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คณุมคีวามสัำาคญั
ทุกุ ๆ คนทุ่�ทุำ�ง�นทุ่� Regal Rexnord มีอ่ิทิุธิพิลต่อ่ิชื่่�อิเสีย่ง วัฒันธิรรมี และ
ควั�มีสีำ�เรจ็ทุ�งธิรุกจิขอิงเร� ก�รแสีดงอิอิกในทุ่�ทุำ�ง�นและก�รต่ดัสีนิใจทุ่�คณุ
ทุำ�ลงไปสีง่ผลต่อ่ิภ�พลกัษณท์ุ่�คนทุั�วัโลกมีต่่อ่ิเร�

ป็ระมวลจรรย์าบรรณคอ่แนวทางของเราความซื่่�อตรงของเราเป็็นสั่�งสัำาคญั

เร�ต่อ้ิงก�รเป็นทุ่�รูจ้กัในฐ�นะบรษิทัุทุ่�ใหค้วั�มีสีำ�คญั 

ต่อ่ิควั�มีซ่�อิต่รง 

เร�ทุกุคนต่อ้ิงก�รใหก้�รทุำ�ง�นและสีถ�นทุ่�ทุำ�ง�นขอิงเร� 

สีะทุอ้ินวัฒันธิรรมีขอิงเร� ซึ�งก็คอ่ิควั�มีซ่�อิต่รงเป็นสีิ�งทุ่�เร�
 

ใหค้วั�มีสีำ�คญัทุ่�สีดุ เร�ซ่�อิสีตั่ยแ์ละเชื่ ่�อิถอ่ิได ้

เร�ทุกุคนอิ�จต่อ้ิงเผชื่ญิขอ้ิกงัวัลทุ�งกฎหมี�ย และ/หรอ่ิ 
จรยิธิรรมีในก�รทุำ�ง�นทุัง้สีิน้ บ�งคร ัง้คำ�ต่อิบทุ่�ถกูต่อ้ิงน้ัน

 

ไม่ีไดต้่รงต่�มีสีญัชื่�ต่ญ�ณหรอ่ิเห็นไดช้ื่ดัเจน

ประมีวัลจรรย�บรรณและจรยิธิรรมีทุ�งธิรุกจิขอิงเร� 
ทุำ�หน�้ทุ่�นำ�ทุ�ง เป็นหลกัก�รทุ่�ระบขุอ้ิกำ�หนดสีำ�คญั 

เก่�ยวักบัเร ่�อิงสีำ�คญัต่�่ง ๆ รวัมีถงึสี่�อิสี�รสีิ�งทุ่�คณุค�ดหวังัได ้
ขณะรว่ัมีง�นกบั Regal Rexnord
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ทุ่� Regal Rexnord เร�ใหค้วั�มีสีำ�คญักบัพฤต่กิรรมี ก�รกระทุำ� และก�รต่ดัสีนิใจขอิงเร�เก่�ยวั
กบัค�่นิยมีขอิงควั�มีซ่�อิสีตั่ย ์ควั�มีรบัผดิชื่อิบ ควั�มีหล�กหล�ย ก�รมีส่ีว่ันรว่ัมี และควั�มีเป็น
อินัหนึ�งอินัเดย่วักนั ควั�มีสีำ�เรจ็ขอิงลกูค�้ นวัตั่กรรมีโดยมีว่ัตั่ถปุระสีงค ์ก�รพฒัน�อิย�่งต่อ่ิเน่�อิง 
ประสีทิุธิภิ�พ และควั�มีต่อ้ิงก�รไดช้ื่ยัชื่นะ ทุัง้หมีดก�รต่ระหนักรูถ้งึควั�มีเรง่ดว่ัน เร�เรย่กสีิ�งน่ว้ั�่ 
“สีิ�งทุ่�ค�ดหวังัไดจ้�กเร�” ประมีวัลจรรย�บรรณและจรยิธิรรมีทุ�งธิรุกจิขอิง Regal Rexnord สีง่
เสีรมิีค�่นิยมีเหล�่น่ด้ว้ัยแนวัทุ�งและต่วััอิย�่ง เมี่�อิเร�เข�้ใจและปฏิบิตั่ติ่�มีประมีวัลจรรย�บรรณ
ขอิงเร�จะเทุ�่กบัเร�ชื่ว่ัยรกัษ�วัฒันธิรรมีทุ่�แข็งแกรง่และรบัประกนัควั�มีสีำ�เรจ็ในระยะย�วั

ประมีวัลจรรย�บรรณขอิงเร�ใชื่ก้บัทุกุคนทุ่� Regal Rexnord เร�ทุกุคนต่อ้ิงปฏิบิตั่ติ่�มีมี�ต่รฐ�น
เดย่วักนั และเร�แต่ล่ะคนต่อ้ิงระบแุละร�ยง�นเก่�ยวักบัพฤต่กิรรมีทุ่�ฝ่่�ฝ่่นประมีวัลจรรย�บรรณดว้ัย
ต่นเอิง อิงคก์รทุัง้อิงคก์รสีั�งสีมีวัฒันธิรรมีขอิงบรษิทัุต่ลอิดระยะเวัล�หล�ยป่ในทุกุๆ วันั และแมีว้ั�่
เพ่�อินรว่ัมีง�นขอิงเร�เพย่งคนเดย่วัจะทุำ�กจิกรรมีทุ่�ไม่ีเหมี�ะสีมีหรอ่ิผดิกฎหมี�ยก็อิ�จทุำ�ใหช้ื่ ่�อิ
เสีย่งขอิงบรษิทัุและขอิงพวักเร�ทุัง้หมีดเสีย่ห�ยได ้

Regal Rexnord มุ่ีงมีั�นทุ่�จะรกัษ�วัฒันธิรรมีทุ่�เพ่�อินรว่ัมีง�นเชื่่�อิมีั�นวั�่ก�รต่ัง้คำ�ถ�มีและก�ร
ร�ยง�นขอ้ิกงัวัลเป็นสีิ�งทุ่�ถกูต่อ้ิงอิย�่งแทุจ้รงิ เร�ต่อ้ิงก�รใหทุ้กุคนทุั�วัโลกภมูีใิจวั�่เร�เป็นอิงคก์รทุ่�

มุ่ีงมีั�นทุ่�จะรกัษ�ควั�มีซ่�อิสีตั่ยส์ีจุรติ่ในทุกุด�้นขอิงธิรุกจิ

โปรดอิ�่นและทุำ�ควั�มีคุน้เคยกบัประมีวัลจรรย�บรรณน่ ้เน่�อิงจ�กเป็นแนวัทุ�งและทุำ�ใหเ้ร�
ดำ�เนินก�รอิย�่งซ่�อิสีตั่ยส์ีจุรติ่อิยูเ่สีมีอิ

Louis Pinkham 
ประธิ�นเจ�้หน�้ทุ่�บรหิ�ร

สัารจากิ LOUIS
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ป็ระมวลจรรย์าบรรณใชก้ิบัขา้พเจา้ดว้ย์หรอ่ไม่
ประมีวัลจรรย�บรรณขอิง Regal Rexnord บงัคบัใชื่ก้บัพวักเร�ทุกุคนอิย�่งเทุ�่เทุย่มีในทุกุสีถ�นทุ่�ต่ ัง้ทุั�วัโลก

 

และในทุกุก�รปฏิสิีมัีพนัธิข์อิงเร�

หลกัก�รน่บ้งัคบัใชื่ก้บัพนักง�น ผูบ้รหิ�ร และเจ�้หน�้ทุ่�ขอิงเร� ก�รปฏิบิตั่ติ่�มีประมีวัลจรรย�บรรณ 

เป็นเง่�อินไขขอ้ิหนึ�งในก�รจ�้งง�น หลกัก�รขอิงประมีวัลจรรย�บรรณยงับงัคบัใชื่ก้บัซพัพล�ยเอิอิร ์ผูร้บัเหมี� 
ต่วััแทุน และพนัธิมีติ่รทุ�งธิรุกจิขอิงเร�ดว้ัย 

Regal Rexnord สีนับสีนุนและสีง่เสีรมิีประมีวัลจรรย�บรรณผ่�นควั�มีเป็นผูน้ำ�และวัฒันธิรรมี ก�รประเมีนิ 
และต่รวัจสีอิบ ก�รสีอิบสีวัน ก�รฝึ่กอิบรมี และนโยบ�ยเพิ�มีเต่มิีต่�่ง ๆ เร�คอิยปรบัปรงุวัธิิก่�รทุำ�ง�น 
และดำ�เนินธิรุกจิขอิงเร�อิย�่งต่อ่ิเน่�อิง

ขา้พเจา้ควรใชป้็ระมวลจรรย์าบรรณอย์่างไร

ประมีวัลจรรย�บรรณเป็นแหลง่ขอ้ิมูีลทุ่�เป็นประโยชื่นส์ีำ�หรบัก�รทุำ�ควั�มีเข�้ใจ 
ควั�มีค�ดหวังัขอิงเร�ในหวััขอ้ิสีำ�คญั ๆ ก�รใชื่ป้ระมีวัลจรรย�บรรณใหเ้กดิประโยชื่นท์ุ่�สีดุ 
ใหป้ฏิบิตั่ดิงัต่อ่ิไปน่้

• อิ�่นประมีวัลจรรย�บรรณและต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่คณุเข�้ใจขอ้ิกำ�หนด 
ขอิงประมีวัลจรรย�บรรณ

• ทุำ�ควั�มีคุน้เคยกบันโยบ�ยและขอ้ิกำ�หนดทุ�งกฎหมี�ยขอิง Regal Rexnord ทุ่�มี่
ผลบงัคบัใชื่ใ้นก�รทุำ�ง�นขอิงคณุ

• ศกึษ�ประมีวัลจรรย�บรรณเมี่�อิใดก็ไดทุ้่�คณุมีข่อ้ิสีงสียั หรอ่ิไม่ีแน่ใจเก่�ยวักบัคำ�ต่อิบ
ทุ่�ถกูต่อ้ิง
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หากิขา้พเจา้ละเมด่ป็ระมวลจรรย์าบรรณจะมผีลกิระทบ
ตามมาหรอ่ไม่

ผูทุ้่�ไม่ีปฏิบิตั่ติ่�มีประมีวัลจรรย�บรรณน่อ้ิ�จถกูลงโทุษทุ�งวันัิย รวัมีถงึยตุ่กิ�รจ�้งง�น 
ในบ�งกรณ่ ก�รละเมีดิประมีวัลจรรย�บรรณยงัละเมีดิกฎหมี�ยดว้ัย และสีง่ผล 
ใหต้่อ้ิงรบัผดิทุ�งอิ�ญ� เชื่น่ โทุษปรบัและโทุษจำ�คกุ 

หมี�ยเหต่ ุไม่ีมีผู่ใ้ดทุ่� Regal Rexnord ไม่ีวั�่อิยูใ่นต่ำ�แหน่งใดก็ต่�มีมีอ่ิำ�น�จสีั�งคณุ
ใหล้ะเมีดิกฎหมี�ยหรอ่ิประมีวัลจรรย�บรรณน่้

หากิกิฎหมาย์ทอ้งถ่�นแตกิตา่งจากิหลกัิกิาร 
ที�ระบุในป็ระมวลจรรย์าบรรณตอ้งทำาอย์่างไร

กรณ่น่เ้ป็นไปไดย้�ก แต่ห่�กก�รปฏิบิตั่ติ่�มีประมีวัลจรรย�บรรณอิ�จเป็นก�รละเมีดิ
กฎหมี�ยทุอ้ิงถิ�น คณุต่อ้ิงปฏิบิตั่ติ่�มีกฎหมี�ย และแจง้ฝ่่�ยกฎหมี�ยถงึควั�มีขดัแยง้น่ ้

ห�กธิรรมีเน่ยมีทุอ้ิงถิ�นหรอ่ินโยบ�ยขอิงบรษิทัุอิ่�นขดัแยง้กบัประมีวัลจรรย�บรรณน่ ้
คณุต่อ้ิงปฏิบิตั่ติ่�มีประมีวัลจรรย�บรรณน่ ้ห�กคณุมีค่ำ�ถ�มีใด ๆ ใหต้่ดิต่อ่ิ 
ฝ่่�ยกฎหมี�ย 

ห�กคณุ 
เป็นผูจ้ดัก�ร
หรอ่ิหวััหน�้

คณุมคีวามรบัผด่ชอบเพ่�มเตม่ 
เกิี�ย์วกิบัป็ระมวลจรรย์าบรรณ

• ต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่สีมี�ชื่กิในทุม่ีทุร�บเก่�ยวักบั 
ประมีวัลจรรย�บรรณ รวัมีถงึทุร�บวั�่จะดปูระมีวัลจรรย�
บรรณไดทุ้่�ใดและใชื่ง้�นอิย�่งไร

• กำ�หนดควั�มีค�ดหวังัทุ่�ทุม่ีขอิงคณุควัรแสีดงอิอิก 
ดว้ัยควั�มีซ่�อิต่รงต่ลอิดเวัล� สีอิดคลอ้ิงกบัแนวัทุ�ง 
ขอิงประมีวัลจรรย�บรรณ

• สีง่เสีรมิีใหส้ีมี�ชื่กิในทุม่ีถ�มีคำ�ถ�มี ห�กไม่ีแน่ใจวั�่ 
ควัรทุำ�อิย�่งไร

• สีนับสีนุนทุม่ีใหห้�คำ�ต่อิบทุ่�ต่อ้ิงก�ร โดยใชื่ป้ระโยชื่น ์
จ�กทุรพัย�กรอิ่�น ๆ ขอิงบรษิทัุ เมี่�อิจำ�เป็น

• ชื่ว่ัยต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่สีมี�ชื่กิในทุม่ีผ่�นก�รฝึ่กอิบรมี
เร ่�อิงก�รปฏิบิตั่ติ่�มีกฎระเบย่บทุัง้หมีดแลว้ั

วัธิิก่�รทุ่�ดทุ่่�สีดุอิย�่งหนึ�งทุ่�คณุสี�มี�รถสีนับสีนุน
 

ประมีวัลจรรย�บรรณไดค้อ่ิ ก�รต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่พนักง�นรู ้
วั�่ต่นเอิงควัรร�ยง�น ห�กมีข่อ้ิสีงสียัหรอ่ิรูเ้ร ่�อิงควั�มีประพฤต่ผิดิ 
ก�รแสีดงอิอิกขอิงคณุจะชื่ว่ัยใหพ้นักง�นเข�้ใจควั�มีสีำ�คญัขอิง
ก�รปฏิบิตั่ติ่�มีประมีวัลจรรย�บรรณ

• มีอิงห�โอิก�สีพูดคยุและชื่่แ้จงคำ�ถ�มีทุ�งจรยิธิรรมี 
กบัสีมี�ชื่กิในทุม่ี

• สีง่ร�ยง�นเก่�ยวักบัก�รละเมีดิประมีวัลจรรย�บรรณ 
ใหก้บัฝ่่�ยกฎหมี�ย 

• อิย�่พย�ย�มีระบตุ่วััต่นขอิงผูร้�ยง�นทุ่�สีง่ร�ยง�น 
โดยไม่ีเปิดเผยชื่่�อิ

• ระลกึและยำ�้เต่อ่ินทุม่ีขอิงคณุวั�่ร�ยง�น 
จะไม่ีเป็นเร ่�อิงสีว่ันต่วัั และคณุไม่ีควัรมีอิงวั�่ก�รร�ยง�น
เป็นก�รทุ�้ทุ�ยอิำ�น�จก�รบรหิ�รง�นขอิงคณุ



ความซื่่�อตรงตอ้งมคีวามโป็รง่ใสั 

Regal Rexnord มวีฒันธรรมที�

เป็็นเอกิลกัิษณอ์นัเกิด่ข้ �นจากิ 

แนวคด่หลกัิ ซื่้�งกิค็อ่ ความโป็รง่ใสัและ

ความตรงไป็ตรงมา 

ตวัอย์่างความโป็รง่ใสัคอ่เราจะ

ซื่่�อสัตัย์เ์ม่�อมบีางสั่�งไม่ถูกิตอ้ง 

หากิคณุคด่วา่มใีครบางคนกิำาลงั

ละเมด่ป็ระมวลจรรย์าบรรณนี� 

นโย์บาย์ของ Regal Rexnord หรอ่

กิฎหมาย์ ใหร้าย์งานและแจง้ใหใ้คร

สักัิคนรบัทราบ

ราย์งานทั�งหมดจะ 

เป็็นความลบั
แมีว้ั�่คณุไม่ีไดร้�ยง�นโดยไม่ีระบตุ่วััต่น ต่วััต่น 

ขอิงคณุจะไดร้บัก�รคุม้ีครอิง และเปิดเผยเฉพ�ะ 

เทุ�่ทุ่�จำ�เป็นสีำ�หรบัก�รจดัก�รร�ยง�นขอิงคณุ 

อิย�่งเหมี�ะสีมีเทุ�่น้ัน 

ไดร้บักิารสับ่สัวนเตม็รูป็แบบและ
เป็็นธรรม
ร�ยง�นทุกุฉบบัจะไดร้บัก�รสีบ่สีวันเต็่มีรปูแบบ

