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ผูรับผิดชอบนโยบาย: เจาหนาที่ฝายกฎหมาย - การปฏิบัติตามขอกําหนด

วันที่มีผล: 17 มิถุนายน 2015 ฉบับแกไข: 5 หนา 1 จาก 4

1. วัตถุประสงค การใชงาน และขอบเขตของนโยบาย

1.1. วัตถุประสงค
1.1.1. Regal ในฐานะองคกรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ มีนโยบายที่เปนแนวทางของธุรกิจ เปนเครื่องชี้นําวัฒนธรรมและเปาประสงคดาน
ธรรมาภิบาล และสงเสริมใหเกิดความเชื่อถือจากลูกคา ผูถือหุน ซัพพลายเออร และชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจอยู กลาวคือความเชื่อถือจากทุกฝายที่
จําเปนตอ การประสบความสําเร็จของเรา Regal ตองปฏิบัติอยางละเอียดรอบคอบตอบุคลากรและคูคาทางธุรกิจที่เรามอบหมายใหดําเนินธุรกิจให
หรือในนามของเรา  เราจะไมใหสินบน ไมวาจะเปนเพื่อการหาธุรกิจ รักษาธุรกิจ การเขาถึง หรือผลประโยชนใดก็ตาม และเราคาดหมายใหคนที่
ทํางานในนามของเราปฏิบัติเชนเดียวกัน
1.1.2. นโยบายนี้กําหนดใหเราแตละคนหลีกเลี่ยงสินบนและการทุจริตในกิจกรรมทางธุรกิจทุกอยาง ในทุกสถานท่ีตั้งและทุกท่ีท่ีเรา
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะเปนแนวทางใหกับเรา โดยมีหลักคิดวาการใหสินบนและการทุจริตนั้นไมใชสิ่งท่ีถูกตองท่ีควรกระทําอยางเด็ดขาด
1.1.3. นอกจากนี้ กฎหมายทั่วโลกหามมิใหมีการใหสินบน การทุจริต และมีผลกับกิจกรรมของเราที่เกี่ยวของกับการติดตอและสัมพันธภาพ
กับรัฐบาล เจาหนาที่ หรือตัวแทนของรัฐ  นโยบายนี้เปนแนวทางสําหรับบริษัทและกรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน ตัวแทน องคกรในเครือ บริษัทลูก
ที่ปรึกษา ผูคาปลีก และผูแทนในการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปนการทุจริตและการใหสินบน  ไมเพียงแคกฎหมาย U.S. Foreign Corrupt Practices
Act ค.ศ. 1977 ฉบับแกไข (“FCPA”) และ U.K. Bibery Act ค.ศ. 2010 เทานั้น แตกฎหมายของประเทศอื่นๆ ที่บริษัทดําเนินธุรกิจหรือมีความมุง
หมายจะดําเนินธุรกิจ กําหนดใหเราทราบและปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายนั้นๆ
1.1.4. พวกเราทุกคนตองรวมกันปองกันการทุจริตไมใหเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมและการดําเนินธุรกิจของ Regal ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ การปองกันการชําระเงิน ใหของกํานัล หรือการชี้ชวนตางๆ ที่ไมเหมาะสมทุกประเภทแก และจากบุคคลใด
ก็ตาม รวมถึงเจาหนาที่ของภาครัฐและภาคเอกชน ลูกคา และซัพพลายเออร

1.2. การใชงานและขอบเขต นโยบายนี้มีผลกับ Regal Beloit Corporation องคกรในเครือและบริษัทลูกที่มีอํานาจควบคุม (เรียกรวมวา “Regal”
หรือ “บริษัท”) โดยครอบคลุมถึงพนักงานทั้งหมดและคนอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ Regal เชน กรรมการ ผูแทน ตัวแทน ผูขาย ซัพพลายเออร คูคาในกิจการ
คารวม ตัวแทนจําหนาย และคูคาทางธุรกิจอื่นๆ คนที่ใหบริการวิชาชีพ นายหนา ผูคาปลีก ที่ปรึกษา และคูคาทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ใหบริการหรือ
ผลิตภัณฑแก Regal

