
1. วัตถุประสงค เพื่อใหมีการอนุมัติลวงหนาและตรวจทานคูคาทางธุรกิจที่เหมาะสมตามโปรแกรมปองกันการทุจริต Regal ไดใชกระบวนการตอไปนี้เพื่อข้ึนทะเบียน
แตงต้ัง มอบหมายงาน ตออายุ หรือมอบหมายงานใหมใหกับคูคาทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม

2. การใชงาน หนวยงานและธุรกิจทั้งหมด ของ Regal มีหนาที่รับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกระบวนการนี้

2.1. กระบวนการนี้มีผลกับตัวแทน นายหนา ที่ปรึกษา ตัวแทนขาย ผูแทนฝายขาย ตัวแทนจําหนาย ผูคาปลีกมูลคาเพิ่ม ผูรับมอบอํานาจ นักบัญชี
ทนายความ ตัวแทนดานการเดินทาง นักกฎหมาย หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ (ก) กระทําการในนามของ Regal (หรือบริษัทในเครือ) (ข) เปนตัวแทนของ
Regal ตอบุคคลภายนอก (ค) จําหนายผลิตภัณฑของ Regal หรือ (ง) ใหบริการในนามของ Regal (เรียกรวมวา “คูคาทางธุรกิจ” หรือ “BP”)

2.2. นโยบายและกระบวนการในภาคผนวกนี้เปนสวนเสริมและเพิ่มเติมจากกระบวนการคัดกรองที่กําหนดโดยกลุม Regal Global Trade สําหรับการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดการสงออกของสหรัฐอเมริกา

2.3. ซัพพลายเออรและผูขายที่ไมได “เปนตัวแทน” Regal ตอภายนอกและมีการจัดการและผสานรวมผานองคกรซัพพลายเชนของบริษัท โปรดปฏิบัติตาม
กระบวนการแยกตางหากที่มีการคัดกรอกโดยเปดเผยขอมูลฐานและการประเมินความเสี่ยง

2.4. ถาคุณไมทราบหรือไมแนใจวาบุคคลหรือบริษัทที่สนใจทําธุรกิจดวยนั้นอยูในกระบวนการนี้หรือไม โปรดสอบถามฝายกฎหมายองคกร โดยสงอีเมลไปที่
legal@regalbeloit.com.

2.5. บทบัญญัติของ นโยบายปองกันการทุจริตของ Regal (100.102) มีผลกับกิจกรรมของคูคาทางธุรกิจและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนี้

3. ภาพรวม กระบวนการนี้ครอบคลุมสามสวนที่เกี่ยวของกับคูคาทางธุรกิจ และขอกําหนดผูรับรองทางธุรกิจภายใน

3.1. กิจกรรมที่ตองดําเนินการใหสมบูรณกอนที่เราจะยอมรับที่จะทําธุรกิจกับคูคาทางธุรกิจไดแก "ข้ันตอนการเปดเผยขอมูลกอนการทํางานรวมกัน" กอนที่จะ
ทํา ตออายุ หรือแกไขขอตกลงกับคูคาทางธุรกิจ (“BP”) ในการใหบริการหรือผลิตภัณฑกับ Regal เรา (Regal) ตองตรวจสอบและประเมิน BP นั้นๆ ซึ่ง
เรียกวา “การเปดเผยและตรวจสอบขอมูลอยางเหมาะสม”

3.2. กิจกรรมและเอกสารที่ตองดําเนินการหลังจากที่ BP ไดรับการอนุมัติและกอนที่เราจะดําเนินธุรกิจกับ BP ไดแก "ข้ันตอนการทํางานรวมกัน"

3.3. หลังจากที่เราเริ่มทํางานกับ BP เรายังตองตรวจสอบ รับขอมูล และตรวจสอบงานของ BP เพื่อใหม่ันใจวายังคงมีสิทธิ์ในการทําธุรกิจกับเรา หรือ "ข้ันตอน
การติดตามผลหลังการทํางานรวมกัน"