และเป็นธิรรมี ห�กเร�ประเมีนิวั�่มีค่วั�มีประพฤต่ิ

ผดิเกดิขึน้ เร�อิ�จดำ�เนินก�รทุ�งวันัิยต่อ่ิผูทุ้ำ�ผดิ  

เร�อิ�จไม่ีสี�มี�รถแจง้ผลลพัธิข์อิงคดห่รอ่ิห�ก

มีใ่ครต่อ้ิงรบัโทุษใหค้ณุทุร�บไดเ้สีมีอิไป แต่ไ่ม่ีได ้

หมี�ยควั�มีวั�่ไม่ีมีก่�รดำ�เนินก�รใด ๆ

ไดร้บัความคุม้ครองจากิกิารตอบโต้
ก�รร�ยง�นเก่�ยวักบัขอ้ิกงัวัลต่อ้ิงใชื่ค้วั�มีกล�้ห�ญ 

ห�กคณุร�ยง�นดว้ัยเจต่น�บรสิีทุุธิิห์มี�ยควั�มี 

วั�่คณุเชื่่�อิวั�่ร�ยง�นน้ัน ๆ เป็นเร ่�อิงจรงิ 
 

และคณุไม่ีไดร้�ยง�นเพ่�อิทุำ�ร�้ยผูอ้ิ่�น Regal 

Rexnord จะคุม้ีครอิงคณุจ�กก�รต่อิบโต่ ้ 

ซ ึ�งแน่นอินวั�่จะไม่ีมีก่�รยอิมีควั�มีต่อ่ิก�รร�ยง�น

เท็ุจเชื่น่กนั ใครก็ต่�มีทุ่�ร�ยง�นหรอ่ิรอ้ิงเรย่น 

ควั�มีประพฤต่ผิดิหรอ่ิก�รละเมีดิจรรย�บรรณโดยใชื่ ้

ขอ้ิมูีลเท็ุจโดยเจต่น�จะต่อ้ิงรบัโทุษทุ�งวันัิย 

ทุ่� Regal Rexnord จะไม่ีมีใ่ครโต่ต้่อิบคณุได ้ห�ก

คณุร�ยง�นดว้ัยเจต่น�บรสิีทุุธิิ ์และอิ�ชื่พ่ก�รง�น 

ขอิงคณุจะไม่ีเป็นอินัต่ร�ยใด ๆ ห�กใครสีกัคนโต่ต้่อิบ

คณุ เร�จะใชื่ม้ี�ต่รก�รขัน้รนุแรงกบับคุคล 

ดงักล�่วั รวัมีถงึก�รไลอ่ิอิก
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ห�กมีข่อ้ิสีงสียัหรอ่ิขอ้ิกงัวัล 
ไม่ีแน่ใจวั�่ทุ�งเลอ่ิกใดถกูต่อ้ิง 
น่�คอ่ิผูทุ้่�คณุสี�มี�รถปรกึษ�ได ้

ตด่ตอ่ 

608.364.8800 (สีำ�นักง�น Beloit)  

โทุรสี�ร 608.364.8817 

integrity@regalrexnord.com 

Legal Department 

Regal Rexnord Corporation 

200 State St. 

Beloit, WI 53511 USA 

สัาย์ดว่นความซื่่�อตรง 

ห�กคณุต่อ้ิงก�ร คณุอิ�จร�ยง�นเร ่�อิงทุ�งสี�ยดว่ัน 
ควั�มีซ่�อิต่รงไดโ้ดยไม่ีเปิดเผยชื่่�อิ ยกเวัน้กฎหมี�ยมีข่อ้ิห�้มี
อิย่�งชื่ดัเจน

เมี่�อิคณุโทุรต่ดิต่อ่ิสี�ยด่วันควั�มีซ่�อิต่รง พนักง�นขอิง 
Convercent ผูใ้หบ้รกิ�รภ�ยนอิกซึ�งไม่ีใชื่พ่นักง�นขอิง 
Regal Rexnord จะเป็นผูร้บัร�ยง�น

ห�กคุณเชื่่�อิมีต่่อิทุ�งเว็ับไซต่ ์คุณสี�มี�รถกรอิกแบบ
ฟอิรม์ีรบัขอ้ิมูีลทุ่� Convercent เป็นผูดู้แลได ้

ทุัง้สีอิงวัธิิ ่ขอ้ิมูีลจะสี่งจ�ก Convercent ไปยงัสีมี�ชื่กิ 
ในทุม่ีฝ่่�ยกฎหมี�ยโดยไม่ีเปิดเผยชื่่�อิ เพ่�อิใหฝ่้่�ยกฎหมี�ย
ต่รวัจสีอิบและพจิ�รณ�ขัน้ต่อินก�รสีบ่สีวันทุ่�เป็นไปได ้

เมี่�อิร�ยง�น โปรดระบรุ�ยละเอิย่ดเพ่�อิใหข้อ้ิกงัวัลขอิงคณุ
ไดร้บัก�รสีบ่สีวันอิย�่งเหมี�ะสีมี

• ผูจ้ดัก�รขอิงคณุ 

• ผูน้ำ�อิ่�น ๆ ขอิงบรษิทัุ 

• ฝ่่�ยทุรพัย�กรบคุคล 

• ฝ่่�ยกฎหมี�ย  

•  สีำ�นักง�นจรยิธิรรมีและก�รปฏิบิตั่ติ่�มีกฎ
ระเบย่บ

• สี�ยดว่ันควั�มีซ่�อิต่รงขอิง Regal Rexnord

คณุยงัสี�มี�รถสีง่จดหมี�ยไปยงั

คณะกรรมีก�รต่รวัจสีอิบขอิงคณะ

กรรมีก�รบรษิทัุเร�ทุ่�สีำ�นักง�นใหญ:่ 

200 State St., Beloit,  

WI 53511 USA

กดเบอิรต์่�มีคำ�แนะนำ�เฉพ�ะขอิงประเทุศ ซึ�งระบใุน 

ต่อินทุ�้ยขอิงประมีวัลจรรย�บรรณฉบบัน่ ้หรอ่ิใชื่ห้มี�ยเลข 

ทุ่�แสีดงอิอินไลนท์ุ่� https://bit.ly/2HpKerW

หลงักดโทุรแลว้ั ใหเ้ลอ่ิกภ�ษ�ขอิงคณุ โปรดถอ่ิสี�ยรอิ 

คณุอิ�จต่อ้ิงรอิก�รต่อ่ิสี�ยกบัล�่มี

เวบ็พอรท์ลั 

เว็ับภ�ยนอิกน่จ้ดัก�รโดยผูใ้หบ้รกิ�รภ�ยนอิก 

ซึ�งมีแ่บบฟอิรม์ีใหก้รอิกและสีง่ในภ�ษ�ทุ่�คณุเลอ่ิก

www.regalrexnordintegrity.com 
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ควั�มีซ่�อิต่รงขอิงเร� 

เป็นสีิ�งสีำ�คญัเมี่�อิเร�
ทุำ�ง�น
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สัถานที�ทำางานที�ป็ลอดภยั์

เร�ทุกุคนต่�่งปร�รถน�ทุ่�จะรูส้ีกึปลอิดภยัเมี่�อิเร�มี�ทุำ�ง�น และเร�ทุกุคนมีค่วั�มีรบัผดิชื่อิบรว่ัมีกนัในก�รสีร�้งสีถ�นทุ่�

ทุำ�ง�นใหป้ลอิดภยั ซึ�งหมี�ยถงึก�รต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่ก�รดำ�เนินก�รขอิงเร�ปลอิดภยัและคอิยสีงัเกต่สีิ�งแวัดลอ้ิมี 

และควั�มีประพฤต่ขิอิงคนรอิบต่วัั  

พจิ�รณ�สีขุอิน�มียัและควั�มีปลอิดภยัขอิงต่นเอิงและผูอ้ิ่�นระหวั�่งทุ่�คณุทุำ�กจิกรรมีขอิงต่น เร�ค�ดหวังัใหค้ณุปฏิบิตั่ติ่�มี
นโยบ�ยและกฎระเบย่บด�้นควั�มีปลอิดภยั ห�้มีด่�มีแอิลกอิฮอิลห์รอ่ิใชื่ย้�ทุ่�อิ�จรบกวันก�รทุำ�ง�นขอิงคณุ 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ใชื่อ้ิปุกรณป้์อิงกนัสีว่ันบคุคลและปฏิบิตั่ติ่�มี 
กฎควั�มีปลอิดภยัขอิงโรงง�นทุกุขอ้ิ 

• เร�เข�้ใจวัธิิก่�รใชื่ง้�นเคร ่�อิงมีอ่ิและอิปุกรณ ์
อิย�่งปลอิดภยัและเหมี�ะสีมี

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีขัน้ต่อินทุ่�เหมี�ะสีมี ในกรณ่ทุ่�เกดิ
 

เพลงิไหมีห้รอ่ิเหต่ฉุุกเฉินอิ่�น ๆ

• เร�เฝ้่�ระวังัและร�ยง�นพฤต่กิรรมีหรอ่ิสีิ�งแวัดลอ้ิมี 
ทุ่�ไม่ีปลอิดภยั และเร�มีส่ีทิุธิิจ์ะหยดุง�นเพ่�อิแกไ้ข
ปัญห�ด�้นควั�มีปลอิดภยั

• เร�ใชื่ค้วั�มีสีขุมุีและต่่�นต่วัั เมี่�อิควับคมุีเคร ่�อิงจกัร
 

และอิปุกรณ์

• เร�ไม่ีครอิบครอิง ด่�มีแอิลกอิฮอิล ์หรอ่ิใชื่ย้� 
ในชื่ว่ังเวัล�ทุำ�ก�ร รวัมีถงึชื่ว่ังพกักล�งวันัและพกัเบรก
ดว้ัย

• เร�หลก่เล่�ยงควั�มีรนุแรง รวัมีถงึก�รขม่ีขู ่
ทุัง้ทุ�งร�่งก�ยและจติ่ใจ

• เร�จะไม่ียอิมีทุนต่อ่ิก�รคกุค�มีทุ�งเพศ 

• เร�ไม่ีสีบูบหุร ่�หรอ่ิย�สีบูภ�ยในอิ�ค�รหรอ่ิในรถ 
ขอิงบรษิทัุ

• เร�ไม่ีนำ�อิ�วัธุิมี�ทุ่�ทุำ�ง�น 

• เร�ไม่ีโจมีต่ห่รอ่ิทุำ�ร�้ยผูอ้ิ่�น หรอ่ิคกุค�มี 
ดว้ัยควั�มีรนุแรง และเร�จะร�ยง�นพฤต่กิรรมีใด ๆ  
ทุ่�ดเูหมีอ่ินควั�มีรนุแรง ก�รคกุค�มี หรอ่ิน่�สีงสียัโดยทุนัทุ่

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ก�รด่�มีแอิลกอิฮอิลม์ีค่วั�มีเสี่�ยงทุัง้ต่อ่ิต่วััเอิงและต่อ่ิบรษิทัุ 

 

ดงัน้ันเร�ต่อ้ิงใชื่ว้ัจิ�รณญ�ณทุ่�ด่

ก�รจดัง�นทุ่�มีก่�รเสีริฟ์แอิลกอิฮอิลต์่อ้ิงไดร้บัอินุมีตั่ลิว่ังหน�้ 
จ�กเจ�้หน�้ทุ่�ขอิงบรษิทัุ ห�กคณุด่�มีในง�นเล่ย้งขอิงบรษิทัุ

 

หรอ่ิระหวั�่งเดนิทุ�งเพ่�อิทุำ�ง�น ใหด้่�มีอิย�่งมีค่วั�มีรบัผดิชื่อิบ 

และห�้มีขบัรถขณะมีนึเมี�

ในทุำ�นอิงเดย่วักนั ห�้มีทุำ�ง�นขณะมีนึเมี�เชื่น่กนั  
พงึระลกึเสีมีอิวั�่แมีแ้ต่ย่�ทุ่�ถกูกฎหมี�ยก็อิ�จทุำ�ใหส้ีญูเสีย่ก�ร
ควับคมุีต่วััเอิงไดเ้ชื่น่เดย่วักนั ใหส้ีอิบถ�มีผูจ้ดัก�ร  
ห�กคณุมีข่อ้ิสีงสียั

วถ่แีหง่ Regal Rexnord
เคต่ทุำ�ง�นในอิ�ค�รทุ่�มีก่�รรกัษ�ควั�มีปลอิดภยั 
ซึ�งก�รเข�้จ�กทุ�งเข�้ข�้งอิ�ค�รต่อ้ิงใชื่ค้ย่ก์�รด์เทุ�่น้ัน

เมี่�อิเธิอิมี�ถงึทุ่�ทุำ�ง�นต่อินเชื่�้ มีช่ื่�ยคนหนึ�งต่�มีเธิอิไปทุ่�ประต่แูละ
พย�ย�มีเข�้ต่�มีหลงัเธิอิ เธิอิไม่ีรูจ้กัเข� ดงัน้ันเธิอิจงึไม่ีใหเ้ข�เข�้
มี�โดยไม่ีต่ดิป้�ยผูเ้ย่�ยมีชื่มี เธิอิกล�่วัวั�่น่�เป็นนโยบ�ยบรษิทัุทุ่�เข�
ต่อ้ิงลงชื่่�อิ 
เข�้อิ�ค�รใหถ้กูต่อ้ิง เธิอิจงึพ�เข�ไปทุ่�ทุ�งเข�้หลกั 

ก�รกระทุำ�ขอิงเคต่ต่รงต่�มีควั�มีค�ดหวังัขอิงเร� เธิอิรกัษ�ควั�มี
ปลอิดภยัขอิงสีถ�นทุ่�ทุำ�ง�น 
จ�กผูทุ้่�อิ�จเป็นผูบ้กุรกุและบคุคลทุ่�ไม่ีไดร้บัอินุญ�ต่
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ความหลากิหลาย์ กิารมสีั่วนรว่ม และความเป็็นอนัหน้�งอนัเดยี์วกินั

ทุ่� Regal Rexnord เร�เชื่่�อิในสีภ�พแวัดลอ้ิมีก�รทุำ�ง�นทุ่�หล�กหล�ยและเป็นอินัหนึ�งอินัเดย่วักนัทุั�วัโลก ทุม่ีขอิงเร�
 

ใชื่ทุ้กัษะเฉพ�ะ ทุศันคต่ ิและประสีบก�รณต์่�่ง ๆ ขอิงต่นเอิง เพ่�อิทุุม่ีเทุทุำ�ง�นกบั Regal Rexnord ใหด้ทุ่่�สีดุ และ
พฒัน�โซลชูื่นัอินัก�้วัลำ�้ใหแ้กล่กูค�้ขอิงเร� เร�ต่อ้ิงก�รสีถ�นทุ่�ทุำ�ง�นทุ่�ผูค้นไดร้บัควั�มีเค�รพในฐ�นะบคุคล และเร�
วั�่จ�้งและเล่�อินต่ำ�แหน่งใหผู้ทุ้่�มีค่วั�มีสี�มี�รถโดยไม่ีเลอ่ิกปฏิบิตั่ ิ

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�วั�่จ�้งและเล่�อินต่ำ�แหน่งใหผู้ทุ้่�มีค่วั�มีสี�มี�รถ 
อิ�้งอิงิจ�กทุกัษะ คณุวัฒุ ิและประสีบก�รณ ์
ขอิงพวักเข�

• เร�ไม่ีต่ดัสีนิใจวั�่จ�้งหรอ่ิจ�้งง�นโดยอิ�้งอิงิ 
เชื่ ่อ้ิชื่�ต่ ิเพศ หรอ่ิลกัษณะสีว่ันบคุคลอิ่�น ๆ  

ทุ่�กฎหมี�ยคุม้ีครอิง 

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
คณุลกัษณะต่อ่ิไปน่ไ้ม่ีไดส้ีง่ผลต่อ่ิควั�มีสี�มี�รถ 
ในก�รทุำ�ง�นขอิงบคุคล

ห�้มีถ�มีเร ่�อิงเหล�่น่ใ้นก�รสีมัีภ�ษณห์รอ่ิใชื่ ้

เป็นหลกัเกณฑใ์นก�รต่ดัสีนิใจวั�่จ�้ง

•  เชื่ ่อ้ิชื่�ต่ ิสีผ่วิั หรอ่ิแหลง่กำ�เนิด
•  ศ�สีน�
•  เพศหรอ่ิอิตั่ลกัษณท์ุ�งเพศ
•  รสีนิยมีทุ�งเพศหรอ่ิสีถ�นภ�พก�รสีมีรสี
•  อิ�ย ุ
•   ควั�มีทุพุพลภ�พ
•  สีถ�นะทุ�งทุห�รหรอ่ิทุห�รผ่�นศกึ
•  สีถ�นก�รณใ์นครอิบครวัั
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กิารใหเ้กิยี์รตแ่ละสัภาพแวดลอ้มป็ราศจากิกิารคุกิคาม

ไม่ีมีใ่ครควัรรูส้ีกึอิบัอิ�ย อิดึอิดัใจ หรอ่ิกลวััก�รมี�ทุำ�ง�น ทุ่� Regal Rexnord เร�ไม่ีมีพ่่น้ทุ่�ใหก้บัควั�มีรนุแรง ก�ร
ขม่ีขูก่�รคกุค�มี และก�รกลั�นแกลง้ และจะไม่ียอิมีทุนต่อ่ิควั�มีประพฤต่ดิงักล�่วั