2. บทบัญญัติของนโยบาย

2.1. ไม "ซื้อ" ธุรกิจ ประเทศสวนใหญที่เราดําเนินธุรกิจมีกฎหมายตอตานการใหสินบนเพื่อการคา ซึ่งหามมิใหมีการจายเงินโดยมิชอบแกใครก็ตามเพื่อให
ไดมาซึ่งหรือเพื่อรักษาธุรกิจไว Regal เชื่อม่ันวาบริษัทควรแขงขันการทําธุรกิจดวยคุณภาพและคุณคาที่มีในผลิตภัณฑและบริการ และไมอนุญาตใหมีการ "จาย"
เพื่อใหไดธุรกิจมา  การใหหรือรับของกํานัล รวมถึงการเลี้ยงอาหารและการรับรองอาจเปนโอกาสใหเกิดการทุจริต และดูเหมือนคุณพยายามซื้อธุรกิจจากอีกฝาย
โดยทั่วไป การใหของกํานัลและการเลี้ยงรับรองนั้นยอมรับไดถาสมเหตุสมผล อยูในระดับที่เหมาะสม มีเจตนาบริสุทธิ์ และเปนไปตามนโยบายของบริษัท นโยบาย
ของบริษัทรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการเดินทาง คาอาหาร และการรับรองที่กําหนดไวในประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ(“จรรยาบรรณ”) เปนแนวทางในการแยก
ระหวางการแสดงน้ําใจทางธุรกิจที่ยอมรับไดกับการจายที่อาจไมชอบ

2.2. หามใหสินบน  สินบนหมายถึงสิ่งมีคาใดก็ตามที่ใหเพื่อพยายามโนมนาวการกระทําหรือการตัดสินใจของบุคคล หรือเพื่อไดมาหรือรักษาขอไดเปรียบ
ทางธุรกิจ  บุคคลที่เกี่ยวของกับ Regal จะไมเสนอ จาย สัญญาวาจะจาย หรืออนุญาตใหจายหรือมอบเงิน ของกํานัล หรือสิ่งอื่นใดที่มีคาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือ
หนวยงานสาธารณะ หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือองคกรที่รัฐกํากับดูแล หรือองคกรเชิงพาณิชย: (i) เพื่อโนมนาวการกระทําหรือการตัดสินใจ (ii) เพื่อโนมนาว
พนักงานหรือเจาหนาที่ใหใชอิทธิพลของตนเพื่อใหมีผลกับการกระทําหรือการตัดสินใจ (iii) เพื่อแสวงหาขอไดเปรียบเพื่อชวย Regal ในการไดมาหรือรักษาธุรกิจ
“บุคคลที่เกี่ยวของกับ Regal” ในบริบทนี้หมายถึงพนักงาน กรรมการ เจาหนาที่ ผูแทน ตัวแทน ผูขาย ซัพพลายเออร ตัวแทนจําหนาย และคูคาทางธุรกิจอื่นๆ

2.3. เก็บรักษาบัญชีและระเบียนที่ถูกตอง เราจะเก็บรักษาบัญชีและระเบียนตางๆ ที่ถูกตองและครบถวน ตลอดจนการควบคุมทางบัญชีภายในที่ถูกตอง
จะไมมีการใชเงินหรือสินทรัพยของ Regal ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อวัตถุประสงคที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมเหมาะสม หรือผิดจริยธรรม

2.3.1. Regal จะเก็บรักษาบันทึก ระเบียน และบัญชีโดยมีรายละเอียดที่เหมาะสม แมนยํา และแสดงถึงธุรกรรมและการจัดการสินทรัพย
ทั้งหมดไดอยางถูกตอง