3.4. ขอกําหนดผูรับรองทางธุรกิจ. พนักงานของ Regal จะแสดงความตองการท่ีจะมี BP ใหม หรือตองการตออายุหรือแกไขขอตกลงของ Regal กับ BP
ท่ีมีอยู

3.4.1. พนักงาน Regal ดังกลาวคือ “ผูรับรองทางธุรกิจ” แตผูรับรองทางธุรกิจตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดสองขอตอไปนี้: 1) เปนพนักงานของ
Regal และ 2) อยูในระดับกรรมการ (ตามปกติคือระดับ 24) ข้ึนไป  ถาบุคคลที่จะรับผิดชอบการจัดการสัมพันธภาพกับ BP ไมใชพนักงานหรือกรรมการ
ของ Regal บุคคลนั้นจะตองหาพนักงานของ Regal ที่จะทําหนาที่เปนผูรับรองทางธุรกิจ
3.4.2. โปรดอยาประมวลผล เร่ิมทําธุรกิจ สงผลิตภัณฑถึง อนุมัติหรืออนุญาตให BP รับการชําระเงินจาก Regal จนกวา BP นั้นจะผานการ
อนุมัติจาก E&C (เพื่อใหมีการดําเนินการและจัดทําเอกสารการเปดเผยและตรวจสอบขอมูลอยางเหมาะสม)

4. กอนการเร่ิมทํางานรวมกัน - การเร่ิมตนกระบวนการ - ขอกําหนดของผูรับรองทางธุรกิจ - การเร่ิมทํางานรวมกัน ถาผานการอนุมัติ พนักงานของ Regal จะระบุความ
จําเปนท่ีจะตองมี BP ใหม หรือตองการตออายุหรือแกไขขอตกลงของ Regal กับ BP ท่ีมีอยู

100.102.001
โปรแกรมปองกันการทุจริต - ท่ัวโลก
ภาคผนวก 1
กระบวนการทํางานกับคูคาทางธุรกิจ

องคกร
ฝายกฎหมาย
จริยธรรมและการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด

ผูรับผิดชอบนโยบาย: เจาหนาที่ฝายกฎหมาย - การปฏิบัติตามขอกําหนด

วันที่มีผล: 17 มิถุนายน 2015 ฉบับแกไข: 6 หนา 1 จาก 4



องคก์ร โปรแกรมป้องกนัการทุจริต
100.102.003 ภาคผนวก 1 กระบวนการทํางานกับคู่ค้าทางธุรกิจ

หนา 2 จาก 4

เอกสารน้ีมีการควบคุมและเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาอังกฤษท่ีประกาศทางเว็บไซตองคกร (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-
govanticorruption) ของ Regal เปนเอกสารฉบับลาสุด  สําเนาฉบับพิมพหรือสําเนาอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บไวท่ีอื่นอาจเปนฉบับเกา

4.1. ข้ันท่ี 1: ฟอรมการรับขอมูลข้ันตน (อาจเรียกอีกอยางวารายงานของพนักงาน Regal) ผูรับรองทางธุรกิจกรอกขอมูลในฟอรมการรับขอมูลข้ันตน
(ภาคผนวก 2) และสงใหกับสํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามขอกําหนด (“E&C” หรือ “สํานักงาน E&C”) ผานพอรทัลการปฏิบัติตามขอกําหนด
ของพนักงานที่เขาถึงไดจากอินทราเน็ตของบริษัท Regal หรือสงทางอีเมลถึง integrity@regalbeloit.com.