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ก�รคกุค�มีทุ�งเพศไม่ีใชื่ก่�รคกุค�มีรปูแบบเดย่วัทุ่�เกดิขึน้ 

ในสีถ�นทุ่�ทุำ�ง�นเทุ�่น้ัน ก�รคกุค�มีรวัมีถงึพฤต่กิรรมีใด ๆ  

ทุ่�ไม่ีเป็นทุ่�ต่อ้ิงก�รหรอ่ิน่�รงัเกย่จสีำ�หรบัผูอ้ิ่�น ซ ึ�งรวัมีถงึก�รกลั�นแกลง้ ก�ร
ขม่ีขู ่หรอ่ิก�รแสีดงอิอิกดว้ัยควั�มีรนุแรง 

วถ่แีหง่ Regal Rexnord
เจสีสีกิ�สีงัเกต่วั�่เพ่�อินรว่ัมีง�นขอิงเธิอิมีทุ่�่ทุห่ย�บค�ยและข�้มีหวััผูช้ื่ว่ัย
บรหิ�รง�นทุั�วัไปขอิงเธิอิ เมี่�อิเวัล�ผ่�นไป พฤต่กิรรมีดงักล�่วัรนุแรงมี�กขึน้ 
จนกระทุั�งเพ่�อินรว่ัมีง�นดอูิ�รมีณเ์สีย่ทุกุวันั บ�งคร ัง้เธิอิโดนด�่วั�่ดว้ัยถอ้ิยคำ�
หย�บค�ย 

เจสีสีกิ�คดิวั�่ก�รกระทุำ�เชื่น่น่ไ้ม่ีเหมี�ะสีมีทุ่�จะปฏิบิตั่กิบัใครทุัง้น้ัน แมีว้ั�่เธิอิ
ลงัเลทุ่�จะเข�้ไปเก่�ยวัขอ้ิง เธิอิก็เข�้ไปพูดคยุกบัผูจ้ดัก�ร 

เก่�ยวักบัพฤต่กิรรมีน้ัน เธิอิรูส้ีกึสีบ�ยใจทุ่�รูว้ั�่เธิอิไดช้ื่ว่ัยเพ่�อินรว่ัมีง�น  

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�จะไม่ียอิมีทุนต่อ่ิก�รคกุค�มีทุ�งเพศ

• เร�ปฏิบิตั่ติ่อ่ิทุกุคนดว้ัยควั�มีเค�รพ หมี�ยควั�มีวั�่
ปฏิบิตั่ดิว้ัยควั�มีเป็นธิรรมี เป็นมีอ่ิอิ�ชื่พ่ และมีม่ี�รย�ทุ

• เร�ไม่ีแสีดงอิอิกในลกัษณะทุ่�ทุำ�ใหผู้อ้ิ่�นอิบัอิ�ย 

หรอ่ิถกูขม่ีขู ่หรอ่ิรูส้ีกึไม่ีไดร้บัก�รต่อ้ินรบั

• เร�ไม่ีกลั�นแกลง้ ลอ้ิเลย่น หรอ่ิแบง่แยก

• เร�ปฏิบิตั่ติ่อ่ิผูอ้ิ่�นดว้ัยมี�ต่รฐ�นเดย่วักนั

• เร�ร�ยง�น ห�กพบเห็นพฤต่กิรรมีหย�บค�ย 
หรอ่ิใชื่อ้ิำ�น�จในทุ�งทุ่�ผดิ 
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ควั�มีซ่�อิต่รงขอิงเร� 

เป็นสีิ�งสีำ�คญัเมี่�อิเร�ผลติ่  

ข�ย และจดัจำ�หน่�ย
ผลติ่ภณัฑข์อิงเร�
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ความป็ลอดภยั์และคุณภาพของผลต่ภณัฑ ์

ทุ่� Regal Rexnord เร�มีอิบประสีทิุธิภิ�พระดบัโลกใหแ้กล่กูค�้ผ่�นนวัตั่กรรมี คณุภ�พ ก�รสีง่มีอิบ ก�รต่อิบ
สีนอิงฉับไวั และต่น้ทุนุ เร�ผลติ่ผลติ่ภณัฑค์ณุภ�พสีงูทุ่�ปลอิดภยัสีำ�หรบัก�รใชื่ง้�นต่�มีวัตั่ถปุระสีงคท์ุ่�กำ�หนด เร�
ทุำ�ง�นรว่ัมีกนัเพ่�อิห�วัธิิก่�รปรบัปรงุควั�มีน่�เชื่่�อิถอ่ิและควั�มีปลอิดภยัขอิงผลติ่ภณัฑเ์ร� และพฒัน�ผลติ่ภณัฑ ์

ใหต้่รงต่�มีหรอ่ิเกนิขอ้ิกำ�หนดทุ�งกฎหมี�ย ระเบย่บขอ้ิบงัคบั และควั�มีต่อ้ิงก�รขอิงลกูค�้เสีมีอิ  

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีวัธิิค่วับคมุีคณุภ�พและมี�ต่รฐ�น 
ก�รผลติ่ทุ่�เขม้ีงวัด

• เร�ดำ�เนินง�นอิย�่งมีป่ระสีทิุธิภิ�พ แต่ไ่ม่ีใชื่ทุ้�งลดั
เพ่�อิใหง้�นเสีรจ็สีิน้

• เมี่�อิเร�คดิคน้หรอ่ิพฒัน�ผลติ่ภณัฑใ์หม่ี  
เร�อิอิกแบบผลติ่ภณัฑเ์พ่�อิใหต้่รงต่�มีหรอ่ิเกนิ
มี�ต่รฐ�นคณุภ�พและมี�ต่รฐ�นทุ�งกฎหมี�ย 

• เร�ร�ยง�นขอ้ิกงัวัลใด ๆ เก่�ยวักบัควั�มีปลอิดภยั 
ขอิงผลติ่ภณัฑท์ุนัทุทุ่่�พบเจอิ 

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ขัน้ต่อินก�รพฒัน�ผลติ่ภณัฑใ์หม่ี (New Product Development 
หรอ่ิ NPD) ขอิงเร�มีก่�รวั�งโครงสีร�้ง เพ่�อิรบัรอิงวั�่ผลติ่ภณัฑจ์ะ
ไดร้บัก�รอิอิกแบบ 
และผลติ่ใหต้่รงต่�มีหรอ่ิเกนิมี�ต่รฐ�นคณุภ�พ 
และมี�ต่รฐ�นทุ�งกฎหมี�ยทุ่�กำ�กบัดแูลด�้นสีขุอิน�มียัและควั�มี
ปลอิดภยั สีมี�ชื่กิในทุม่ีวัศิวักรรมีทุำ�ง�น 
รว่ัมีกบัหน่วัยธิรุกจิและหน่วัยง�นสีำ�คญัต่�่ง ๆ  
เพ่�อิปรบัใชื่น้โยบ�ยและขัน้ต่อินปฏิบิตั่ดิ�้นควั�มีปลอิดภยัขอิง
ผลติ่ภณัฑ ์ซึ�งสีง่เสีรมิีควั�มีปลอิดภยัในก�รอิอิกแบบ ผลติ่ และทุดสีอิบ 
และระหวั�่งอิ�ยกุ�รใชื่ง้�นทุ่�เป่� ยมีประโยชื่นข์อิงผลติ่ภณัฑท์ุกุชื่ิน้
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ความสัมัพนัธก์ิบัซื่พัพลาย์เออร ์

ซพัพล�ยเอิอิรข์อิงเร�เป็นสีว่ันสีำ�คญัในธิรุกจิขอิงเร� และเร�คดัเลอ่ิกซพัพล�ยเอิอิรอ์ิย�่งระมีดัระวังั  
เพ่�อิใหป้ระสีบควั�มีสีำ�เรจ็ เร�เป็นพนัธิมีติ่รกบัซพัพล�ยเอิอิรท์ุ่�จดัห�ผลติ่ภณัฑแ์ละบรกิ�รทุ่�มีค่ณุภ�พ 

 

และเป็นผูม้ีว่ัสิียัทุศันท์ุ่�จะดำ�เนินธิรุกจิต่�มีทุำ�นอิงคลอิงธิรรมีเชื่น่เดย่วักบัเร�

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�เป็นพนัธิมีติ่รกบับรษิทัุและบคุคลทุ่�เค�รพ 
ต่อ่ิสีทิุธิมิีนุษยชื่น 

• เร�กำ�หนดใหซ้พัพล�ยเอิอิรข์อิงเร�รกัษ� 
สีภ�พแวัดลอ้ิมีก�รทุำ�ง�นใหป้ลอิดภยัและมีส่ีขุ
อิน�มียัทุ่�ด ่และพนักง�นไดร้บัควั�มีเค�รพและไดร้บั
ก�รปฏิบิตั่อิิย�่งมีเ่กย่รต่ ิ

• เร�ยงักำ�หนดใหซ้พัพล�ยเอิอิรข์อิงเร�ปฏิบิตั่ ิ
ต่�มีกฎเกณฑแ์ละกฎหมี�ยด�้นก�รจดัห� 
 รวัมีถงึขอ้ิกำ�หนดในก�รจดัก�รวัตั่ถตุ่อ้ิงห�้มีหรอ่ิ
วัตั่ถอุินัต่ร�ยดว้ัย 

• เร�ปกป้อิงขอ้ิมูีลลบัและขอ้ิมูีลสีำ�คญั 
ขอิงซพัพล�ยเอิอิร ์ดงัน้ันเร�จงึค�ดหวังัให ้
ซพัพล�ยเอิอิรป์กป้อิงขอ้ิมูีลลบัขอิงเร�เชื่น่กนั

• เร�พจิ�รณ�ก�รประมูีลใหม่ีเป็นประจำ� เพ่�อิหลก่เล่�ยง
แมีแ้ต่ก่�รถกูมีอิงวั�่มีค่วั�มีสีมัีพนัธิอ์ินัไม่ีเหมี�ะสีมี
เกดิขึน้

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
สีำ�หรบัก�รทุำ�ธิรุกจิกบั Regal Rexnord ซพัพล�ยเอิอิร ์
ต่อ้ิงมีค่ณุสีมีบตั่ติ่รงต่�มีมี�ต่รฐ�นทุ�งจรยิธิรรมีระดบัสีงูขอิง
เร� และมีก่�รรกัษ�ควั�มีปลอิดภยัหว่ังโซอ่ิปุทุ�นทุ่�เหมี�ะสีมี 

เพ่�อิใหแ้น่ใจวั�่ซพัพล�ยเอิอิรม์ีค่ณุสีมีบตั่ติ่รงต่�มีมี�ต่รฐ�น
ขอิงเร� เร�จะต่รวัจสีอิบซพัพล�ยเอิอิรล์ว่ังหน�้กอ่ินก�รวั�่
จ�้ง และอิ�จต่รวัจบญัชื่ ่ต่รวัจสีอิบ หรอ่ิเย่�ยมีชื่มีสีถ�นทุ่� หรอ่ิ
ขอิใหซ้พัพล�ยเอิอิรจ์ดัทุำ�ใบรบัรอิง เร�ขอิใหซ้พัพล�ยเอิอิร ์
คอิยปรบัปรงุอิย�่งต่อ่ิเน่�อิง และเร�ค�ดหวังัมี�ต่รฐ�นระดบัสีงู
จ�กซพัพล�ยเอิอิร ์
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กิารแข่งขนัที�เป็็นธรรม

เร�ไดร้บัคำ�สีั�งซ ่อ้ิจ�กลกูค�้เน่�อิงจ�กคณุภ�พและมูีลค�่โดยรวัมีขอิงก�รทุำ�ง�นขอิงเร� 
 

ไม่ีใชื่ก่�รจ�กสีมีรูร้ว่ัมีคดิกบัซพัพล�ยเอิอิรห์รอ่ิก�รทุำ�ใหคู้แ่ขง่เสีย่เปรย่บ เร�แขง่ขนัอิย�่งต่รงไปต่รงมี�และเป็นธิรรมี 
ทุัง้ปฏิบิตั่ติ่�มีกฎหมี�ยวั�่ดว้ัยก�รแขง่ขนั ซ ึ�งรบัรอิงต่ล�ดทุ่�เป็นอิสิีระและยตุ่ธิิรรมี

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ไม่ีเข�้รว่ัมีก�รรวัมีหวัักนักำ�หนดร�ค� เร�กำ�หนด
ร�ค�อิย�่งอิสิีระ โดยไม่ีปรกึษ�หรอ่ิต่กลงกบัคูแ่ขง่ 
ซพัพล�ยเอิอิร ์หรอ่ิผูอ้ิ่�น

• เร�ไม่ีแบง่เขต่ กลุม่ีผลติ่ภณัฑ ์หรอ่ิลกูค�้กบัคูแ่ขง่ 
แมีใ้นลกัษณะไม่ีเป็นทุ�งก�รก็ต่�มี

• เร�ปรกึษ�ฝ่่�ยกฎหมี�ยกอ่ินเปล่�ยนแปลงหลกัปฏิบิตั่ิ
หรอ่ิขัน้ต่อินในก�รกำ�หนดร�ค� และกอ่ินเร ิ�มีหรอ่ิยตุ่ิ
ควั�มีสีมัีพนัธิท์ุ�งธิรุกจิกบัต่วััแทุนจำ�หน่�ยหรอ่ิคูแ่ขง่

• เร�เข�้ใจกฎเกณฑท์ุ่�จำ�กดัก�รปฏิสิีมัีพนัธิข์อิงเร� 
กบัคูแ่ขง่ และปฏิบิตั่ติ่�มีกฎเหล�่น้ันเมี่�อิเร�เข�้รว่ัมี
ก�รประชื่มุีสีมี�คมีก�รค�้และสีมี�คมีทุ�งวัชิื่�ชื่พ่
ต่�่ง ๆ

• เร�ต่ระหนักดว่ั�่ก�รสีนทุน�กบัคูแ่ขง่อิ�จมีค่วั�มีเสี่�ยง 
และเร�ต่อ้ิงขอิอินุมีตั่จิ�กฝ่่�ยกฎหมี�ยกอ่ินเข�้รว่ัมี
ก�รสี่�อิสี�รใด ๆ ทุ่�นอิกเหน่อิจ�กก�รสีนทุน� 

ต่�มีมี�รย�ทุ

• เร�เข�้ใจวั�่ควั�มีสีำ�คญัขอิงวัธิิส่ีบ่ขอ้ิมูีลคูแ่ขง่ 
ทุ่�เร�ใชื่ ้เมี่�อิเก็บรวับรวัมีขอ้ิมูีลเก่�ยวักบัคูแ่ขง่ เร�ใชื่ ้
แหลง่ขอ้ิมูีลสี�ธิ�รณะ และไม่ีใชื่ว้ัธิิฉ่อ้ิโกงหรอ่ิหลอิก
ลวัง 

ต่�มีกฎหมี�ยวั�่ดว้ัยก�รแขง่ขนัทุ�งก�รค�้ สีิ�งเหล�่น่ถ้อ่ิวั�่ 

ผดิกฎหมี�ย แมีว้ั�่จะเกดิขึน้ในก�รสีนทุน�โดยไม่ีไดต้่ ัง้ใจขณะด่�มี
ก�แฟก็ต่�มี

• ขอ้ิต่กลงเพ่�อิต่รงึหรอ่ิกำ�หนดร�ค�

• ขอ้ิต่กลงเพ่�อิจดัสีรรพ่น้ทุ่� 

• ขอ้ิต่กลงเพ่�อิแบง่ลกูค�้

• ขอ้ิต่กลงเพ่�อิแบง่กลุม่ีผลติ่ภณัฑ ์

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ก�รแขง่ขนัอิย�่งเป็นธิรรมีจะซบัซอ้ิน เมี่�อิซพัพล�ยเอิอิรห์รอ่ิลกูค�้ก็
เป็นคูแ่ขง่ดว้ัย 

ใหจ้ำ�กดัก�รสีนทุน�ไวัเ้พย่งควั�มีสีมัีพนัธิท์ุ�งธิรุกจิในปัจจบุนั และ
ไม่ีปรกึษ�ห�รอ่ิเร ่�อิงต่ล�ดหรอ่ิอิตุ่สี�หกรรมีอิย�่งกวั�้ง ๆ ขอิคำ�
ปรกึษ�จ�กฝ่่�ยกฎหมี�ย ห�กคณุมีข่อ้ิสีงสียัเก่�ยวักบัสีิ�งทุ่�เหมี�ะสีมี