2.3.2. หามมิใหผูใดกําหนดประเภทผิดหรือละเวนธุรกรรมใดๆ ในบันทึกของบริษัท หรือไมรักษาการควบคุมทางบัญชีที่ถูกตอง ซึ่งทําใหเกิด
การกําหนดประเภทผิดหรือการละเวน การเก็บคําอธิบายการชําระเงินและคาใชจายที่ละเอียดและถูกตองเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง
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เอกสารน้ีมีการควบคุมและเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาอังกฤษท่ีประกาศทางเว็บไซตองคกร (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-
govanticorruption) ของ Regal เปนเอกสารฉบับลาสุด  สําเนาฉบับพิมพหรือสําเนาอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บไวท่ีอื่นอาจเปนฉบับเกา

2.3.3. พนักงานของเราตองปกิบัติตามมาตรฐาน หลักการ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติของ Regal ที่เกี่ยวของทั้งหมดสําหรับการรายงานทาง
บัญชีและการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนักงานตองจัดเตรียมรายงานและระเบียนตางๆ ตรงเวลาและครบถวน สําหรับการติดตอกับ
เจาหนาที่ของรัฐและธุรกรรมระหวางประเทศอื่นๆ ที่อธิบายไวในนโยบายนี้ พนักงานตองขอรับการอนุมัติที่จําเปนจากรองประธาน
หรือฝายกฎหมายของ Regal ที่รับผิดชอบ และจากหนวยงานที่ไมใชรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่เกี่ยวของ

2.3.4. กอนที่จะจายเงินหรืออนุมัติการจายเงินใหกับเจาหนาที่ของรัฐที่ไมใชสหรัฐอเมริกา พนักงานหรือ ตัวแทนของ Regal จะยืนยันวาการ
จายเงินนั้นไมมีสวนใดที่มีวัตถุประสงคนอกเหนือไปจากที่อธิบายไวอยางครบถวนและถูกตองในบันทึกและระเบียนของ Regal

2.3.5. ตองไมมีการจัดทําบัญชีของ Regal ที่ไมเปดเผยหรือไมบันทึกไว ไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ
2.3.6. หามมิใหบันทึกรายการที่เปนเท็จหรือผิดจากความเปนจริงในบันทึกและระเบียนของ Regal ไมวาจะดวยเหตุผลใดๆ
2.3.7. นอกจากนี้ จะตองไมมีการใชเงินสวนตัวเพื่อดําเนินการในลักษณะที่หามไวในนโยบายของ Regal

2.4. คาใชจายของการตลาด การเดินทาง และการรับรอง การรับรองทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคทางธุรกิจอยางแทจริง ตลอดจนของกํานัลตาม
สมควร ซึ่งมีโลโกของ Regal สามารถกระทําไดตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายนี้ ถาคาใชจายเหลานั้นไดรับการอนุมัติที่กําหนดโดยหลัก
จรรยาบรรณและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของของ Regal และหามมิใหมีคาใชจายดานการตลาดหรือการรับรองที่คาดวาจะเกิน 100 ดอลลารสหรัฐฯ
ที่มีใหแกเจาหนาที่ของรัฐ ถาไมไดรับอนุมัติโดยฝายกฎหมาย

2.5. การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการกุศลนอกพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหรือในนามของ Regal หรือการบริจาคเพื่อการกุศลในนาม
ของหรือชี้ชวนโดยเจาหนาที่ของตางประเทศ อาจพิจารณาไดวาเปนการใหสินบนไดในบางสถานการณ   โปรดอยาบริจาคเพื่อการกุศลใหกับ Regal
โดยไมไดหารือกับรองประธานบริษัทของ Regal ที่รับผิดชอบ หรือฝายกฎหมาย

2.6. การควบรวมและซื้อกิจการ. ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดดําเนินการเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายการซื้อกิจการบรรษัท เพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนกอนการควบรวม/ซื้อกิจการเปาหมายที่ละเมิด FCPA รัฐบาลของประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็ติดตามการกระทําที่ถือเปนการทุจริตของ
องคกรและผูนําองคกรดวยเชนกัน  ดวยเหตุนี้ Regal จะตองมีการเปดเผยขอมูลที่เจาะจงเพื่อปองกันการทุจริต กอนการควบรวมหรือการซื้อกิจการ
บริษัทเปาหมายใดๆ