4.2. ข้ันท่ี 2: การประเมินความเสี่ยงข้ันตนโดย E&C จากขอมูลที่ไดในภาคผนวก 2 E&C จะไดรับขอมูลการคัดกรองฐานและกําหนดคะแนนความเสี่ยง
ข้ันตนใหกับ BP  E&C จะแจงคะแนนความเสี่ยงข้ันตนใหกับผูรับรองทางธุรกิจ

4.2.1. E&C อาจทํางานกับสวนอื่นๆ ของธุรกิจเพื่อพิจารณาคะแนนที่เหมาะสม  ตามปกติคะแนนนี้จะเปนความเสี่ยงตํ่า ปานกลาง หรือสูงโดย
อางอิงจากเกณฑที่ระบุดานลางและประสบการณของ E&C

4.2.2. BP ที่กระทําการในนามของ หรือเปนตัวแทนของ Regal ตอบุคคลอื่นมักจะมีความเสี่ยงสูง
4.2.3. BP ที่จําหนายผลิตภัณฑของ Regal และมีสิทธิ์เปนเจาของผลิตภัณฑ (โดยทั่วไปเรียกวา “ผูแทนจําหนาย”) หรือนําผลิตภัณฑของเรามา

รวมไวในผลิตภัณฑของตน (เปนผูผลิตอุปกรณแรกเริ่ม “OEM”) จะยังคงมีความเสี่ยง แตจะไมสูงเทา  ตําแหนงทางภูมิศาสตรก็เปนตัวชี้วัด
ความเสี่ยงเชนกัน

4.2.4. ในประเทศที่มีคะแนน TI หรือคะแนนในระบบประเมินระดับนานาชาติอื่นที่แสดงถึงความเสี่ยงตอการทุจริตหรือการใหสินบนสูง เรามัก
ตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูรับรองทางธุรกิจตลอดจน BP เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสําหรับ Regal เคล็ดลับของ E&C: ถา
คุณนึกถึง BP ที่ดําเนินธุรกิจในประเทศที่มีความเสี่ยงตอการทุจริตสูง และคุณตองการเรงกระบวนการ คุณสามารถสงแบบสอบถามปองกัน
การทุจริต (ภาคผนวก 5) และ การรับรอง (ภาคผนวก 4) ใหกับ BP เม่ือคุณสงฟอรมการรับขอมูลข้ันตน (ภาคผนวก 2).

4.2.5. ตอไปนี้เปนตัวอยางของแนวทางการประเมิน BP:

สงู: ปานกลาง: ต่ํา:

BP ที่ดําเนินกิจการในประเทศที่มีคะแนน TI CPI* ไม
เกิน 50 หรือคะแนน TRACE Matrix** ไมเกิน 65

และ
ขอ A หรือ B อยางใดอยาง
หนึ่ง

BP ที่ดําเนินกิจการในประเทศที่มีคะแนน TI CPI* ไม
เกิน 50 หรือคะแนน TRACE Matrix** ไมเกิน 65 และ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑสูง (เนื่องจากไมไดทําขอ A
หรือ B)

BP อื่นทั้งหมด

A) จําหนายผลิตภัณฑหรือใหบริการแก
หนวยงานของรัฐหรือ SOE***ทั้ง
ทางตรงและทางออม

BP ที่ดําเนินกิจการในประเทศที่มีคะแนน TI CPI* ไม
เกิน 60 หรือคะแนน TRACE Matrix** ไมเกิน 75

และ
ขอ A หรือ B อยางใดอยางหนึ่ง

B) เปนตัวแทนของ Regal ในการ
ดําเนินการดานระเบียบขอบังคับกับ
รัฐบาลตางประเทศ

A) จําหนายผลิตภัณฑหรือใหบริการแกหนวยงานของ
รัฐหรือ SOE*** ทั้งทางตรงและทางออม

B) เปนตัวแทนของ Regal ในการดําเนินการดาน
ระเบียบขอบังคับกับรัฐบาลตางประเทศ

*TI CPI = Transparency International Corruption Perception Index ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละป
**TRACE Matrix = TRACE Rand Corporation Business Bribery Risk Assessment
***SOE = กิจการหรือนิติบุคคลที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือควบคุมโดยรัฐ

4.3. ข้ันท่ี 3: ผูรับรองทางธุรกิจทบทวนคะแนน E&C และขอกําหนด ผูรับรองทางธุรกิจจะติดตอ E&C พรอมคําถามและยืนยันวาตองการอะไรเพิ่มเติม
หรือไมจาก BP



องคก์ร โปรแกรมป้องกนัการทุจริต
100.102.003 ภาคผนวก 1 กระบวนการทํางานกับคู่ค้าทางธุรกิจ

หนา 3 จาก 4

เอกสารน้ีมีการควบคุมและเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาอังกฤษท่ีประกาศทางเว็บไซตองคกร (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-
govanticorruption) ของ Regal เปนเอกสารฉบับลาสุด  สําเนาฉบับพิมพหรือสําเนาอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บไวท่ีอื่นอาจเปนฉบับเกา

4.4. ข้ันท่ี 4: ขอรับขอมูลเพิ่มเติมสําหรับ BP ท่ีมีความเสี่ยงปานกลางและสูง (ถา BP ไดรับคะแนนความเสี่ยงตํ่าจาก E&C ใหขามไปข้ันที่ 5)

4.4.1. ผูรับรองทางธุรกิจของ Regal จะสื่อสารกับ BP เพื่อใหและขอรับการรับรอง (ภาคผนวก 4) และคําถามปองกันการทุจริต (ภาคผนวก 5)
จาก BP เพื่อแบงปนกับ E&C

4.4.2. ผูรับรองทางธุรกิจของ Regal ตรวจทานเอกสารที่ไดรับจาก BP ถาสมบูรณ ผูรับรองทางธุรกิจจะแบงปนขอมูลนั้นกับ E&C

4.5. ข้ันท่ี 5: ผูรับรองทางธุรกิจและ E&C ทบทวนเอกสารท่ีไดรับจาก BP กระบวนการเปดเผยและตรวจสอบขอมูลนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหา "สัญญาณ
เตือน" ที่อาจตองมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือมีมาตรการควบคุมกอนที่เราจะเริ่มตนหรือมีสัมพันธภาพกับ BP นั้นตอไป  สัญญาณเตือนบางสวนมี
คําอธิบายอยูในภาคผนวก 8 (สัญญาณเตือน)

4.6. ข้ันท่ี 6: สั่งใหออกรายงานการเปดเผยขอมูล ถาจําเปน เม่ือทีม E&C เห็นสมควร จะสั่งใหมีการสอบสวนหรือรายงานการเปดเผยขอมูลโดยละเอียด
จากผูสอบสวนหรือผูใหบริการ "ตรวจสอบขอมูล" ภายนอก

4.6.1. ผูใหบริการที่ผานการอนุมัติ (และคัดกรอง) สําหรับรายงานเหลานี้ไดแก Thomson Reuters, Kroll, Red Flag Group, STEELE, TRACE
และ Trident ตลอดจนผูใหบริการรายอื่นในลักษณะเดียวกัน

4.6.2. ข้ึนอยูกับความละเอียดและระดับที่รองขอ รายงานเหลานี้อาจใชเวลาต้ังแต 5 ถึง 25 วันทําการจึงจะไดรับจากผูใหบริการ
4.6.3. ถาสํานักงาน E&C เห็นวาไมจําเปนตองมีรายงาน ขามไปที่ข้ันที่ 8

4.7. ข้ันท่ี 7: การประเมิน ผูรับรองทางธุรกิจและตัวแทนของ E&C ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับผลของรายงาน ประเมินสัญญาณเตือน พิจารณาวาตองการการ
ควบคุมหรือขอมูลอะไรเพิ่มเติมบาง ถามี