วถ่แีหง่ Regal Rexnord
ขณะซ�ร�หอ์ิยูใ่นก�รประชื่มุีทุ่�ปักกิ�ง ป่เต่อิร ์ 

ผูจ้ดัก�รฝ่่�ยข�ยขอิงคูแ่ขง่เข�้ห�เธิอิ 

พวักเข�สีนทุน�กนัอิย�่งสีภุ�พอิยูค่รูใ่หญเ่ก่�ยวักบัง�นประชื่มุี แต่่
แลว้ั ป่เต่อิรเ์อิย่ขึน้มี�วั�่น่�จะมีว่ัธิิทุ่่�พวักเข�สี�มี�รถรว่ัมีมีอ่ิกนัเพ่�อิ
ชื่ว่ัยเหลอ่ิกนัและกนัได ้ซ�ร�หร์ูทุ้นัทุว่ั�่เธิอิต่อ้ิงอิอิกมี�จ�กก�ร
สีนทุน�น่ ้เธิอิแจง้ใหผู้จ้ดัก�รฝ่่�ยข�ยทุร�บถงึเหต่ผุลทุ่�เธิอิอิอิกมี� 
จ�กน้ันเธิอิกลบัไปทุ่�หอ้ิงและต่ดิต่อ่ิผูจ้ดัก�รขอิงเธิอิเพ่�อิร�ยง�นสีิ�ง
ทุ่�เกดิขึน้ ปรย่� ผูจ้ดัก�รขอิงเธิอิบอิกเธิอิวั�่เธิอิทุำ�ถกูแลว้ัทุ่�ยตุ่กิ�ร
สีนทุน�น้ัน และบอิกใหเ้ธิอิหลก่เล่�ยงป่เต่อิรต์่ลอิดง�นประชื่มุี  

เธิอิกล�่วัวั�่เธิอิจะแจง้ฝ่่�ยกฎหมี�ยดว้ัย

ก�รต่อิบสีนอิงอิย�่งรวัดเรว็ัขอิงซ�ร�หป้์อิงกนัก�รสีนทุน�ทุ่�อิ�จทุำ�ให ้
ทุัง้ต่วััเธิอิเอิงและ Regal Rexnord เผชื่ญิปัญห�ร�้ยแรง
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กิารต่อสูัก้ิบักิารทุจรต่

เร�ต่อ่ิต่�้นก�รทุจุรติ่และก�รต่ดิสีนิบนทุกุรปูแบบ และจะไม่ียอิมีใหเ้กดิก�รทุจุรติ่ใด ๆ ในธิรุกจิขอิงเร�  
หรอ่ิจ�กพนัธิมีติ่รทุ�งธิรุกจิขอิงเร� ทุกุคนทุ่� Regal Rexnord จะไม่ีมีอิบขอิงขวัญั เงนิสีด ควั�มีชื่ว่ัยเหลอ่ิ หรอ่ิ
สีิ�งมีค่�่ใด ๆ เพ่�อิใหไ้ดม้ี�หรอ่ิสี�นต่อ่ิธิรุกจิ ไม่ีวั�่คณุจะอิยูทุ่่�ใดในโลกก็ต่�มี นอิกจ�กน่เ้ร�ยงัปฏิบิตั่ติ่�มีกฎหมี�ย
ต่อ่ิต่�้นก�รทุจุรติ่ทุกุฉบบั โดยต่ระหนักดว่ั�่กฎหมี�ยบ�งฉบบั เชื่น่ รฐับญัญตั่วิั�่ดว้ัยก�รทุจุรติ่ในต่�่งประเทุศขอิง
สีหรฐัอิเมีรกิ� (FCPA) พระร�ชื่บญัญตั่วิั�่ดว้ัยก�รต่ดิสีนิบนแหง่สีหร�ชื่อิ�ณ�จกัร (UKBA) และรฐับญัญตั่บิรษิทัุ
ข�วัสีะอิ�ดแหง่บร�ซลิ สี�มี�รถนำ�มี�ปรบัใชื่ก้บัก�รดำ�เนินก�รขอิงเร�ในหล�ยประเทุศ

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ไม่ีใชื่ส้ีนิบนหรอ่ิกจิกรรมีทุจุรติ่เพ่�อิใหไ้ดม้ี�หรอ่ิ
สี�นต่อ่ิขอ้ิไดเ้ปรย่บทุ�งธิรุกจิทุ่�ไม่ีเหมี�ะสีมี

• เร�ไม่ีอินุญ�ต่ใหใ้ครก็ต่�มีเสีนอิสีนิบนในน�มีขอิงเร� 

• เร�รบัผดิชื่อิบต่อ่ิก�รดำ�เนินก�รขอิงใครก็ต่�มี 
ในน�มีขอิง Regal Rexnord

• เร�ต่รวัจสีอิบพนัธิมีติ่รทุ�งธิรุกจิและต่วััแทุนขอิงเร�
อิย�่งระมีดัระวังัเพ่�อิป้อิงกนัพฤต่กิรรมีทุ่�ไม่ีเหมี�ะสีมี

• เร�บนัทุกึก�รชื่ำ�ระเงนิและธิรุกรรมีทุัง้หมีด 
อิย�่งถกูต่อ้ิงแม่ีนยำ�

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีกฎหมี�ยและนโยบ�ยบรษิทัุเก่�ยวักบั
ก�รปฏิสิีมัีพนัธิก์บัรฐับ�ลหรอ่ิเจ�้หน�้ทุ่�รฐัต่ลอิดเวัล�

สัน่บนคอ่ิสีิ�งมีมู่ีลค�่ใด ๆ ก็ต่�มีทุ่�อิ�จโนม้ีน�้วัก�รต่ดัสีนิใจทุ�งธิรุกจิ
ขอิงบคุคลได ้

แมีว้ั�่หล�ยคนอิ�จคดิถงึเงนิสีดหรอ่ิขอิงขวัญัมูีลค�่สีงู ทุ่�จรงิแลว้ั
สีนิบนอิ�จเป็นเร ่�อิงง่�ย ๆ เชื่น่ ก�รจ�่ยเงนิค�่ทุอ่ิงเทุ่�ยวัให ้ก�รเสีนอิ
ต่ำ�แหน่งง�น หรอ่ิก�รใชื่อ้ิทิุธิพิลสีว่ันบคุคลเพ่�อิชื่ว่ัยเหลอ่ิใครบ�งคน
หรอ่ิสีมี�ชื่กิในครอิบครวัั 

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
คอิยระวังั "ก�รจ�่ยเงนิเพ่�อิอิำ�นวัยควั�มีสีะดวัก"  
ก�รจ�่ยเงนิเหล�่น่ม้ีกัดไูม่ีเหมีอ่ินสีนิบน เน่�อิงจ�กเป็นเงนิจำ�นวัน
เล็กนอ้ิย ซึ�งบคุคลจ�กทุ�งก�รรอ้ิงขอิ

ต่วััอิย�่งเชื่น่

•   เจ�้หน�้ทุ่�ศลุก�กร เพ่�อิใหก้�รผ่�นพธิิศ่ลุก�กร 

ขอิงสีนิค�้บ�งอิย�่งรวัดเรว็ัขึน้
•   เจ�้หน�้ทุ่�ต่รวัจสีอิบ เพ่�อิแลกเปล่�ยนกบัก�รมีอิงข�้มี

 

ก�รละเมีดิกฎหมี�ย
•   ผูป้ระเมีนิสีำ�หรบัใบรบัรอิงผลติ่ภณัฑ ์
•  ผูต้่รวัจบญัชื่ ่เพ่�อิขอิขอ้ิมูีลทุ่�เป็นประโยชื่น์

เร�ไม่ีจ่�ยเงนิเพ่�อิอิำ�นวัยควั�มีสีะดวัก ห�กมีใ่ครขอิ 
ใหคุ้ณจ�่ยเงนิ ใหป้ฏิเิสีธิและร�ยง�นคำ�ขอิน่แ้กห่วััหน�้ขอิงคณุ
หรอ่ิฝ่่�ยกฎหมี�ย

วถ่แีหง่ Regal Rexnord
อิลัลนัทุำ�ง�นใกลช้ื่ดิกบัลกูค�้รฐับ�ลซึ�งมีล่กูสี�วัวัยัเรย่น 

ลกูค�้ต่อ้ิงก�รสีง่ลกูสี�วัเข�้วัทิุย�ลยัในสีหรฐัอิเมีรกิ� และสีอิบถ�มี
วั�่อิลัลนัสี�มี�รถเขย่นจดหมี�ยแนะนำ� 
เพ่�อิสีง่ใหส้ีถ�บนัเก�่ขอิงเข�ไดห้รอ่ิไม่ี อิลัลนัชื่อิบเข�และเห็นเข�
เป็นเพ่�อินคนหนึ�ง แต่เ่ข�ต่ระหนักวั�่ 

ก�รอิ�้งอิงิจ�กเข�เป็นประโยชื่นส์ีว่ันต่วััขอิงลกูค�้ 
และครอิบครวัั

อิลัลนัต่ดิต่อ่ิฝ่่�ยกฎหมี�ยและฝ่่�ยกฎหมี�ยแนะนำ� 
ไม่ีใหอ้ิลัลนัเขย่นจดหมี�ย ก�รไต่รต่่รอิงอิย�่งรอิบคอิบขอิงอิลัลนั
ชื่ว่ัยใหเ้ข�หลก่เล่�ยงควั�มีเสี่�ยงทุ�งกฎหมี�ยได ้
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ของขวญั ม่ �ออาหาร และความบนัเทง่

เร�ต่อ้ิงก�รชื่นะธิรุกจิดว้ัยคณุภ�พ ประสีทิุธิภิ�พ ควั�มีน่�เชื่่�อิถอ่ิ และควั�มีสีมีำ��เสีมีอิขอิงเร� ไม่ีใชื่เ่พร�ะวั�่เร�ปฏิบิตั่ิ
ต่อ่ิผูม้ีอ่ิำ�น�จต่ดัสีนิใจดว้ัยก�รมีอิบขอิงขวัญั ก�รบนัเทุงิ และก�รเล่ย้งรบัรอิงทุ่�ไม่ีเหมี�ะสีมี 

ก�รเสีนอิหรอ่ิรบัขอิงขวัญั มี่อ้ิอิ�ห�ร และควั�มีบนัเทุงิสี�มี�รถสีร�้งเจต่น�ทุ่�ด ่และชื่ว่ัยสี�นควั�มีสีมัีพนัธิใ์นก�รทุำ�ง�น 

ทุ่�แน่นแฟ้นได ้แต่จ่ะทุำ�ไดก็้ต่อ่ิเมี่�อิเร�ใชื่จ้ติ่สีำ�นึกอินัดแ่ละปฏิบิตั่ติ่�มีแนวัทุ�งขอิงบรษิทัุเทุ�่น้ัน ก�รเลอ่ิก
 

อิย�่งไม่ีระมีดัระวังัเป็นก�รใชื่ทุ้รพัย�กรขอิงเร�อิย�่งไม่ีเหมี�ะสีมี และอิ�จสีง่ผลเสีย่ต่อ่ิชื่่�อิเสีย่งขอิง Regal Rexnord  

หรอ่ิอิ�จยงัดเูหมีอ่ินก�รต่ดิสีนิบนอิก่ดว้ัย 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ใชื่จ้ติ่สีำ�นึกอินัดส่ีำ�หรบัก�รใหแ้ละรบัขอิงขวัญั มี่อ้ิ
อิ�ห�ร และควั�มีบนัเทุงิ เร�หลก่เล่�ยงก�รกระทุำ�ใด 
ๆ ทุ่�ทุำ�ใหด้เูหมีอ่ินเร�ต่อ้ิงก�รก�รต่อิบแทุนหรอ่ิ
ผลลพัธิท์ุ�งธิรุกจิทุ่�เป็นประโยชื่น์

• เร�ไม่ีเสีนอิหรอ่ิรบัเงนิสีดหรอ่ิสีิ�งทุ่�เทุย่บเทุ�่เงนิสีด 
เชื่น่ บตั่รขอิงขวัญัและคปูอิง

• เร�ไม่ีขอิใหพ้นัธิมีติ่รธิรุกจิมีอิบขอิงขวัญัทุ่�เร�ห�้มีให ้
เป็นขอิงขวัญั

• เร�มีอิบควั�มีบนัเทุงิต่อ่ิเมี่�อิควั�มีบนัเทุงิน้ัน ๆ  

เหมี�ะสีำ�หรบัทุกุเพศและสีำ�หรบัสีถ�นก�รณ ์
ทุ่�แสีดงถงึควั�มีเป็นมีอ่ิอิ�ชื่พ่เทุ�่น้ัน 

• เร�ไม่ีมีอิบสีิ�งมีมู่ีลค�่ใด ๆ แกพ่นักง�น เจ�้หน�้ทุ่� 
ต่วััแทุนขอิงรฐับ�ลหรอ่ิข�้ร�ชื่ก�ร หรอ่ิสีมี�ชื่กิ 
ในครอิบครวััขอิงบคุคลดงักล�่วั 

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ทุ่� Regal Rexnord ขอ้ิกำ�หนดเก่�ยวักบัขอิงขวัญัน้ัน
แต่กต่�่งกนัไปขึน้อิยูก่บัวั�่เร�ทุำ�ง�นกบัใคร ต่วััอิย�่งเชื่น่ 
ระหวั�่งก�รทุำ�ธิรุกจิก�รค�้ต่�มีปกต่ ิเร�ต่อ้ิงขอิอินุมีตั่ิ
กอ่ินจะเสีนอิหรอ่ิรบัขอิงขวัญัทุ่�มีมู่ีลค�่เกนิ 100 เหรย่ญ
สีหรฐั ห�กเร�ทุำ�ง�นกบัพนักง�น ต่วััแทุน หรอ่ิเจ�้หน�้ทุ่�
ขอิงรฐับ�ล หรอ่ิสีมี�ชื่กิในครอิบครวััขอิงพวักเข� เร�
จำ�เป็นต่อ้ิงขอิอินุมีตั่จิ�กฝ่่�ยกฎหมี�ย กอ่ินจะเสีนอิหรอ่ิ
รบัสีิ�งมีมู่ีลค�่ใด ๆ  

ห�กต่อ้ิงก�รมีอิบขอิงขวัญัในก�รทุำ�ธิรุกจิ ต่�มีแนวัทุ�ง
ขอิง Regal Rexnord ขอิงขวัญัต่อ้ิง

•  มีมู่ีลค�่ต่ำ�� (โดยทุั�วัไปคอ่ิไม่ีถงึ 25 เหรย่ญสีหรฐั)
•  ไดร้บัอินุญ�ต่ต่�มีกฎหมี�ยและนโยบ�ยบรษิทัุขอิงผูร้บั
•  ผูร้บัไม่ีไดร้อ้ิงขอิ
•  เหมี�ะสีมี (และไม่ีหย�บค�ย)
•  เก่�ยวัขอ้ิงกบัวัตั่ถปุระสีงคท์ุ�งธิรุกจิทุ่�เหมี�ะสีมี
•  ไม่ีไดม้ีอิบใหเ้ป็นประจำ�

กิารทำางานรว่มกิบัรฐับาล
มีกัมีก่�รบงัคบัใชื่ก้ฎระเบย่บพเิศษเมี่�อิเร�ทุำ�ง�นรว่ัมีกบัรฐับ�ล
ระดบัทุอ้ิงถิ�น  
ระดบัรฐั และระดบัประเทุศ และนิต่บิคุคลทุ่�รฐัเป็นเจ�้ขอิง ดงัน้ันห�ก
คณุทุำ�ง�นกบัลกูค�้ทุ่�เป็นหน่วัยง�นรฐั ต่อ้ิงต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่
คณุเข�้ใจกฎเกณฑต์่�่ง ๆ  
ขอิควั�มีชื่ว่ัยเหลอ่ิจ�กฝ่่�ยกฎหมี�ยกอ่ินสีง่ขอ้ิเสีนอิ ยอิมีรบัคำ�สีั�ง
ซ ่อ้ิ (PO) หรอ่ิลงน�มีในสีญัญ�ทุ่�เก่�ยวัขอ้ิงกบัง�นขอิงรฐั 

กจิกรรมีใด ๆ ทุ่�เก่�ยวัขอ้ิงกบัเจ�้หน�้ทุ่�รฐั และก�รเปล่�ยนแปลง
กฎหมี�ย 
และกฎระเบย่บทุ่�สีง่ผลกระทุบต่อ่ิบรษิทัุ (เชื่น่ ก�รล็อิบบ่)้ ต่อ้ิงขอิ
อินุมีตั่ ิ
จ�กฝ่่�ยกฎหมี�ยกอ่ินลว่ังหน�้

วถ่แีหง่ Regal Rexnord
มี�รต์่นิ ผูจ้ดัก�รฝ่่�ยข�ย แวัะไปเย่�ยมีผูทุ้่�เป็นลกูค�้มี�ย�วัน�น ซึ�ง
ชื่ ่�นชื่อิบก�รแขง่มีอิเต่อิรไ์ซคเ์ป็นชื่ว่ัติ่จติ่ใจ ลกูค�้บอิกมี�รต์่นิวั�่เข�มี่
ต่ั�วัไปง�นแขง่โมีโต่ จพ่ใ่นสีปัด�หน่์แ้ต่ไ่ปเอิงไม่ีได ้เข�เสีนอิต่ั�วัใหม้ี�ร ์
ต่นิกบัภรรย�

มี�รต์่นิอิย�กไป แต่ค่ดิไดว้ั�่ต่ั�วัมีมู่ีลค�่มี�กกวั�่ 100 เหรย่ญสีหรฐั 
เข�จงึต่อิบปฏิเิสีธิ
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กิารควบคุมกิารคา้ระหว่างป็ระเทศ

เร�เป็นบรษิทัุชื่ ัน้นำ�ระดบัโลก มีห่น่วัยง�นปฏิบิตั่งิ�นทุั�วัโลก และดำ�เนินธิรุกจิข�้มีพรมีแดนต่�่ง ๆ หล�ยแหง่  