2.7. คูคาทางธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจในนามของ Regal จะตองดําเนินการเชนเดียวกันอยางซื่อตรง โดยตองมีความเชื่อถือได ซื่อตรง ตรงไปตรงมา
เปนธรรม และเปดกวาง Regal จะไมดําเนินธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคล ถาบุคคลหรือองคกรดังกลาวไมมีความจริงจังในการดําเนินธุรกิจดวย
ความซื่อตรงและปราศจากการใหสินบนและการทุจริต

2.8. ปฏิบัติตามกระบวนการของคูคาทางธุรกิจ การใชผูแทน ผูแทนจําหนาย คูคาทางธุรกิจ และบุคคลที่สามอื่นๆ จะตองมีการเปดเผยขอมูลให
ตรวจสอบได  การใชผูแทนที่ดําเนินการในนามของ Regal และเปนตัวแทนของ Regal กับโลกภายนอกถือเปนความเสี่ยงอยางมากในดานการทุจริต
แตการเปดเผยขอมูลใหตรวจสอบไดอยางเปนระบบจะชวยบรรเทาความเสี่ยงไดอยางมาก  โปรดทําความเขาใจและปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กระบวนการทั้งหมดสําหรับผูแทน ตัวแทน หรือคูคาทางธุรกิจ (เรียกรวมวา “คูคาทางธุรกิจ” หรือ “บุคคลที่สาม” หรือ “บุคคลที่ 3”) ในการ
มอบหมายงานหรือมอบหมายหนาที่ให ภาคผนวก 1 กระบวนการทํางานกับคูคาทางธุรกิจ (100.102.001) มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้

2.9. คูคาทางธุรกิจทุกรายจะตองปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตามที่ระบุไว การใชผูแทน นายหนา ตัวแทนขาย ผูแทนฝายขาย ผูแทนจําหนาย ทนายความ นัก
บัญชี ตัวแทนดานการเดินทาง หรือคูคาทางธุรกิจอื่นๆ ที่ ดําเนินการในนามของ Regal และบริษัทในเครือ เปนตัวแทนของ Regal ตอ
บุคคลภายนอก หรือจําหนายผลิตภัณฑของ Regal นั้นทําใหเกิดความเสี่ยงข้ึนเปนพิเศษ Regal หามมิใหคูคาทางธุรกิจที่ดําเนินการในนามของเรา
ดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่ตองหามโดย FCPA, UK Bribery Act, กฎหมายปองกันการใหสินบน กฎหมายปองกันการทุจริต หรือนโยบายนี้ โปรดติดตอ
สํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามขอกําหนดตามที่ระบุไวในภาคผนวก 1, กระบวนการทํางานกับคูคาทางธุรกิจ

3. คํานิยามที่เปนประโยชน

3.1. สินบน สิ่งมีคาใดก็ตามที่ใหเพื่อใหเกิดผลตอการกระทําหรือการตัดสินใจของบุคคล หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาขอไดเปรียบทางธุรกิจนั้นอาจเปน
สินบน  สินบนนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อโนมนาวพฤติกรรม และอาจเปนเงิน สิทธิพิเศษ สิ่งของมีคา ขอไดเปรียบ หรือเพียงการสัญญาที่จะโนมนาว
บุคคลในตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ตามปกติจะมีคนสองคนเขามาเกี่ยวของ และทั้งสองฝายจะไดรับประโยชน ตัวอยาง
ของสินบนไดแก:
3.1.1. การเสนอหรือการรับเงินสดในรูปของเปอรเซ็นตสวนแบง เงินกู คาธรรมเนียม หรือรางวัล
3.1.2. การใหความชวยเหลือ การบริจาค หรือการลงคะแนนเสียงเพื่อใหเกิดอิทธิพลในทางที่ไมเหมาะสม

