ้user id และพาสเวริด์ของหัวหนา้ เพือ่
จัดจา้งงานบรกิารซึง่จะตอ้งมวีัสดอุุปกรณ์ทีผู่รั้บจา้งจัดหาเขา้มาใชเ้พือ่ใหบ้รกิารงานดังกล่าวดว้ย โดยผูใ้ชง้านไดท้ าการเพิม่
รายการวัสดุอปุกรณ์หลายรายการทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นงานจา้งเหมานัน้ และในบางวัสดุอปุกรณ์ก็ก าหนดสเป็คทีส่งูกวา่ความ
จ าเป็นในการใชง้านโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่น าไปใชส้ว่นตัว นอกจากนัน้ ผูใ้ชง้านยังตกลงยอมรับวัสดอุปุกรณ์ทีม่สีเป็คต า่กวา่ที่
ก าหนดไวใ้น PR จากผูรั้บเหมาโดยไม่ไดรั้บอนุมัต ิรวมตลอดถงึยังไดท้ าการยักยอกน าวัสดอุปุกรณ์และเครือ่งมอืส าหรับงาน
จา้งเหมาอกีเป็นจ านวนมากออกไปใชเ้ป็นทรัพยส์นิสว่นตัวอกีดว้ย ดังนัน้ บรษัิทจงึไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิใน
เรือ่งดงักลา่ว ซึง่ผลการตรวจสอบพบวา่เป็นจรงิตามทีร่อ้งเรยีน   
การด าเนนิมาตรการลงโทษ 
บรษัิทไดล้งโทษพนักงานดังกล่าวดว้ยการ “ไล่ออก” โดยไม่ไดรั้บคา่ชดเชยและไม่ไดรั้บเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี และให ้
พนักงานชดใชค้่าเสยีหายทัง้ในสว่นทีม่กีารยอมรับวัสดอุุปกรณ์ทีม่สีเป็คต า่กว่าทีก่ าหนดไวใ้น PR และในสว่นทีม่กีารสั่งวัสดุ
อปุกรณ์ทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานคนืใหก้ับบรษัิททัง้หมด ส าหรับผูบ้ังคับบัญชาของพนักงานรายนี้ก็ไดถู้กลงโทษตาม
ระเบยีบเชน่กนั  เนือ่งจากการละเลย ขาดการควบคมุดแูลเอาใจใสใ่นระดบัทีเ่พยีงพอท าใหเ้กดิการทจุรติในหลายขัน้ตอนตัง้แต่
การออก PR การตรวจรับงาน และการควบคมุดแูลงานในความรับผดิชอบ นอกจากนัน้ ผูรั้บจา้งทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งก็ไดถู้กยกเลกิ
งานและระงับมใิหเ้ขา้เสนอราคาส าหรับงานจา้งเหมาใหมก่บับรษัิทดว้ย   
จรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง 
หลักการส าคัญของเรา ขอ้ที ่1.เรามีพันธะสัญญาในการด าเนินธุรกจิทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานศลีธรรมและจรยิธรรมสูงสุด  
เราไมย่อมผอ่นปรนหรอือดทนใดๆ ตอ่การตดิ/รับสนิบนและการทจุรติคอรรั์ปชัน่ในทกุรูปแบบ 
เรือ่งจรงิทีต่อ้งไมใ่หเ้กดิซ า้ข ึน้อกี 
พนักงานทุกคนมีหนา้ทีใ่นการประพฤตปิฎบิัตตินดว้ยความซือ่สัตย์สจุรติ ร่วมป้องกัน ยับยัง้ ตรวจหาและรายงานถงึการตดิ
สนิบนและการทจุรติคอรรั์ปชัน่ใหแ้กบ่รษัิทไดรั้บทราบ 

กรณีพบเห็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณสามารถรอ้งเรยีนไดผ้า่นช่องทางดงันี ้
- นายอลัน แคม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) / E-mail: alank@libertasth.com  
  หรอืทีอ่ยู:่ 90/40-41 อาคารสาธรธาน ี1 ชัน้ 15 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก กทม. 10500  
- นายศโิรโรตม ์เมธมโนศักดิ ์(ทีป่รกึษาจรรยาบรรณ) / หมายเลขโทรศัพท:์ 086-774-2333 E-mail: sirorotem@tatasteelthailand.com  
  หรอืทีอ่ยู:่ 555 อาคารสาทาวเวอร ์2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร กทม. 10900  
- ผูป้ระสานงานจรรยาบรรณของแตล่ะพืน้ที ่
- สายดว่น TCoC  (จันทร-์ศกุร ์เวลา 8.00-17.00 น.) หมายเลขโทรศัพท:์ 1-800-292-777 (โทรฟร)ี หรอื 02-677-2800 
  หรอื E-mail tell@thailand-ethicsline.com หรอื ตูป้ณ. 2712  ไปรษณียบ์างรัก กรงุเทพฯ 10500 
  หมายเหต:ุ ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนจะถกูเก็บเป็นความลับ 
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“TCoC Actions Taken !!!!” newsletter, this issue returns to the end of Ethics Months of our Tata Steel (Thailand) Group. 
Once again, we would like to mention complaints about corruption within our group companies, in strictly compliance 
with the Company's Tata Code of Conduct on “Zero Tolerance for corruption”. 

True story in the past 
One complaint was filed last year, indicated that a user issued PRs by using the user id and password of a supervisor for 
many services’ job that the contractor must supply materials and equipment for these jobs. The user has added several 
items of equipment and materials that are unnecessary for the jobs and some of them have higher specifications than 
needed for the purpose of personal use. In addition, the user accepted the equipment and materials that have lower 
specifications than specified in PRs from the contractor without any approval, including the misappropriation of a large 
number of materials and equipment for the service contract to use as personal property. As a result, the Company 
appointed the investigation committee on the issues and found that the complaint was true. 

Ethics Consequence 
The Company punished the employee by termination without severance pay and any provident fund and the employee 
returned the entire damage’s amount to the Company both the acceptance of lower specification equipment than 
specified in PR and unnecessary equipment and materials. The Company also punished the supervisor of this employee 
according to the regulations due to the omission and lack of adequate level of supervision which has led to corruption in 
many steps from PR issuance, job inspection, and supervision of work in responsibilities. In addition, the concerned 
contractor has been canceled and suspended from bidding for new contract work with the Company. 

Clause of the Code 
Our Core Principles 1. We are committed to operating our businesses conforming to the highest moral and ethical 
standards. We do not tolerate bribery or corruption in any form. This commitment underpins everything that we do. 

The real story that must not be repeated 
All employees have to conduct themselves with integrity, to prevent, deter, detect and report bribery and corruption to 
the Company. 

 TCoC Actions Taken!!!   

If you meet any actual or potential violation of TCoC, you can make disclosures by details as follow: 
- Mr. Alan Kam (Chairman of Audit Committee) / E-mail: alank@libertasth.com  
  or  Address: 90/40-41, Sathorn Thani Building 1, 15th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
- Mr. Sirorote Matemanosak (Ethics Counselor) / Tel: 086-774-2333 E-mail: sirorotem@tatasteelthailand.com 
  or Address: 555 Rasa Tower 2, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 
- Ethics Coordinators in each area of your Companies 
- TCoC Helpline (Monday-Friday from 08:00–17:00 hours.) Tel: 1-800-292-777 (Toll Free) or 02-677-2800 

or tell@thailand-ethicsline.com and P.O. Box 2712, Bangrak Post Office, Bangkok 10500 
  Remark: The disclosure made by the whistle blower will be kept as strictly confidential. 