4.7.1. ถาพบสัญญาณเตือน เชนที่อธิบายในภาคผนวก 8 ระหวางกระบวนการเปดเผยขอมูล BP จะไมมีสิทธิ์รับการอนุมัติยกเวนและจนกวา
สํานักงาน E&C จะมีเหตุใหเชื่อม่ันวา “สัญญาณเตือน” นั้นจะไมทําให Regal เสี่ยงตอการไมรับรูโดยต้ังใจ / การเพิกเฉยโดยเจตนาถา BP
กระทําการโดยละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของเรา

4.7.2. ผูรับรองทางธุรกิจของ Regal มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตามผลกับสํานักงาน E&C เพื่อแกไขสัญญาณเตือนและขอกังวลตางๆ

4.8. ข้ันท่ี 8: การพิจารณา BP โดย E&C สํานักงาน E&C จะอนุมัติ, อนุมัติโดยมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (“อนุมัติโดยมีเง่ือนไข”) หรือไมอนุมัติ (ปฏิเสธ)
คําขอเพื่อเพิ่มหรือตออายุการทํางานกับ BP จากสัญญาณเตือนหรือขอกังวลตางๆ ที่ระบุระหวางกระบวนการหรือที่เกี่ยวของกับ BP การอนุมัติอาจเปน
แบบมีเง่ือนไขใหมีขอกําหนดหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

4.9. ข้ันท่ี 9: ถาผานการอนุมัติ ผูรับรองทางธุรกิจจะแจงและเร่ิมการทํางานกับ BP

4.9.1. ผูรับรองทางธุรกิจจะแจงหรือยืนยันกับบุคคลในพื้นที่ภายใน Regal (มักจะเปนบุคลากรดานซัพพลายเชนหรือการจัดซื้อจัดหาหรือเจาหนาที่
ดานการเงินที่รับผิดชอบการนําผูขาย/ซัพพลายเออร/ตัวแทนเขาสูระบบ) วาสามารถกําหนดสถานะของ BP เปนทํางานในระบบที่เหมาะสม
เพื่อให BP สามารถรับการชําระเงินจาก Regal ได

4.9.2. นอกจากนี้ผูรับรองทางธุรกิจจะตองดําเนินการใหมีการลงนามขอตกลงบริการหรือขอตกลงหลักเปนลายลักษณอักษรกับ BP เพื่อปองกัน
การทุจริตและการใหสินบนโดย BP เรากําหนดใหมีการทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษร  ขอตกลงนี้ตองรวมขอกําหนดและเง่ือนไขที่
เกี่ยวของกับการปองกันและหลีกเลี่ยงการทุจริต การใหสินบน และการฉอโกง  บทบัญญัติภาคบังคับสําหรับขอตกลงของ BP มีอยูใน
ภาคผนวก 6 (ขอกําหนดของสัญญาภาคบังคับ) ภาคผนวก 7 (ขอกําหนดของสัญญาท่ีแนะนํา) นอกจากนี้จะตองมีบทบัญญัติเหลานี้
ถา BP ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงสูง  บทบัญญัติที่แนะนําบางสวนหรือทั้งหมดในภาคผนวก 7 อาจจําเปนสําหรับ BP บางราย และ
แนะนําสําหรับ BP ทั้งหมด แมวาจะไมไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงก็ตาม

4.9.3. ผูรับรองทางธุรกิจและผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบตอการดําเนินการให BP ไดรับทราบเกี่ยวกับโปรแกรมปองกันการทุจริตของ Regal
ตลอดจนขอกําหนดของโปรแกรม

4.9.4. เม่ือ E&C หรือฝายกฎหมายกําหนด ผูรับรองทางธุรกิจและผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบตอการขอรับสําเนาประมวลจริยธรรม คําแถลง
จรรยาบรรณ และนโยบายปองกันการทุจริตหรือปองกันการใหสินบนของ BP ถาไมมีเอกสารอยางใดอยางหนึ่งดังกลาว ผูรับรองทางธุรกิจ
จะตองรับผิดชอบที่จะบันทึกหลักฐานที่มีคําอธิบายวาทําไม BP ไมมีเอกสารดังกลาว