3.2. เจาหนาที่ของรัฐ เราใหคํานิยามคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” หรือ “เจาหนาที่สาธารณะ” ในทางกวาง เพื่อหมายรวมถึงทั้งเจาหนาที่ของรัฐโดยทั่วไป
หรือบุคคลที่เปนลูกจางของรัฐ หนวยงานหรือกระทรวงของรัฐ และรวมถึงพนักงานของหนวยงานสาธารณะระหวางประเทศ และพรรคการเมืองและ
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เอกสารน้ีมีการควบคุมและเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาอังกฤษท่ีประกาศทางเว็บไซตองคกร (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-
govanticorruption) ของ Regal เปนเอกสารฉบับลาสุด  สําเนาฉบับพิมพหรือสําเนาอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บไวท่ีอื่นอาจเปนฉบับเกา

พนักงานของนิติบุคคลที่เปนของ หรือควบคุมโดยรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือองคกรที่รัฐควบคุม (“SOE”) การจายเงินหรือใหของกํานัล ตลอดจนการ
เลี้ยงรับรองเจาหนาที่ของรัฐอาจกอใหเกิดปญหาไดอยางมาก และจะตองผานการประเมินโดยฝายกฎหมายกอนที่จะดําเนินการ

3.3. ไดมาหรือรักษาธุรกิจ ในทํานองเดียวกัน “ไดมาหรือรักษาธุรกิจ” มีคํานิยามกวางๆ ที่รวมถึงการปฏิบัติที่ไมเพียงนําไปสูการไดธุรกิจของรัฐที่เจาะจง
แตรวมถึงการปฏิบัติที่ชวยให Regal ดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป เชน การรับใบอนุญาตที่รัฐเปนผูออก

3.4. กิจการที่เปนของรัฐ ในหลายประเทศที่เราดําเนินธุรกิจมี SOE อยู และโดยรวมทั่วโลกอาจมีการมองวาเกี่ยวพันกับการทุจริตมากกวา เราตองใสใจ
ระมัดระวังเปนพิเศษในการสรางสัมพันธภาพและการทําสัญญาระหวาง Regal กับ SOE เพื่อปองกันการทุจริต SOE รวมถึงนิติบุคคลที่เปนของ
ประเทศหรือรัฐบาล หรือ "รัฐ" ทั้งหมดหรือบางสวน

3.5. สิ่งมีคา คําวา “สิ่งมีคา” มีความหมายกวางๆ ที่รวมมากกวาเงินหรือสิ่งทดแทนเงิน “สิ่งมีคา” อาจรวมถึงการจายเงินคาใชจายในการเดินทาง การ
ใหบริการ การจัดทองเที่ยวเพื่อเลนกอลฟ หรือการรับรองอื่นๆ ที่เกินพอดี หรือไมสมเหตสมผลกับการทําธุรกรรมทางธุรกิจหนึ่งๆ การรับผิดชอบ
หรือยกหนี้ให การใหความชวยเหลือสวนตัว การเสนอจางงาน และแมกระทั่งการบริจาคเพื่อการกุศล

4. การรายงานเหตุหรือขอกังวล ขอแนะนําและสนับสนุนใหพนักงาน Regal ทุกคนถามคําถามเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการนี้ พนักงานตองรายงานการให
สินบน การชี้ชวน หรือการเสนอที่จะจายหรือใหขอไดเปรียบโดยไมชอบ ทั้งที่เกิดข้ึนและกรณีที่สงสัยแกผูจัดการหรือหัวหนางานในพื้นที่ , ฝายทรัพยากรบุคคล, สํานักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามขอกําหนด (integrity@regalbeloit.com 608-361-7416 or 800-833-7901), ฝายกฎหมาย (legal@regalbeloit.com) หรือสายดวน Regal
Integrity Alert Line โดยใชวิธีการที่อธิบายในยอหนาถัดไป