กฎหมี�ยควับคมุีก�รค�้ระหวั�่งประเทุศทุำ�หน�้ทุ่�รบัรอิงหลกัปฏิบิตั่ทิุ�งธิรุกจิทุ่�ด ่และกำ�หนดใหป้ระเทุศต่�่ง ๆ ต่ดิต่อ่ิกนั 

อิย�่งเป็นธิรรมี ขณะทุ่�กฎหมี�ยและกฎระเบย่บวั�่ดว้ัยก�รควับคมุีทุ�งก�รค�้ซบัซอ้ิน เฉพ�ะทุ�ง และเปล่�ยนแปลงเสีมีอิ 
เร�ต่อ้ิงทุร�บและปฏิบิตั่ติ่�มีกฎต่�่ง ๆ น้ันไม่ีวั�่เร�จะดำ�เนินธิรุกจิอิยูทุ่่�ใด 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีนโยบ�ยและขัน้ต่อินปฏิบิตั่ทิุ ัง้หมีด 

เก่�ยวักบัก�รสีง่อิอิกและนำ�เข�้สีนิค�้ขอิงเร�  
ซ ึ�งหมี�ยถงึ

– ก�รขอิอินุญ�ต่สีง่อิอิกผลติ่ภณัฑอ์ิย�่งถกูต่อ้ิง 

– ก�รคดักรอิงลกูค�้เพ่�อิใหแ้น่ใจวั�่ลกูค�้ไดร้บั
อินุญ�ต่ใหร้บัสีนิค�้สีง่อิอิกขอิงเร�

– ก�รสีง่เอิกสี�รทุ่�จำ�เป็นทุัง้หมีดและต่รวัจสีอิบ 

ใหแ้น่ใจวั�่เอิกสี�รเหล�่น้ันต่รงต่อ่ิเวัล�  
เป็นควั�มีจรงิ ถกูต่อ้ิง และสีมีบรูณ ์รวัมีถงึเมี่�อิผูอ้ิ่�น 

จดัทุำ�เอิกสี�รต่�่ง ๆ ดว้ัย

– ก�รเก็บรกัษ�บนัทุกึต่�มีทุ่�กำ�หนด

– ก�รทุำ�ง�นรว่ัมีกบัทุม่ีกำ�กบัดแูลก�รปฏิบิตั่ติ่�มี
กฎหมี�ยก�รค�้สีว่ันกล�งต่�มีทุ่�จำ�เป็นเพ่�อิปฏิบิตั่ิ
ง�นอิย�่งถกูต่อ้ิง

• เร�สีอิบถ�มีขอิคำ�ต่อิบทุ่�ชื่ดัเจนเก่�ยวักบัเจ�้ขอิง  

ก�รดำ�เนินง�น สีถ�นทุ่�ต่ ัง้ และก�รใชื่ง้�นปล�ยทุ�ง
ขอิงวัสัีดขุอิงเร�จ�กลกูค�้

• เร�ไม่ีสีง่อิอิกไปยงัประเทุศ กลุม่ี หรอ่ิบคุคลต่อ้ิงห�้มี 
หรอ่ิใครก็ต่�มีทุ่�อิ�จทุำ�ก�รสีง่อิอิกซำ�้

• เร�ไม่ีเข�้รว่ัมีหรอ่ิสีนับสีนุนก�รควัำ��บ�ต่รบ�งประเทุศ

กิารสัง่ออกิเกดิขึน้เมี่�อิต่วััสีนิค�้ เชื่น่ มีอิเต่อิรห์รอ่ิเฟ่อิง 

ถกูขนย�้ยข�้มีพรมีแดน 

ก�รสีง่อิอิกอิ�จเก่�ยวัขอ้ิงกบัซอิฟต่แ์วัร ์บรกิ�ร  
หรอ่ิก�รใชื่เ้ทุคโนโลย ่ต่วััอิย�่งเชื่น่ ห�ก

• เอิกสี�รในแล็ปท็ุอิปขอิงคณุถกูขนย�้ยข�้มีพรมีแดน

• ขอ้ิมูีลทุ�งเทุคนิคทุ่�สีง่อิเ่มีลหรอ่ิโพสีต่ท์ุ�งอิอินไลน์

• ใครสีกัคนจ�กประเทุศอิ่�นไดร้บัขอ้ิสีรปุหรอ่ิเย่�ยมีชื่มีโรงง�น

ห�กคณุทุำ�ง�นกบัผลติ่ภณัฑ ์บรกิ�ร ขอ้ิมูีล หรอ่ิซอิฟต่แ์วัรท์ุ่�
อิ�จอิยู่ภ�ยใต่ข้อ้ิจำ�กดัทุ�งก�รสีง่อิอิก ต่อ้ิงต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่
คณุเข�้ใจวั�่ก�รสีง่อิอิกจะเกดิขึน้เมี่�อิใด และเข�้ใจขอ้ิจำ�กดั 

และขัน้ต่อินทุ่�คณุต่อ้ิงปฏิบิตั่ติ่�มี

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ในฐ�นะผูน้ำ�ระดบัโลก เร�จำ�เป็นต่อ้ิงต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่
ผลติ่ภณัฑข์อิงเร�ไม่ีต่กอิยูใ่นมีอ่ิคนผดิ เร�ต่รวัจสีอิบไดโ้ดยก�ร
ทุำ�ควั�มีรูจ้กัหว่ังโซอ่ิปุทุ�นและลกูค�้ขอิงเร�ทุัง้ในประเทุศและต่�่ง
ประเทุศ

เร�ต่อ้ิงทุำ�ควั�มีรูจ้กัลกูค�้ขอิงเร�ใหเ้พย่งพอิ เพ่�อิใหแ้น่ใจวั�่เร�
ต่ดิต่อ่ิกบันิต่บิคุคลทุ่�น่�เชื่ ่�อิถอ่ิ และหลก่เล่�ยงก�รข�ยหรอ่ิสีง่
อิอิกไปยงัผูทุ้่�เก่�ยวัขอ้ิงกบัก�รกอ่ิก�รร�้ย หรอ่ิก�รผลติ่อิ�วัธุิผดิ
กฎหมี�ย หรอ่ิผูทุ้่�อิยูใ่นร�ยชื่่�อิ 

ต่อ้ิงห�้มี เน่�อิงจ�กกจิกรรมีอินัต่ร�ยหรอ่ิผดิกฎหมี�ย

18



19

กิารต่อสูัก้ิบักิารฟอกิเง่นและกิารฉ้้อโกิง

ธิรุกจิทุกุขน�ดอิ�จต่กเป็นเป้�หมี�ยขอิงก�รฟอิกเงนิและก�รฉอ้ิโกงได ้เพ่�อิหลก่เล่�ยง เร�ดำ�เนินธิรุกจิเฉพ�ะกบัลกูค�้
ทุ่�ประกอิบกจิก�รทุ่�ชื่อิบดว้ัยกฎหมี�ยและรบัเงนิทุนุจ�กแหลง่ทุ่�มี�ทุ่�ชื่อิบดว้ัยกฎหมี�ยเทุ�่น้ัน เร�คอิยสีงัเกต่สีญัญ�ณ
เต่อ่ิน และใชื่ข้ ัน้ต่อินต่�่ง ๆ ทุ่�สีมีเหต่สุีมีผลเพ่�อิต่รวัจจบัและหลก่เล่�ยงก�รสี�นสีมัีพนัธิก์บัลกูค�้ทุ่�ทุำ�ใหเ้ร�

 

ต่กอิยูใ่นควั�มีเสี่�ยง 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีขัน้ต่อินก�รต่รวัจสีอิบวัเิคร�ะหส์ีถ�นะ
กอ่ินก�รวั�่จ�้งพนัธิมีติ่รทุ�งธิรุกจิและขัน้ต่อิน 
ก�รวั�่จ�้งใหม่ีแลว้ัหรอ่ิต่วััแทุนภ�ยนอิก

• เร�ร�ยง�นสีิ�งใด ๆ ไปต่อ่ิไปน่ไ้ปยงัฝ่่�ยกฎหมี�ยหรอ่ิ 

integrity@regalrexnord.com

– ลกูค�้หรอ่ิต่วััแทุนลกูค�้ทุ่�ใหข้อ้ิมูีลเท็ุจ 

– ก�รชื่ำ�ระเงนิเป็นเงนิสีดหรอ่ิสีิ�งทุ่�เทุย่บเทุ�่กบัเงนิสีด 
(หนังสีอ่ิสีั�งจ�่ยเงนิหรอ่ิเชื่ค็นักทุอ่ิงเทุ่�ยวั)

– คำ�ขอิใหช้ื่ำ�ระเงนิผ่�นบคุคลภ�ยนอิกหรอ่ิชื่ำ�ระ 
ใหบ้คุคลภ�ยนอิก

– ก�รต่ดิต่อ่ิทุ�งธิรุกจิในสีถ�นทุ่�ทุ่�มีกัเก่�ยวัขอ้ิง
 

กบัก�รกอ่ิก�รร�้ยหรอ่ิก�รลกัลอิบขนย�เสีพต่ดิ 

– ควั�มีพย�ย�มีปรบัเปล่�ยนโครงสีร�้งธิรุกจิ 
เพ่�อิหลบเล่�ยงก�รทุำ�บนัทุกึต่�มีปกต่หิรอ่ิ 

ขอ้ิกำ�หนดด�้นก�รร�ยง�น
กอ่ินทุ่�คณุจะวั�่จ�้งต่วััแทุน ต่วััแทุนจำ�หน่�ย ต่วััแทุนภ�ยนอิก หรอ่ิ
พนัธิมีติ่รทุ�งธิรุกจิร�ยใหม่ีอิ่�น ๆ ใหต้่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่เร�ไดทุ้ำ�ต่�มี 
ขัน้ต่อินก�รต่รวัจสีอิบวัเิคร�ะหส์ีถ�นะอิย�่งเหมี�ะสีมี และปฏิบิตั่ติ่�มีขัน้ต่อิน
กิารวา่จา้งพนัธมต่รทางธุรกิจ่และข ั�นตอนกิารวา่จา้งใหม่แลว้

วถ่แีหง่ Regal Rexnord

โอิลเ่วัย่กำ�ลงัทุำ�ง�นเก่�ยวักบัคำ�ขอิชื่ำ�ระเงนิจ�ก
ซพัพล�ยเอิอิร ์เมี่�อิเธิอิไดร้บัอิเ่มีลขอิใหเ้ธิอิเปล่�ยนทุ่�
อิยูทุ่่�เก่�ยวัขอ้ิงกบัก�รชื่ำ�ระเงนิ คำ�ขอิน่ม้ี�จ�กชื่่�อิผูทุ้่�
เธิอิไม่ีรูจ้กั และทุ่�อิยูอ่ิเ่มีลมี ่URL แต่กต่�่งอิอิกไปเล็ก
นอ้ิยจ�กทุ่�อิยูข่อิงร�ยชื่่�อิผูต้่ดิต่อ่ิทุ่�เธิอิทุำ�ง�นดว้ัย
ต่�มีปกต่ ิกอ่ินเธิอิจะเปล่�ยนแปลงทุ่�อิยู ่เธิอิจงึต่ดิต่อ่ิ
ฝ่่�ยกฎหมี�ย  หลงัก�รวัเิคร�ะห ์มีข่อ้ิสีรปุอิอิกมี�วั�่ 
คำ�ขอิดงักล�่วัมี�จ�กอิเ่มีลหลอิกลวัง ห�กเธิอิชื่ำ�ระ
เงนิต่�มีใบแจง้หน่โ้ดยไม่ีต่รวัจสีอิบ เธิอิคงสีง่ก�รชื่ำ�ระ
เงนิไปผดิทุ่� 
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ควั�มีซ่�อิต่รงขอิงเร� 

เป็นสีิ�งสีำ�คญัเมี่�อิเร�
ต่ดัสีนิใจสีิ�งทุ่�สีง่ผล 

กระทุบต่อ่ิบรษิทัุ
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กิารป็กิป้็องทรพัย์ส์ัน่ของเรา

เร�ทุกุคนมีค่วั�มีรบัผดิชื่อิบในก�รใชื่ง้�นทุรพัยส์ีนิขอิง Regal Rexnord อิย�่งเหมี�ะสีมี ซึ�งหมี�ยควั�มีวั�่เร�ต่อ้ิง
ใชื่จ้ติ่สีำ�นึกทุ่�ดแ่ละใชื่ค้วั�มีระมีดัระวังัทุ่�จำ�เป็นเมี่�อิเร�ใชื่เ้งนิทุนุ ทุรพัยส์ีนิ ขอ้ิมูีล และระบบสี�รสีนเทุศขอิงบรษิทัุ

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ใชื่ทุ้รพัยส์ีนิขอิง Regal Rexnord เพ่�อิ
วัตั่ถปุระสีงคข์อิงบรษิทัุและผลประโยชื่นข์อิงบรษิทัุ
เทุ�่น้ัน 

• เร�ใชื่ว้ัจิ�รณญ�ณทุ่�ด ่เมี่�อิใชื่ง้�นทุรพัยส์ีนิ 

ขอิงบรษิทัุ ไม่ีวั�่จะเป็นก�รใชื่เ้งนิบรษิทัุจ�่ย 
ค�่เดนิทุ�งหรอ่ิก�รเขย่นจดหมี�ยอิย�่งเป็นมีอ่ิอิ�ชื่พ่ 

• เร�ใชื่ทุ้รพัย�กรทุ�งอิเิล็กทุรอินิกสีข์อิงบรษิทัุ รวัมีถงึ
คอิมีพวิัเต่อิรส์ีว่ันบคุคล อิเ่มีล และโทุรศพัทุม์ีอ่ิถอ่ิ
อิย�่งเหมี�ะสีมี 

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีนโยบ�ยและขัน้ต่อินปฏิบิตั่ ิ
ด�้นก�รรกัษ�ควั�มีปลอิดภยัทุ�งไซเบอิรท์ุัง้หมีด

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
มีบ่�งคร ัง้ทุ่�ก�รใชื่ง้�นทุรพัย�กรบรษิทัุเล็ก ๆ นอ้ิย ๆ ดว้ัยเหต่ผุล
สีว่ันต่วััน้ันสี�มี�รถยอิมีรบัได ้ต่วััอิย�่งเชื่น่  
คณุอิ�จต่อ้ิงก�รโทุรไปห�แพทุยเ์พ่�อิยน่ยนัก�รนัดหมี�ย 
หรอ่ิใชื่อ้ินิเทุอิรเ์น็ต่ต่รวัจสีอิบก�รจร�จรสีำ�หรบัก�รเดนิทุ�งกลบั
บ�้น 

ใชื่ว้ัจิ�รณญ�ณทุ่�ด ่ห�กก�รกระทุำ�ไม่ีเก่�ยวัขอ้ิง 

กบัทุรพัย�กรจำ�นวันมี�กและไม่ีแทุรกแซงง�นขอิงคณุ 
หรอ่ิขอิงผูอ้ิ่�น ก�รใชื่ง้�นน่ค้งไม่ีเป็นไร ทุัง้น่ใ้หค้ำ�นึง

 

ถงึกฎเกณฑเ์ฉพ�ะขอิงกลุม่ีง�นและสีิ�งอิำ�นวัย 
ควั�มีสีะดวักดว้ัยเสีมีอิ
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ขอ้มูลลบั

บรษิทัุ ลกูค�้ และซพัพล�ยเอิอิรข์อิงเร�มีอิบควั�มีไวัว้ั�งใจใหเ้ร�เก็บขอ้ิมูีลลบัและไวัใ้จวั�่เร�เก็บขอ้ิมูีลเหล�่น้ัน 

ไดอ้ิย�่งปลอิดภยั เร�ทุกุคนรบัผดิชื่อิบในก�รปกป้อิงขอ้ิมูีลลบัใด ๆ ทุ่�เร�ใชื่ทุ้ำ�ง�นขอิงเร� ใหป้กป้อิงขอ้ิมูีลและใชื่ง้�น 

หรอ่ิแบง่ปันขอ้ิมูีลเฉพ�ะเมี่�อิจำ�เป็นในก�รทุำ�ง�นเทุ�่น้ัน ขอ้ิยกเวัน้เพย่งขอ้ิเดย่วัก็คอ่ิเมี่�อิก�รเปิดเผยขอ้ิมูีลไดร้บัอินุญ�ต่
 

อิย�่งเหมี�ะสีมีหรอ่ิเป็นไปต่�มีทุ่�กฎหมี�ยกำ�หนดเทุ�่น้ัน 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�จดัเก็บขอ้ิมูีลไวัอ้ิย�่งปลอิดภยัและเป็นควั�มีลบั 
และไม่ีแบ่งปันขอ้ิมูีลโดยไม่ีไดร้บัอินุญ�ต่

• เร�หลก่เล่�ยงก�รพูดคยุเก่�ยวักบัขอ้ิมูีลลบัในสีถ�นทุ่�
สี�ธิ�รณะ 

• เร�ไม่ีแบง่ปันขอ้ิมูีลกบับคุคลภ�ยนอิก Regal 
Rexnord ยกเวัน้พวักเข�มีส่ีทิุธิิอ์ินัชื่อิบธิรรมีทุ่�จะรบั
ทุร�บ และเร�จะไม่ีเปิดเผยขอ้ิมูีลน่โ้ดยไม่ีมีก่�รอินุมีตั่ ิ