4.9.5. ถา BP ไมใหความรวมมือหรือคัดคานขอกําหนดใดๆ ผูรับรองทางธุรกิจของ Regal จะตองติดตอ E&C หรือนักกฎหมายของฝายกฎหมายใน
เรื่องนี้เพื่อ ขอรับคําแนะนําเพิ่มเติม

5. ข้ันท่ี 10: ไฟลเอกสารการเปดเผยขอมูล ผูรับรองทางธุรกิจจะเก็บรักษาไฟลการเปดเผยขอมูลทั้งหมดของ BP ถา Regal ตกเปนเปาของการสอบสวนปองกันการ
ทุจริตเนื่องจากการกระทําของ BP (หรือบางครั้งเรียกวา ”บุคคลทีส่าม”) คําถามแรกๆ ที่เจาหนาที่ผูกํากับดูแลของรัฐจะถามก็คือ "บริษัทมีการตรวจสอบขอมูลใดบาง"
ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการจัดทําและเก็บรักษาไฟลการเปดเผยขอมูลที่แสดงข้ันตอนที่ดําเนินการ เอกสารที่ไดรับ และขอสรุปสิ่งที่ไดมาซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการเปดเผย
ขอมูลโดยผูรับรองทางธุรกิจของ Regal และเขาถึงไดโดยเจาหนาที่ของ E&C



องคก์ร โปรแกรมป้องกนัการทุจริต
100.102.003 ภาคผนวก 1 กระบวนการทํางานกับคู่ค้าทางธุรกิจ

หนา 4 จาก 4

เอกสารน้ีมีการควบคุมและเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาอังกฤษท่ีประกาศทางเว็บไซตองคกร (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-
govanticorruption) ของ Regal เปนเอกสารฉบับลาสุด  สําเนาฉบับพิมพหรือสําเนาอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บไวท่ีอื่นอาจเปนฉบับเกา

6. ข้ันท่ี 11: การติดตามผลอยางตอเนื่อง.

6.1. อยางนอยทุกสามป หรือบอยกวานั้นตามคําแนะนําของฝายกฎหมายหรือ E&C ผูรับรองทางธุรกิจมีหนาที่รับผิดชอบที่จะขอรับใบรับรองการปองกันการ
ทุจริตฉบับลาสุดจาก BP แตละรายในรูปแบบที่คลายกับที่กําหนดในภาคผนวก 3 (การรับรอง) ผูรับรองทางธุรกิจของ Regal และผูบังคับบัญชามี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการให E&C ไดรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ BP ที่อาจมีผลกับระดับความเสี่ยงที่กําหนดไว  ตัวอยาง
บางสวนของสิ่งที่อาจมีผลกับความเสี่ยงไดแกการเปลี่ยนแปลงเจาของ การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร สายธุรกิจใหม การเสียภาพลักษณในสื่อ ขอกลาวหาใน
การใหสินบนหรือการทุจริต เปนตน

6.2. ผูรับรองทางธุรกิจมีหนาที่รับผิดชอบตอการดําเนินการเพื่อใหตัวแทนและพนักงานของ BP ไดรับการฝกอบรมปองกันการทุจริตตามที่ E&C กําหนด
6.3. ผูรับรองทางธุรกิจมีหนาที่รับผิดชอบตอการปรับปรุงขอมูลที่รับมาและกระบวนการเริ่มทํางานทุกหาป (ทุกสามปสําหรับ BP ที่มีความเสี่ยงสูง)
6.4. ผูรับรองทางธุรกิจจะตองตรวจทานธุรกรรมที่ดําเนินการโดย และการชําระเงินใหแก BP เปนประจํา และดําเนินการใหม่ันใจวามีการตรวจสอบหรือการ

ตรวจติดตามอื่นๆ ถาสงสัยหรือพบวามีความผิดปกติใดๆ
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