พนักงานและคูคาทางธุรกิจ รวมถึงลูกคาสามารถรายงานขอกังวลโดยติดตอสายดวน Regal Integrity Alert Line ซึ่งมีสองวิธีหลักๆ ดวยกัน คือโทรศัพทและพอรทัลทางเว็บ
หมายเลขโทรศัพทและรหัสเขาถึง (เม่ือจําเปน) ตลอดจนที่อยูเว็บนั้นมีใหทีเ่ว็บไซตบรรษัทภิบาลของ Regal หรือดูในประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต ผูรายงานไมจําเปนตองแสดงตัวหากไมมีความประสงค

6. แหลงขอมูลและคําถามสําหรับ Regal เพื่อชวยใหคําตอบสําหรับคําถามตางๆ เราไดจัดทําเอกสาร คําถามที่พบบอย (“FAQ”) ไว เอกสารนี้อยูที่ภาคผนวก 3
โปรดสงคําถามเกี่ยวกับการอนุมัติการเปนคูคาทางธุรกิจไปที่สํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามขอกําหนด

ถามีคําถามเกี่ยวกับความหมายของนโยบายนี้หรือภาคผนวกหรือกระบวนการใดก็ตาม กอนท่ีจะดําเนินการใด โปรดขอคําแนะนําและแนวปฏิบัติกอน
โปรดอยาหาคําตอบในกรณีที่ไมแนใจดวยตนเอง  เขารวมฝกอบรมและผานการประเมินและการรับรองที่มีให
การไมปฏิบัติตามนโยบายนี้และกระบวนการที่เกี่ยวของนั้นถือเปนความบกพรองและอาจเปนเหตุใหมีการลงโทษทางวินัยสูงสุดถึงระดับการเลิกจางโดยมีเหตุผลอันสมควร

5. นโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวของพรอมขอกําหนดเพิ่มเติม
ประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ภาคผนวก 1 กระบวนการทํางานกับคูคาทางธุรกิจ
ภาคผนวก 2 การรับขอมูลข้ันตน (รายงานของพนักงาน Regal)
ภาคผนวก 3 คําถามที่พบบอย (FAQ) และแหลงขอมูลสาธารณะ
ภาคผนวก 4 การรับรองรายปสําหรับคูคาทางธุรกิจ
ภาคผนวก 5 แบบสอบถามปองกันการทุจริตของคูคาทางธุรกิจ
ภาคผนวก 6 ขอกําหนดของสัญญาภาคบังคับ
ภาคผนวก 7 ขอกําหนดของสัญญาที่แนะนํา
ภาคผนวก 8 สัญญาณเตือน

ผูเขียนนโยบาย: Laurel Burke, เจาหนาท่ีฝายกฎหมาย - การปฏิบัติตามขอกําหนด laurel.burke@regalbeloit.com
+1 608-361-7416

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย: นักกฎหมายภายนอก (David Simon, Foley & Lardner)
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เอกสารน้ีมีการควบคุมและเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาอังกฤษท่ีประกาศทางเว็บไซตองคกร (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-
govanticorruption) ของ Regal เปนเอกสารฉบับลาสุด  สําเนาฉบับพิมพหรือสําเนาอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บไวท่ีอื่นอาจเปนฉบับเกา

ฟงกชัน/ธุรกิจ : กฎหมาย

ผูอนุมัติ:
คณะกรรมการดานความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอกําหนด
 CEOCOOCFOCorp HR VP GC

ขอมูลการจัดเก็บเอกสาร:
2014-00120: 0000006400

ภาษา: อาหรับ, จีน (แบบงาย), ดัตช, เยอรมัน, ฮีบรู, ฮินดี, อิตาลี, มาเลย, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวะเกีย, สเปน, ไทย

ประวัติการแกไข:

5: แกไขรายการภาษาท่ีแปล
4: ทําใหสอดคลองกับภาคผนวก 1 กระบวนการสําหรับคูคาทางธุรกิจ ปรับรูปแบบ
3: ทําใหมีความครอบคลุมมากข้ึน
2: เพิ่มการแปล
1

17 มิถุนายน 2015
12 มิถุนายน 2015
24 สิงหาคม 2012
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