• เร�ใชื่ข้อ้ิมูีลลบัเฉพ�ะต่�มีวัตั่ถปุระสีงคท์ุ่�ต่ ัง้ใจไวั ้
เทุ�่น้ันและไม่ีใชื่เ้พ่�อิเหต่ผุลสีว่ันต่วััเด็ดข�ด 

• เร�แสีดงอิอิกอิย�่งมีค่วั�มีรบัผดิชื่อิบ เมี่�อิคดัลอิก 
และจดัก�รเอิกสี�รลบัและนำ�เอิกสี�รอิอิกจ�ก 
สีถ�นทุ่�ทุำ�ง�นเมี่�อิจำ�เป็นต่อ้ิงใชื่เ้พ่�อิใหทุ้ำ�ง�น

 

ไดอ้ิย�่งเหมี�ะสีมีเทุ�่น้ัน

• เร�กำ�จดัขอ้ิมูีลบรษิทัุอิย�่งเหมี�ะสีมี 

• เร�ไม่ีใชื่ข้อ้ิมูีลลบัทุ่�เร�ไดม้ี�จ�กง�นกอ่ินหน�้  
และเร�มีห่น�้ทุ่�ปกป้อิงขอ้ิมูีลลบัขอิง Regal 
Rexnord ถ�้เร�สีิน้สีดุก�รทุำ�ง�นกบั Regal 
Rexnord

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ทุรพัยส์ีนิมีค่�่ขอิงบรษิทัุ ไดแ้ก ่ขอ้ิมูีลใด ๆ ทุ่�ไม่ีได ้
เปิดเผยต่อ่ิสี�ธิ�รณะโดยทุั�วัไป ซึ�งประกอิบดว้ัยขอ้ิมูีลทุ่�เร�พฒัน� 
ซ่อ้ิ หรอ่ิไดร้บัสีทิุธิิใ์ชื่ง้�น หรอ่ิไดร้บัจ�กลกูค�้และซพัพล�ยเอิอิร ์ไม่ี
วั�่ขอ้ิมูีลน้ันจะมีร่ปูแบบใดก็ต่�มี

เป็นไปไดว้ั�่คณุอิ�จจำ�เป็นต่อ้ิงเปิดเผยขอ้ิมูีลบรษิทัุใหแ้กบ่คุคล
ภ�ยนอิก Regal Rexnord ดว้ัยเหต่ผุลทุ�งธิรุกจิทุ่�เหมี�ะสีมี กอ่ิน
จะเปิดเผยขอ้ิมูีล ใหต้่ดิต่อ่ิฝ่่�ยกฎหมี�ยเพ่�อิขอิควั�มีชื่ว่ัยเหลอ่ิเก่�ยวั
กบัขอ้ิต่กลงก�รรกัษ�ควั�มีลบั 
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ความเป็็นสั่วนตวัของขอ้มูลสั่วนบุคคล

เป็นควั�มีรบัผดิชื่อิบขอิงเร�ทุ่�ต่อ้ิงปกป้อิงขอ้ิมูีลสีว่ันบคุคลทุ่�เร�ใชื่ง้�นและจดัเก็บระหวั�่งทุ่�เร�ทุำ�ง�นขอิงเร� กฎหมี�ย 
เชื่น่ กฎระเบย่บวั�่ดว้ัยก�รคุม้ีครอิงขอ้ิมูีลทุั�วัไป (GDPR) ในสีหภ�พยโุรปมีข่อ้ิกำ�หนดมี�กมี�ยทุ่�เร�ต่อ้ิงปฏิบิตั่ติ่�มี  

ผูทุ้่�แบง่ปันขอ้ิมูีลสีว่ันบคุคลกบัเร�ควัรวั�งใจไดว้ั�่เร�จะจดัก�รขอ้ิมูีลอิย�่งมีค่วั�มีรบัผดิชื่อิบ ใชื่ง้�นและจดัเก็บขอ้ิมูีล
เพ่�อิวัตั่ถปุระสีงคท์ุ�งธิรุกจิทุ่�ชื่อิบดว้ัยกฎหมี�ย และเป็นไปต่�มีกฎหมี�ยวั�่ดว้ัยควั�มีเป็นสีว่ันต่วััทุ่�เก่�ยวัขอ้ิงเทุ�่น้ัน 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ต่ระหนักดว่ั�่เมี่�อิเร�ทุำ�ง�นกบัขอ้ิมูีลสีว่ันบคุคล
เก่�ยวักบับคุคลต่�่ง ๆ เร�ต่อ้ิงใชื่ข้ ัน้ต่อินในก�รปกป้อิง
ขอ้ิมูีลดงักล�่วั

• เร�รูว้ั�่อิ�จมีข่อ้ิจำ�กดัด�้นก�รใชื่ง้�นหรอ่ิเข�้ถงึ
ขอ้ิมูีลบ�งอิย�่ง เน่�อิงจ�กขอ้ิพจิ�รณ� 
ด�้นควั�มีเป็นสีว่ันต่วัั

• ห�กเร�เก็บรวับรวัมีขอ้ิมูีลสีว่ันต่วัั เร�จะแสีดง 
ควั�มีโปรง่ใสีเก่�ยวักบัขอ้ิมูีลทุ่�เร�เก็บรวับรวัมี  

และวัธิิก่�รใชื่ง้�นขอ้ิมูีลน้ัน และเร�จะขอิคำ�ยนิยอิมีใด ๆ  
ทุ่�จำ�เป็น 

• เร�ใชื่ข้อ้ิมูีลสีว่ันบคุคลเฉพ�ะต่�มีเหต่ผุลทุ่�เร�เก็บ
ขอ้ิมูีลเทุ�่น้ัน และเร�เก็บขอ้ิมูีลไวัต้่ร�บเทุ�่ทุ่�จำ�เป็น
เทุ�่น้ัน

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีขัน้ต่อินก�รรกัษ�ควั�มีปลอิดภยั 
ขอิงขอ้ิมูีลเพ่�อิรบัรอิงวั�่ขอ้ิมูีลสีว่ันต่วััจะไม่ีถกูเปิดเผย 
อิย�่งไม่ีเหมี�ะสีมี

• เร�ไม่ีแบง่ปันขอ้ิมูีลสีว่ันต่วััเก่�ยวักบัใครก็ต่�มี ยกเวัน้
เร�ไดร้บัอินุญ�ต่อิย�่งชื่ดัเจนใหด้ำ�เนินก�รดงักล�่วั 
รวัมีถงึกบัซพัพล�ยเอิอิร ์และบคุคลภ�ยนอิกอิ่�น ๆ ดว้ัย

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
เร�อิยูใ่นยคุดจิทิุลัซ ึ�งเป็นยคุสีมียัทุ่�อิงคก์รต่�่ง ๆ สี�มี�รถรวับรวัมี
และจดัเก็บขอ้ิมูีลเก่�ยวักบับคุคลไดจ้ำ�นวันมีห�ศ�ล 

รฐับ�ลเป็นผูร้บัผดิชื่อิบในก�รกำ�หนดเง่�อินไขบงัคบัวั�่บคุคลและ
บรษิทัุจะจดัเก็บและใชื่ง้�นขอ้ิมูีลดงักล�่วัอิย�่งไร 

ขอ้ิกำ�หนดควั�มีเป็นสีว่ันต่วััเหล�่น่ส้ีง่ผลกระทุบต่อ่ิเร�ทุกุคน ทุ่� 
Regal Rexnord เร�กำ�หนดมี�ต่รก�รก�รป้อิงกนัไวัเ้พ่�อิรบัรอิงวั�่
ขอ้ิมูีลจะปลอิดภยัและไดร้บัก�รถ�่ยโอินอิย�่งเหมี�ะสีมี
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สัท่ธใ่นทรพัย์ส์ัน่ทางปั็ญญา

นวัตั่กรรมีและก�รพฒัน�ผลติ่ภณัฑใ์หม่ีเป็นสีว่ันสีำ�คญัต่อ่ิควั�มีสีำ�เรจ็ระยะย�วัขอิงเร� ก�รปกป้อิงผลง�นวัจิยั 
และก�รพฒัน�เทุคโนโลยแ่ละผลติ่ภณัฑใ์หม่ีขอิงบคุคลและขอิงทุม่ีก็มีค่วั�มีสีำ�คญั ทุรพัยส์ีนิทุ�งปัญญ�ขอิงเร�  
ไดแ้ก ่นวัตั่กรรมีทุัง้หมีดทุ่�เร�สีรรคส์ีร�้งขึน้มี� เร�ทุกุคนต่อ้ิงต่ระหนักถงึควั�มีจำ�เป็นและขอ้ิผูกพนัในก�รรกัษ�

 

และปกป้อิงสีทิุธิใินทุรพัยส์ีนิทุ�งปัญญ�ขอิงเร� 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ประเมีนิผลติ่ภณัฑ ์บรกิ�ร กระบวันก�ร  
และซอิฟต่แ์วัรใ์หม่ีขอิง Regal Rexnord เพ่�อิระบุ
นวัตั่กรรมีและควั�มีลบัทุ�งก�รค�้ทุ่�เป็นไปได ้

• เร�ระบเุคร ่�อิงหมี�ยแหง่ทุรพัยส์ีนิทุ�งปัญญ� 
ทุ่�ผลติ่ภณัฑ ์ขอ้ิมูีลผลติ่ภณัฑ ์และโฆษณ�

• เร�รบัรอิงวั�่จะมีข่อ้ิต่กลงด�้นก�รรกัษ�ควั�มีลบั  
เมี่�อิแบง่ปันขอ้ิมูีลเก่�ยวักบัทุรพัยส์ีนิทุ�งปัญญ�ขอิงเร� 

• เร�ใชื่แ้บรนดแ์ละเคร ่�อิงหมี�ยก�รค�้อิย�่งเหมี�ะสีมี 
ไม่ีวั�่เป็นก�รแสีดงบนผลติ่ภณัฑห์รอ่ิบรรจภุณัฑ ์
แสีดงในเอิกสี�รสีง่เสีรมิีก�รข�ย อิเ่มีล หรอ่ิก�รใชื่ง้�น
อิ่�นใด

• เร�ต่ดิต่อ่ิฝ่่�ยกฎหมี�ย ห�กเร�ไม่ีแน่ใจวั�่ทุรพัยส์ีนิ
ทุ�งปัญญ�ขอิงเร�ต่กอิยูใ่นควั�มีเสี่�ยงหรอ่ิไม่ี

• กอ่ินทุ่�เร�จะรว่ัมีง�นกบัผูอ้ิ่�นนอิกบรษิทัุ  

เพ่�อิพฒัน�แนวัคดิหรอ่ิก�รคดิคน้ใด ๆ เร�จะปรกึษ�
กบัฝ่่�ยกฎหมี�ยและต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่ไดทุ้ำ� 
ขอ้ิต่กลงด�้นก�รพฒัน�ทุ�งเทุคโนโลยแ่ลว้ั 

ทรพัย์ส์ัน่ทางปั็ญญา ไดแ้ก่

• สีทิุธิบิตั่ร
• เคร ่�อิงหมี�ยก�รค�้
• ลขิสีทิุธิิ ์
• ควั�มีลบัทุ�งก�รค�้
• ขอ้ิมูีลกรรมีสีทิุธิิอ์ิ่�น ๆ เชื่น่ ก�รคน้พบและแนวัคดิต่�่ง ๆ

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
เร�หวังัใหผู้อ้ิ่�นเค�รพทุรพัยส์ีนิทุ�งปัญญ�ขอิงเร� 
เชื่น่เดย่วักบัทุ่�เร�เค�รพทุรพัยส์ีนิทุ�งปัญญ�ขอิงผูอ้ิ่�น 

ดว้ัยควั�มีมุ่ีงมีั�นน่ ้เร�จงึต่อ้ิงคน้ห�สีทิุธิบิตั่รหรอ่ิเคร ่�อิงหมี�ยก�รค�้
ทุ่�ขดัแยง้ และห�้มีใชื่ซ้อิฟต่แ์วัร ์เพลง รปูถ�่ย หรอ่ิรปูภ�พอิ่�น 
ๆ ทุ่�ไม่ีไดร้บัอินุญ�ต่หรอ่ิไม่ีไดม้ีอิบสีทิุธิิก์�รใชื่ง้�นใหแ้ก ่Regal 
Rexnord โดยเด็ดข�ด 
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กิารซื่่ �อขาย์หลกัิทรพัย์โ์ดย์กิารใชข้อ้มูลภาย์ในและกิารใหค้ำาแนะนำาในกิารซื่่ �อขาย์หลกัิทรพัย์ ์

เร�จะไม่ีซ ่อ้ิหรอ่ิข�ยหุน้ขอิง Regal Rexnord (หรอ่ิหุน้ใด ๆ ทุ่�เก่�ยวัขอ้ิง) หรอ่ิสีง่เสีรมิีใหผู้อ้ิ่�นซ ่อ้ิข�ยหุน้ โดยใชื่ข้อ้ิมูีลภ�ยในเก่�ยวักบับรษิทัุหรอ่ิเก่�ยวักบัใครก็ต่�มีทุ่�เร�ทุำ�ธิรุกจิดว้ัย 
นโยบ�ยขอิงเร�วั�่ดว้ัยก�รห�้มีซ่อ้ิข�ยหลกัทุรพัยโ์ดยก�รใชื่ข้อ้ิมูีลภ�ยในน่ ้มีผ่ลบงัคบัใชื่ก้บัทุกุคน อิย�่งไรก็ดข่อ้ิห�้มีน่เ้ป็นมี�กกวั�่นโยบ�ยขอิงบรษิทัุ แต่เ่ป็นกฎหมี�ยดว้ัย บทุ
ลงโทุษขอิงก�รซ่อ้ิข�ยหลกัทุรพัยโ์ดยก�รใชื่ข้อ้ิมูีลภ�ยในน้ันรนุแรง และอิ�จรวัมีถงึก�รลงโทุษทุ�งอิ�ญ�

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ไม่ีซ่อ้ิข�ยหุน้โดยใชื่ข้อ้ิมูีลภ�ยใน

• เร�ไม่ีแบง่ปันผลก�รดำ�เนินง�นและก�รพฒัน� 
ทุ่�สีำ�คญัขอิงบรษิทัุหรอ่ิบอิกเพ่�อินและญ�ต่ใิหซ้ ่อ้ิ

 

หรอ่ิข�ยหุน้ขอิงเร� โดยใชื่ข้อ้ิมูีลภ�ยในดงักล�่วั 

• เร�เข�้ใจวัธิิก่�รทุำ�ง�นขอิงนโยบ�ยขอิงเร� 
กอ่ินทุ่�เร�จะซ่อ้ิหรอ่ิข�ยหุน้ขอิง Regal Rexnord 

ผูบ้รหิ�ร เจ�้หน�้ทุ่� และพนักง�นบ�งคนต่อ้ิงปฏิบิตั่ติ่�มีกฎเกณฑ ์
เพิ�มีเต่มิีทุ่�เก่�ยวักบัก�รถอ่ิหุน้ขอิง Regal Rexnord สีำ�หรบัขอ้ิมูีลเพิ�มี
เต่มิี โปรดดใูบรบัรอิงสีำ�หรบัผูบ้รหิ�ร เจ�้หน�้ทุ่� และพนักง�นฝ่่�ยปฏิบิตั่ิ
ก�รและก�รเงนิทุ่�สีำ�คญั
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หลกีิเลี�ย์งความขดัแย์ง้ทางผลป็ระโย์ชน์

ไม่ีวั�่ระหวั�่งทุำ�ง�นหรอ่ินอิกสีถ�นทุ่�ทุำ�ง�น พฤต่กิรรมีขอิงเร�ต่อ้ิงไม่ีขดัแยง้กบัผลประโยชื่นข์อิง Regal Rexnord  

ควั�มีขดัแยง้แหง่ผลประโยชื่นเ์กดิขึน้ เมี่�อิมีใ่ครสีกัคนมีค่วั�มีสีมัีพนัธิท์ุ�งก�รเงนิหรอ่ิควั�มีสีมัีพนัธิอ์ิ่�น ๆ ทุ่�อิ�จแทุรกแซง
ภ�ระหน�้ทุ่�ขอิงต่นเอิงในก�รต่ดัสีนิใจทุ�งธิรุกจิทุ่�ยตุ่ธิิรรมีและไรอ้ิคต่ ิหรอ่ิมีใ่ครสีกัคนใชื่ต้่ำ�แหน่งขอิงต่นเอิงใน Regal 
Rexnord เพ่�อิผลประโยชื่นส์ีว่ันต่วััและสีร�้งควั�มีเสีย่ห�ยต่อ่ิบรษิทัุ 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ไม่ีต่ดัสีนิใจหรอ่ิดำ�เนินก�รในลกัษณะทุ่�ขดัแยง้ 
กบัควั�มีรบัผดิชื่อิบทุ่�เร�มีต่่อ่ิ Regal Rexnord

• เร�พจิ�รณ�วั�่ผูอ้ิ่�น ซ ึ�งรวัมีถงึผูค้นทุ่�อิยูร่อิบต่วััเร�
 

และภ�ยนอิกบรษิทัุ จะมีอิงก�รดำ�เนินก�รขอิงเร�อิย�่งไร 

• ห�กเร�คดิวั�่เร�อิ�จเผชื่ญิควั�มีขดัแยง้แหง่ผล
ประโยชื่น ์เร�จะต่ดิต่อ่ิผูจ้ดัก�รขอิงเร� 
หรอ่ิฝ่่�ยกฎหมี�ย 

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ร�ยก�รทุัง้หมีดเหล�่น่ค้อ่ิควั�มีขดัแยง้แหง่ผลประโยชื่นท์ุ่�เป็นไปได ้

•   ก�รถอ่ิหุน้ขอิงซพัพล�ยเอิอิร ์ลกูค�้ หรอ่ิคูแ่ขง่
•   ก�รใหห้รอ่ิรบัขอิงขวัญัจ�กผูทุ้่�ทุำ�ธิรุกจิ 

กบั Regal Rexnord หรอ่ิผูทุ้่�ต่อ้ิงก�รทุำ�ธิรุกจิดว้ัย (ยกเวัน้ไดร้บัอินุญ�ต่ 

ต่�มี นโยบ�ยขอิงขวัญั ควั�มีบนัเทุงิ และมี่อ้ิอิ�ห�รขอิงเร�)
•   ก�รมีส่ีมี�ชื่กิในครอิบครวััทุ่�ทุำ�ง�นกบัซพัพล�ยเอิอิรห์รอ่ิลกูค�้
•   ก�รใชื่ทุ้รพัยส์ีนิหรอ่ิอิปุกรณข์อิง Regal Rexnord มี�กกวั�่ ก�รใชื่ง้�นสีว่ันต่วััเล็ก 

ๆ นอ้ิย ๆ
•   ควั�มีสีมัีพนัธิเ์ชื่งิชืู่ส้ี�วัระหวั�่งพนักง�น Regal Rexnord ทุ่�ฝ่่�ยหนึ�ง 

เป็นผูใ้ต่บ้งัคบับญัชื่�ขอิงอิก่ฝ่่�ยหรอ่ิฝ่่�ยหนึ�ง มีอ่ิำ�น�จโนม้ีน�้วั 

ก�รต่ดัสีนิใจซึ�งสีง่ผลกระทุบต่อ่ิอิก่ฝ่่�ย (ไม่ีวั�่ทุ�งต่รงหรอ่ิทุ�งอิอ้ิมี  

รวัมีถงึผ่�นสี�ยสีมัีพนัธิก์บัผูจ้ดัก�รร�ยอิ่�น ๆ)
•   ธิรุกจิภ�ยนอิกใด ๆ หรอ่ิผลประโยชื่นอ์ิ่�น ๆ ซ ึ�ง ใชื่เ้วัล� 

หรอ่ิควั�มีสีนใจขอิงคณุจ�กก�รทุำ�ง�นทุ่� Regal Rexnord อิย�่งมีนั่ยสีำ�คญั  

ซ ึ�งรวัมีถงึก�รเป็นคณะกรรมีก�รใหอ้ิงคก์รทุ่�ไม่ีแสีวังห�กำ�ไร
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กิารมสีั่วนรว่มทางกิารเมอ่ง

ทุ่� Regal Rexnord เร�สีง่เสีรมิีใหผู้บ้รหิ�ร เจ�้หน�้ทุ่� และพนักง�นขอิงเร�เป็นผูม้ีส่ีทิุธิิเ์ลอ่ิกต่ัง้ทุ่�มีค่วั�มีรูค้วั�มีเข�้ใจ และมีส่ีว่ันรว่ัมีใน
กระบวันก�รทุ�งก�รเมีอ่ิง อิย�่งไรก็ด ่ก�รแยก Regal Rexnord อิอิกจ�กกจิกรรมีทุ�งก�รเมีอ่ิงสีว่ันต่วััขอิงคณุเป็นเร ่�อิงสีำ�คญั

ในฐ�นะบรษิทัุ ก�รแยกแยะอิย�่งชื่ดัเจนน่ช้ื่ว่ัยใหเ้ร�ปฏิบิตั่ติ่�มีกฎหมี�ยขอิงประเทุศ รฐั และทุอ้ิงถิ�นทุ่�กำ�กบัดแูล
 

ก�รเข�้รว่ัมีกจิกรรมีทุ�งก�รเมีอ่ิงและจำ�กดัก�รมีส่ีว่ันรว่ัมีทุ�งก�รเมีอ่ิงขอิงเร� ในฐ�นะพนักง�น ก�รแยกแยะชื่ว่ัยรบัรอิงวั�่ 
ก�รมีส่ีว่ันรว่ัมีทุ�งก�รเมีอ่ิงเป็นทุ�งเลอ่ิกสีว่ันบคุคล ทุ่�พนักง�นสีมีคัรใจ และเป็นปัจเจก ซึ�งหมี�ยควั�มีวั�่ไม่ีไดร้บัอิทิุธิพิลใด ๆ จ�ก 
Regal Rexnord

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

ห�กเร�เข�้รว่ัมีในกระบวันก�รทุ�งก�รเมีอ่ิง 
อิย�่งเป็นสีว่ันต่วัั

• เร�ไม่ีใชื่ทุ้รพัยส์ีนิ สีถ�นทุ่� เวัล� หรอ่ิเงนิทุนุ 
ขอิงบรษิทัุเพ่�อิสีนับสีนุนกจิกรรมีทุ�งก�รเมีอ่ิงสีว่ันต่วัั 

• เร�ไม่ีชื่กัชื่วันผูอ้ิ่�นใหม้ีส่ีว่ันรว่ัมีในเหต่ทุุ�งก�รเมีอ่ิง
หรอ่ิห�เสีย่งใหผู้ส้ีมีคัรลงเลอ่ิกต่ัง้ขณะอิยูทุ่่�ทุำ�ง�น
หรอ่ิอิยูใ่นพ่น้ทุ่�ขอิงบรษิทัุ

• เร�ไม่ีใชื่ช้ื่ ่�อิ Regal Rexnord หรอ่ิต่ำ�แหน่งง�น หรอ่ิ
สี่�อิโดยนัยวั�่ Regal Rexnord ใหก้�รสีนับสีนุน
กจิกรรมีขอิงเร�ไม่ีวั�่รปูแบบใด ๆ 

ห�กบรษิทัุอินุญ�ต่ใหเ้ร�ต่ดิต่อ่ิพรรคก�รเมีอ่ิง อิงคก์ร  
ผูส้ีมีคัรลงเลอ่ิกต่ัง้ หรอ่ิเจ�้หน�้ทุ่�รฐัในน�มีขอิงบรษิทัุ

• เร�จะเปิดเผยขอ้ิมูีลอิย�่งเหมี�ะสีมีและขอิก�รอินุมีตั่ิ
จ�กฝ่่�ยกฎหมี�ย และหวััหน�้สี�ยธิรุกจิกอ่ินดำ�เนิน
กจิกรรมีหรอ่ิชื่ำ�ระเงนิทุ่�เก่�ยวัขอ้ิงกบัก�รเมีอ่ิงใด ๆ

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีกฎหมี�ยและกฎเกณฑต์่�่ง ๆ ทุัง้หมีด

• เร�ระมีดัระวังัในก�รหลก่เล่�ยงมีใิหถ้กูมีอิงวั�่ 
มีก่�รต่ดิสีนิบน เมี่�อิเข�้ไปมีส่ีว่ันรว่ัมีทุ�งก�รเมีอ่ิง

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
ขอ้ิจำ�กดัวั�่ดว้ัยก�รเข�้รว่ัมีกระบวันก�รทุ�งก�รเมีอ่ิงขอิงบรษิทัุน้ัน
บงัคบัใชื่ทุ้ั�วัโลก 

ไม่ีวั�่กฎหมี�ยในประเทุศขอิงคณุจะเป็นอิย�่งไร  
คณุต่อ้ิงขอิอินุมีตั่จิ�กหวััหน�้สี�ยง�นและฝ่่�ยกฎหมี�ย  
กอ่ินจะแสีดงอิอิกทุ�งก�รเมีอ่ิงในน�มีขอิงบรษิทัุ 
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ควั�มีซ่�อิต่รงขอิงเร�
เป็นสีิ�งสีำ�คญัเมี่�อิเร�
นำ�เสีนอิขอ้ิมูีล 
เก่�ยวักบับรษิทัุ
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หนงัสัอ่และบนัทก้ิของบรษ่ทั

ในฐ�นะบรษิทัุมีห�ชื่น Regal Rexnord ต่อ้ิงร�ยง�นสีถ�นก�รณท์ุ�งก�รเงนิขอิงเร�อิย�่งต่รงไปต่รงมี� ห�กคณุ
ใหข้อ้ิมูีลแกบ่รษิทัุ ใหต้่รวัจสีอิบขอ้ิมูีลวั�่ถกูต่อ้ิงและสีมีบรูณเ์สีมีอิ ควั�มีซ่�อิต่รงขอิงหนังสีอ่ิและบนัทุกึขอิงเร� 

ขึน้อิยูก่บัคณุภ�พขอิงขอ้ิมูีลทุ่�เร�ไดร้บั

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ลงน�มีและอินุญ�ต่ธิรุกรรมีอิย�่งเหมี�ะสีมี  
ถกูต่อ้ิง และสีอิดคลอ้ิงกบันโยบ�ยขอิงเร� 

• เร�ทุำ�ถกูต่อ้ิงและซ่�อิสีตั่ยแ์ละปฏิบิตั่ติ่�มีนโยบ�ย 
และขัน้ต่อินก�รควับคมุีภ�ยในขอิงบรษิทัุ  
เมี่�อิบนัทุกึทุรพัยส์ีนิ ควั�มีรบัผดิชื่อิบ ร�ยได ้ 
และค�่ใชื่จ้�่ยต่�่ง ๆ

• เร�ไม่ีสีร�้งบนัทุกึเท็ุจหรอ่ิบนัทุกึทุ่�ทุำ�ใหเ้ข�้ใจผดิ
โดยเจต่น� ไม่ีวั�่ดว้ัยวัตั่ถปุระสีงคใ์ดก็ต่�มี 

• เร�ไม่ีระบคุ�่ใชื่จ้�่ยเกนิจรงิ โยกย�้ยร�ยก�ร 
เป็นเวัล�อิ่�น หรอ่ิจดัประเภทุขอ้ิมูีลทุ�งก�รเงนิใด ๆ  
อิย�่งไม่ีถกูต่อ้ิงโดยเด็ดข�ด 

• เร�ร�ยง�นเร ่�อิง ห�กมีข่อ้ิกงัวัลใด ๆ เก่�ยวักบับนัทุกึ
ขอ้ิมูีลทุ�งก�รเงนิและธิรุกจิ 

มาดูราย์ละเอยี์ดกินั
บ�งคร ัง้เร�อิ�จเข�้ไปเก่�ยวัขอ้ิงกบัก�รต่รวัจสีอิบ 

ระบบและก�รควับคมุีทุ�งก�รเงนิขอิงเร�ทุัง้ภ�ยใน 
และภ�ยนอิก วัธิิเ่หล�่น่ช้ื่ว่ัยเร�แสีดงอิอิกถงึ 
ควั�มีซ่�อิต่รงขอิงขอ้ิมูีลทุ�งก�รเงนิขอิงเร� 

ใหค้วั�มีรว่ัมีมีอ่ิกบัผูต้่รวัจบญัชื่อ่ิย�่งเต็่มีทุ่�เสีมีอิ  
แบง่ปันขอ้ิมูีลทุ่�จำ�เป็นใด ๆ อิย�่งถกูต่อ้ิง ละเอิย่ด  
และทุนัทุว่ังทุ ่เพ่�อิใหผู้ต้่รวัจบญัชื่ช่ื่ว่ัยต่รวัจสีอิบวั�่ 
เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีหลกัก�รเหล�่น่้

ห�กคณุมีข่อ้ิกงัวัลเก่�ยวักบัขอ้ิมูีลและบนัทุกึทุ�งก�รเงนิขอิงบรษิทัุ  
ใหร้�ยง�นเร ่�อิงแกผู่ค้วับคมุีบรษิทัุ ฝ่่�ยต่รวัจบญัชื่ภ่�ยใน สี�ยดว่ัน 
ควั�มีซ่�อิต่รง ฝ่่�ยกฎหมี�ย หรอ่ิคณะกรรมีก�รต่รวัจบญัชื่ข่อิงคณะผูบ้รหิ�ร 
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กิารจดักิารบนัทก้ิเอกิสัาร

เร�เก็บรกัษ�บนัทุกึอิย�่งมีค่วั�มีรบัผดิชื่อิบ สีอิดคลอ้ิง
กบักฎหมี�ยและนโยบ�ยขอิงบรษิทัุ เร�ยงัเอิ�ใจใสีเ่พ่�อิ
รบัรอิงวั�่บนัทุกึทุัง้หมีดชื่ดัเจน ถกูต่อ้ิง และสีมีบรูณ์

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�แสีดงอิอิกถงึวัจิ�รณญ�ณทุ่�ด ่เมี่�อิเร�ระบขุอ้ิมูีล
เป็นล�ยลกัษณอ์ิกัษร รวัมีถงึในอิเ่มีล และจดหมี�ย
โต่ต้่อิบต่�่งๆ

• เร�เก็บรกัษ�บนัทุกึต่�มีระยะเวัล�ทุ่�เหมี�ะสีมีต่�มี
กำ�หนดก�รเก็บรกัษ�บนัทุกึขอิงบรษิทัุ

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีนโยบ�ยบรษิทัุเพ่�อิรบัรอิงวั�่บนัทุกึขอิง
บรษิทัุถกูทุำ�ล�ยอิย�่งถกูต่อ้ิง

• เร�ต่ดิฉล�กขอ้ิมูีลลบัอิย�่งเหมี�ะสีมีและแจกจ�่ยให ้
แกผู่ทุ้่�มีธ่ิรุะจำ�เป็นต่อ้ิงทุร�บเทุ�่น้ัน

• เร�ปฏิบิตั่ติ่�มีหนังสีอ่ิแจง้ใหเ้ก็บเอิกสี�รเพ่�อิก�ร
ดำ�เนินคดแ่ละปฏิบิตั่ติ่�มีคำ�แนะนำ�ใดๆ ทุ�งฝ่่�ย
กฎหมี�ยเพ่�อิเก็บรกัษ�บนัทุกึบ�งอิย�่ง

กิารสั่�อสัารกิบัหน่วย์งานกิำากิบัดูแลและสั่�อ

เร�จำ�เป็นต่อ้ิงใชื่ค้วั�มีระมีดัระวังั เมี่�อิมีป่ระก�ศเก่�ยวักบับรษิทัุสีูส่ี�ธิ�รณะ เน่�อิงจ�กประก�ศเหล�่น่ส้ีง่ผลต่อ่ิชื่่�อิเสีย่ง
หรอ่ิธิรุกจิขอิง Regal Rexnord ได ้

บคุล�กรในวังก�รสี่�อิอิ�จต่ดิต่อ่ิเร�ดว้ัยหล�กหล�ยวัธิิ ่เชื่น่ โทุรศพัทุ ์อิเ่มีล ขอ้ิควั�มี และคำ�ขอิพบปะ เร�ยงัอิ�จไดร้บั
ก�รต่ดิต่อ่ิจ�กหน่วัยง�นกำ�กบัดแูลขอิงรฐัหรอ่ิถกูขอิใหต้่อิบคำ�ถ�มี มีค่วั�มีเป็นไปไดทุ้่�คำ�ขอิเหล�่น่อ้ิ�จสีง่มี�ถงึคณุ 
เพ่�อิจดัก�รก�รสี่�อิสี�รขอิงเร� มีเ่พย่งบ�งคนเทุ�่น้ันทุ่� Regal Rexnord จะมีอิบหมี�ยใหพู้ดคยุกบัสี่�อิ หน่วัยง�น
กำ�กบัดแูล หรอ่ิต่อ่ิสี�ธิ�รณะ

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• ห�กเร�ไดร้บัคำ�ขอิเพ่�อิขอิขอ้ิมูีลจ�กเจ�้หน�้ทุ่�รฐั เร�
จะแจง้เร ่�อิงไปยงัหวััหน�้เจ�้หน�้ทุ่�ฝ่่�ยก�รเงนิขอิง 
Regal Rexnord หรอ่ิทุ่�ปรกึษ�ทุั�วัไป

• เร�ไม่ีพูดคยุกบัสี�ธิ�รณชื่น ไดแ้ก ่สี่�อิ นักลงทุนุ หรอ่ิ
หน่วัยง�นกำ�กบัดแูลเก่�ยวักบั Regal Rexnord เวัน้
แต่เ่ร�ไดร้บัมีอิบหมี�ยใหเ้ป็นโฆษกขอิงบรษิทัุ

• ห�กเร�ไดร้บัก�รต่ดิต่อ่ิจ�กสี่�อิผ่�นทุ�งชื่อ่ิงทุ�งใดๆ 
เร�จะแจง้เร ่�อิงแกร่อิงประธิ�นฝ่่�ยนักลงทุนุสีมัีพนัธิ ์
หวััหน�้เจ�้หน�้ทุ่�ฝ่่�ยก�รเงนิ และทุ่�ปรกึษ�ทุั�วัไป 

• คำ�ประก�ศต่อ่ิสี�ธิ�รณชื่นขอิงเร�น้ันถกูต่อ้ิง ทุนัทุว่ังทุ ่
และเค�รพต่อ่ิก�รต่ดิต่อ่ิทุ�งธิรุกจิทุัง้หมีดขอิงเร�
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สั่�อสังัคมออนไลน์

ปัจจบุนัโลกสี่�อิสี�รทุัง้ในเร ่�อิงสีว่ันต่วััและเร ่�อิงง�น
 

ผ่�นทุ�งสี่�อิสีงัคมีอิอินไลน ์เพร�ะเคร ่�อิงมีอ่ิเหล�่น่
 ้

สี�มี�รถแจกจ�่ยขอ้ิมูีลไปทุั�วัโลกไดใ้นทุนัทุ ่เร�ต่อ้ิงจดัก�ร 

ก�รใชื่ง้�นสี่�อิสีงัคมีอิอินไลนข์อิงเร� แมีแ้ต่ใ่นเร ่�อิงสีว่ันต่วัั  

และหลก่เล่�ยงก�รกระทุำ�ใด ๆ ทุ่�อิ�จสีง่ผลเสีย่หรอ่ิสีร�้ง 

ภ�พลกัษณเ์ชื่งิลบต่อ่ิ Regal Rexnord 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เมี่�อิใชื่ง้�นสี่�อิสีงัคมีอิอินไลนใ์นชื่ว่ัติ่ประจำ�วันัสีว่ันต่วัั 
เร�ไม่ีแสีดงต่นวั�่พูดแทุน Regal Rexnord

• เร�ไม่ีโพสีต่ใ์นน�มีขอิง Regal Rexnord เวัน้แต่เ่ร�ได ้
รบัอินุญ�ต่ใหทุ้ำ�หน�้ทุ่�ดงักล�่วัโดยเฉพ�ะ

• เร�ต่ระหนักถงึลกัษณะควั�มีเป็นสี�ธิ�รณะ 
ขอิงสี่�อิสีงัคมีอิอินไลน ์ดงัน้ันเร�จงึแสีดงอิอิก 

อิย�่งใหเ้กย่รต่ ิและหลก่เล่�ยงภ�ษ�ทุ่�อิ�จถอ่ิวั�่ 

ไม่ีเหมี�ะสีมี เลอ่ิกปฏิบิตั่ ิหรอ่ิดถูกูดแูคลน

• เร�ต่ระหนักดว่ั�่เร�มีข่อ้ิผูกพนัใหป้กป้อิงควั�มีลบั
ทุ�งก�รค�้หรอ่ิขอ้ิมูีลลบัอิ่�น ๆ และเร�จะไม่ีโพสีต่ ์
ขอ้ิมูีลเหล�่น่ล้งในสี่�อิสีงัคมีอิอินไลน์

วถ่แีหง่ Regal Rexnord
แคทุเธิอิรน่มีข่�่วัน่�ต่่�นเต่น้อิย�กแบง่ปัน แผนกขอิงเธิอิ 
ขย�ยสี�ยธิรุกจิใหม่ีและเธิอิไดข้อ้ิเสีนอิต่ำ�แหน่งง�นในต่�่งประเทุศ เธิอิแทุบ
อิดใจรอิทุ่�จะบอิกเพ่�อิน ๆ และครอิบครวััทุ�งสี่�อิสีงัคมีอิอินไลนไ์ม่ีไหวั

แต่แ่คทุเธิอิรน่หยดุคดิชื่ ั�วัครู ่บ�งทุก่�รขย�ยธิรุกจิยงัไม่ีไดป้ระก�ศสีูส่ี�ธิ�รณะ 
และกวั�่จะย�้ยง�นก็คงอิก่หล�ยเดอ่ิน ดงัน้ันเธิอิจงึต่ดิต่อ่ิสีำ�นักง�นก�รสี่�อิสี�ร
เพ่�อิสีอิบถ�มีวั�่เธิอิสี�มี�รถแบง่ปันอิะไรไดบ้�้ง
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ควั�มีซ่�อิต่รงขอิงเร�
เป็นสีิ�งสีำ�คญัเมี่�อิเร�
เอิ�ใจใสีช่ื่มุีชื่นขอิงเร�
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ความย์ ั�งย์น่ดา้นสั่�งแวดลอ้ม

ในฐ�นะบรษิทัุทุ่�เป็นพลเมีอ่ิงทุ่�มีค่วั�มีรบัผดิชื่อิบ เร�ต่อ้ิงก�รเป็นผูน้ำ�ในก�รปกป้อิงสีิ�งแวัดลอ้ิมี เร�ไดร้บั
 

แรงบนัด�ลใจจ�กขอ้ิเท็ุจจรงิทุ่�วั�่ผลติ่ภณัฑท์ุ่�เร�อิอิกแบบและผลติ่ชื่ว่ัยสีร�้งอิน�คต่ทุ่�ดก่วั�่ โดยก�รลดอิปุสีงค ์
 

ก�รใชื่พ้ลงัง�นและก�รใชื่ทุ้รพัย�กรธิรรมีชื่�ต่ ิเร�สีร�้งมูีลค�่ใหแ้กผู่ม้ีส่ีว่ันไดส้ีว่ันเสีย่ทุัง้หมีด และรกัษ�โอิก�สี 

ใหแ้กช่ื่นรุน่หลงัดว้ัยก�รดแูลจดัก�รอิย�่งระมีดัระวังั 

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ดำ�เนินกจิก�รในลกัษณะทุ่�ลดผลกระทุบ 
ต่อ่ิสีิ�งแวัดลอ้ิมี และปฏิบิตั่ติ่�มีกฎหมี�ย 
และขอ้ิกำ�หนดด�้นสีิ�งแวัดลอ้ิมีทุ่�บงัคบัใชื่ทุ้ัง้หมีด

• เร�สีง่เสีรมิีก�รอินุรกัษโ์ดยก�รลดก�รสีร�้งขยะ 
และลดก�รใชื่พ้ลงัง�นและทุรพัย�กรธิรรมีชื่�ต่อิิ่�น ๆ

• เร�ลดขยะมูีลฝ่อิย จดัก�รขยะอินัต่ร�ยใด ๆ  
และรไ่ซเคลิวัสัีดใุด ๆ ทุ่�สี�มี�รถนำ�กลบัมี�ใชื่ใ้หม่ีได ้
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ความรบัผด่ชอบต่อสังัคม

เร�ทุำ�ง�นอิย�่งแข็งขนัเพ่�อิปกป้อิงสีทิุธิมิีนุษยชื่นในธิรุกจิทุั�วัโลกขอิงเร� เพร�ะเร�ต่ระหนักดว่ั�่หลกัปฏิบิตั่ทิุ�งธิรุกจิ
ขอิงเร�สีง่ผลกระทุบต่อ่ิชื่ว่ัติ่ขอิงผูค้น มี�ต่รฐ�นควั�มีรบัผดิชื่อิบต่อ่ิสีงัคมีขอิงเร�ประกอิบดว้ัยแนวัทุ�งปฏิบิตั่ ิ
ในก�รจ�้งง�นทุ่�เป็นธิรรมี สีทิุธิแิรงง�นและสีทิุธิมิีนุษยชื่น และก�รป้อิงกนัก�รใชื่แ้รงง�นเด็ก มี�ต่รฐ�นเหล�่น่แ้ละหลกั
ก�รอิ่�น ๆ บงัคบัใชื่ใ้นทุกุแหง่ทุ่�เร�ดำ�เนินธิรุกจิ ทุัง้บรษิทัุยอ่ิย แผนก บรษิทัุรว่ัมีทุนุ และพนัธิมีติ่รขอิงเร�ดว้ัย ในระดบั
ทุอ้ิงถิ�น เร�สีง่เสีรมิีและใหค้วั�มีสีำ�คญัต่อ่ิบทุบ�ทุในเชื่งิรกุขอิงพนักง�นในชื่มุีชื่นทุ่�เร�ปฏิบิตั่งิ�นและอิ�ศยัอิยู ่

ความรบัผด่ชอบเป็็นสั่�งสัำาคญั

• เร�ไม่ีจ�้งผูเ้ย�วั ์(อิ�ยไุม่ีถงึ 16 ป่) 

• ห�กเร�จ�้งง�นเย�วัชื่นวัยัรุน่ (อิ�ย ุ16 ถงึ 18 ป่)  
เร�ต่รวัจสีอิบใหแ้น่ใจวั�่เย�วัชื่นจะทุำ�ง�น 
เฉพ�ะในเวัล�กล�งวันัและในเวัล�ทุ่�ไม่ีมีก่�รเรย่น
ก�รสีอินในโรงเรย่นเทุ�่น้ัน เร�จำ�กดัเวัล�ทุ่�เย�วัชื่น
ทุำ�ง�นและใหทุ้ำ�เฉพ�ะง�นบ�งประเภทุเทุ�่น้ัน

• เร�ไม่ีใชื่แ้รงง�นบงัคบัในธิรุกจิหรอ่ิหว่ังโซอ่ิปุทุ�น 
ขอิงเร� พนักง�นทุกุคนทุำ�ง�นโดยสีมีคัรใจ  
และพนักง�นสี�มี�รถยตุ่กิ�รจ�้งง�นไดอ้ิสิีระ 
ต่�มีควั�มีต่อ้ิงก�ร

• เร�รกัษ�สีถ�นทุ่�ทุำ�ง�นทุ่�ปลอิดภยัและมีส่ีขุอิน�มียัทุ่�ด่

• เร�เค�รพและปฏิบิตั่ติ่�มีกฎหมี�ยทุ่�เก่�ยวัขอ้ิง 

กบัก�รจ�้งง�นทุัง้หมีด 

• เร�จ�่ยค�่จ�้งดว้ัยอิตั่ร�ทุ่�เหมี�ะสีมีในสีถ�นทุ่� 

ทุ่�เร�ดำ�เนินธิรุกจิ

• เมี่�อิเร�รบัรูถ้งึพฤต่กิรรมีหรอ่ิกจิกรรมีทุ่�ไม่ีเหมี�ะสีมี
เก่�ยวักบัซพัพล�ยเอิอิร ์ผูร้บัเหมี� หรอ่ิพนัธิมีติ่ร 
ทุ�งธิรุจิอิ่�น ๆ เร�จะใชื่ม้ี�ต่รก�รจดัก�รอินัสีมีควัรทุ�สียคุใหม่ีคอ่ิอิะไร ก�รบงัคบัใหบ้คุคลทุำ�ง�น จำ�กดัสีทิุธิิ ์

ก�รเคล่�อินไหวัร�่งก�ยหรอ่ิสีทิุธิิล์�อิอิกจ�กง�น และขม่ีขู ่

ดว้ัยควั�มีรนุแรง หรอ่ิอินัต่ร�ยอิ่�น ๆ เพ่�อิบบ่บงัคบัใหทุ้ำ�ง�น 

สีิ�งเหล�่น่ล้ะเมีดิสีทิุธิมิีนุษยชื่น และเร�จะไม่ียอิมีใหเ้กดิสีิ�งเหล�่น่้
ในธิรุกจิและหว่ังโซอ่ิปุทุ�นขอิงเร� เร�จะไม่ีทุำ�ธิรุกจิ 
กบัซพัพล�ยเอิอิร ์ผูร้บัเหมี� หรอ่ิพนัธิมีติ่รทุ�งธิรุกจิอิ่�น ๆ  
ทุ่�ไม่ีต่รงต่�มีบรรทุดัฐ�นและมี�ต่รฐ�นขอิงเร� 

ต่รวัจสีอิบนโยบ�ยควั�มีรบัผดิชื่อิบต่อ่ิสีงัคมีเพ่�อิดคูวั�มีรบัผดิชื่อิบ 
เพิ�มีเต่มิี
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ก�รทุำ�ใหค้วั�มีซ่�อิต่รงเป็นเร ่�อิงสีำ�คญัในทุกุ ๆ วันั
ควั�มีซ่�อิต่รงเป็นควั�มีมุ่ีงมีั�นอิย�่งต่อ่ิเน่�อิงในก�รทุำ�สีิ�งทุ่�ถกูต่อ้ิง ไม่ีวั�่เร ่�อิงใหญห่รอ่ิเล็ก และเป็นสีิ�งทุ่�ทุำ�ให ้Regal 
Rexnord เป็นสีถ�นทุ่�ทุำ�ง�นทุ่�ดข่ึน้ และเป็นธิรุกจิทุ่�มีั�นคงแข็งแกรง่

ประมีวัลจรรย�บรรณน่ค้อ่ิวัธิิช่ื่ว่ัยใหเ้ร�ทุกุคนเข�้ใจวั�่สีิ�งทุ่�ถกูต่อ้ิงคอ่ิอิะไร เร�มีน่โยบ�ยและกฎเกณฑเ์พิ�มีเต่มิีทุ่�ชื่ว่ัยผลกัดนั
 

พฤต่กิรรมีทุ่�ชื่อิบดว้ัยกฎหมี�ยและชื่อิบดว้ัยจรยิธิรรมี นโยบ�ยเหล�่น่ค้รอิบคลมุีหวััขอ้ิคล�้ยคลงึกนัและควัรใชื่อ้ิ�้งอิงิ 

เพ่�อิทุำ�ควั�มีเข�้ใจมี�ต่รฐ�นขอิงเร�ใหร้อิบด�้นมี�กยิ�งขึน้ 

เมี่�อิเร�ร�ยง�นเร ่�อิงเพ่�อิควั�มีซ่�อิสีตั่ยแ์ละยดึถอ่ิปฏิบิตั่ติ่�มีมี�ต่รฐ�นจรยิธิรรมีขัน้สีูง่ต่อ่ิต่นเอิงและเพ่�อินรว่ัมีง�น เร�ทุกุคน
 

จะทุำ�ง�นไดด้ข่ึน้ ใหบ้รกิ�รลกูค�้ขอิงเร�ไดต้่�มีควั�มีค�ดหวังั และไดร้บัควั�มีไวัว้ั�งใจจ�กผูถ้อ่ิหุน้

นั�นจงึเป็นเหต่ผุลทุ่�ควั�มีซ่�อิต่รงเป็นเร ่�อิงสีำ�คญัสีำ�หรบัเร�ทุกุคน
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สัาย์เกิี�ย์วกิบัความซื่่�อสัตัย์ ์

ห�กคณุโทุรทุ่�ไปหมี�ยเลขดงักล�่วั และไม่ีสี�มี�รถต่ดิต่อ่ิโอิเปอิเรเต่อิรไ์ด ้ซ ึ�งเหต่กุ�รณด์งักล�่วัมีแ่นวัโนม้ีจะเกดิขึน้นอ้ิย คณุอิ�จจะร�ยง�นประเด็นต่�่งๆ อิอินไลน์
ไดทุ้�ง www.regalrexnordintegrity.com

ร�ยง�นประเด็นเก่่ยวักับควั�มีซ่่อิสัีต่ย์ทุ�งโทุรศัพท์ุ
(จัดก�รโดย Convercent)

www.regalrexnordintegrity.com

integrity@regalrexnord.com

ร�ยง�นประเด็นเก่่ยวักับควั�มีซ่่อิสัีต่ย์ทุ�งอิอินไลน์
(จัดก�รโดย Convercent)

ติ่ดต่่อิ REGAL REXNORD INTEGRITY ทุ�งอ่ิเมีล

ป็ระเทศ สัาย์ด่วนเก่ีิย์วกัิบความซ่่ื่อสััตย์์

อิอิสีเต่รเล่ย 1-800-941-637

เบลเย่ยมี 0-800-793-44

บร�ซิล 0-800-591-7018

แคน�ด� 1-800-245-2146

จ่น 400-120-4932

โคลอิมีเบ่ย 01-800-710-2131

ฝ่รั่งเศสี 0-805-089471

เยอิรมีน่ 0-800-180-0763

ฮ่อิงกง 800-906-138

อิินเด่ย 000-800-100-4541

อิิสีร�เอิล 1-809-429368

อิิต่�ล่ 800-789-764

มี�เลเซ่ย 1-800-817-738

เมี็กซิโก 800-681-5346

ป็ระเทศ สัาย์ด่วนเก่ีิย์วกัิบความซ่่ื่อสััตย์์

เนเธิอิร์แลนด์ 0-800-022-0944

นิวัซ่แลนด์ 0-800-000132

ฟิลิปปินสี์ 63-28-8626-3049

โรมี�เน่ย 0-808-360-158

รัสีเซ่ย 8-800-100-6318

สีิงคโปร์ 800-852-3953

สีโลวั�เก่ย 0-800-606-236

แอิฟริก�ใต่้ 0-800-983-462

สีเปน 900-809735

สีวั่เดน 46 020-888-588

ไทุย 001-800-852-6327

สีหรัฐอิ�หรับเอิมีิเรต่สี์ 8000-3204-53

สีหร�ชื่อิ�ณ�จักร 0-808-189-1308

สีหรัฐอิเมีริก� 1-800-245-2146





Regal Rexnord Corporation

200 State Street

Beloit, Wisconsin 53511

RegalRexnord.com


