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คําแนะนํา: ตัวแทนผูรับมอบอํานาจของคูคาทางธุรกิจจะตองตอบคําถาม ลงนามและสงคืนแบบฟอรมนี้ใหกับพนักงานหรือผูรับรองทางธุรกิจของ REGAL นอกจากนี้ทาน
สามารถกรอกแบบฟอรมออนไลนได โปรดติดตอพนักงานของ REGAL ที่คุณทํางานดวยเพื่อขอที่อยูเว็บไซตที่ถูกตอง

แบบสอบถามนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการการวิเคราะหความเสี่ยงและการเปดเผยขอมูลของ Regal คูคาทางธุรกิจและบุคคลท่ีสามท่ีเปนตัวแทนของ Regal ตอ
บุคคลภายนอกหรือกระทําการในนามของบริษัทในการขายผลิตภัณฑหรือใหบริการจะตองตอบแบบสอบถามนี้ ภายใตดุลยพินิจของสํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด คูคาทางธุรกิจรายอื่นๆ ที่ไมไดเปนตัวแทนของ Regal หรือกระทําการในนามของบริษัท แตดําเนินกิจการในประเทศที่มีความรับรูวามีการทุจริต (ตามดัชนี Transparency
International Corruption Perception Index หรือ Trace Matrix) อาจตองตอบแบบสอบถามนี้และเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอมูลและการประเมินความเสี่ยงของ Regal ดวย
เชนกัน

เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบขอมูล Regal ใหคํานิยามคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” อยางกวางๆ เพื่อครอบคลุมทั้งเจาหนาที่ของรัฐโดยทั่วไป และบุคคลที่เปนลูกจางในหนวยงาน
กระทรวง ทบวง กรมของรัฐ ตลอดจนลูกจางของหนวยงานที่รัฐบาล รัฐ หรือองคกรบริหารสวนทองถ่ินเปนเจาของ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหลานั้น  และคําวา
“หนวยงานของรัฐ” หมายถึงองคกร บริษัท กลุม หรือธุรกิจในทุกรูปแบบ ที่เปนของ หรือควบคุมโดยหนวยงาน กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาล

1. ชื่อเต็มตามกฎหมายของคูคาทางธุรกิจ:
ชื่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ชื่อจริงไมไดสะกดดวยภาษาอังกฤษ:
คูคาทางธุรกิจคูคาทางธุรกิจเปนบริษัทมหาชนหรือไม เลือกเพียงหนึ่งขอ ใช ไม
คูคาทางธุรกิจเคยดําเนินธุรกิจโดยใชชื่ออื่น ชื่อแทน ชื่อทางการคา หรือใชชื่อทางธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจากชื่อทางธุรกิจแบบเต็มที่ระบุขางตนหรือไม
เลือกเพียงหนึ่งขอ ใช ไม    ถาใช โปรดระบุชื่ออื่นที่ใชในชวงสาม (3) ปที่ผานมา:

หมายเลขผูขาย/ซัพพลายเออรของ Regal ที่กําหนดโดยระบบ (ถามี):___________________

2. สถานที่ต้ังและขอมูลการติดตอ
ที่อยูของสถานที่ต้ัง:
อําเภอ/เขต: จังหวัด: ประเทศ: รหัสไปรษณีย:
สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ (ถาตางกัน):
โทรศัพท:
อีเมล:
เว็บไซต:

ขอมูลบุคคล (ตัวแทนผูรับมอบอํานาจ) ที่กรอกแบบฟอรมนี้สําหรับคูคาทางธุรกิจ
นามสกุล: ชื่อ: ตัวยอของชื่อกลาง:
ชื่อในภาษาทองถ่ิน:
วันเกิด (YYY-MM-DD): สัญชาติ:
ที่อยูทางไปรษณีย:
อําเภอ/เขต: จังหวัด: ประเทศ: รหัสไปรษณีย:
โทรศัพท:
หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที:่
โทรสาร:
อีเมล:

3. โปรดระบุขอมูลที่ติดตอของบุคคลที่เปนลูกจางของ Regal ที่คูคาทางธุรกิจถือวาเปนบุคคลที่ติดตอหลักสําหรับการทําธุรกิจรวมกัน

ช่ือ อีเมล หมายเลขโทรศัพท ประเทศท่ีตั้ง

4. คูคาทางธุรกิจมีหรือมุงหวังจะมีสัมพันธภาพในการทําธุรกิจกับ Regal อยางไร เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ:
 การโฆษณา/ประชาสัมพันธ
 องคกรการกุศล

 ที่ปรึกษา
 ตัวแทน/นายหนาศุลกากร

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

 ล็อบบี้ยิสต
 ตัวแทนดานลอจิสติกส
 ผูผลิต - ชิ้นสวนองคประกอบ
 OEM (ผูรับจางผลิต)
 คูคาที่แนะนําลูกคา
 การวิจัยและพัฒนา

 ผูคาปลีก
 ตัวแทนขายหรือผูแทนฝายขาย
 ผูใหบริการ – ผูประกอบวชิาชีพ: นักบัญชี
ผูตรวจบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 ผูใหบริการ - อื่นๆ
 ซัพพลายเออร - ชิ้นสวน

 ซัพพลายเออร - อื่นๆ
 สมาคมการคา
 สหภาพ
 ไมอยูในรายการ

5. คูคาทางธุรกิจมีหรือจะมีการดําเนินธุรกิจกับ Regal คิดเปนสัดสวนประมาณเทาไร ____%____%

6. ลักษณะองคกรของคูคาทางธุรกิจ (เลือกเพียงหนึ่งขอ)
 บุคคลธรรมดา  บริษัทรวมคา
 บรรษัท  บริษัทจํากัด
 หางหุนสวน  หางหุนสวนจํากัด
 องคกรแบบอื่น ____________________ (โปรดอธิบายและระบุประเภท)

7. คูคาทางธุรกิจเริ่มดําเนินธุรกิจเม่ือใดและที่ไหน ______ (เดือน/ป)
___________________________________ (อําเภอ จังหวัด ประเทศ)

8. ระบุประเทศที่คูคาทางธุรกิจมุงหวังจะเปนตัวแทนหรือจัดหาสินคาใหกับ Regal:

9. สําหรับแตละประเทศที่คูคาทางธุรกิจประสงคจะเปนตัวแทนหรือจัดหาสินคาใหกับ Regal โปรดระบุวาคูคาทางธุรกิจจําเปนตองจดทะเบียนกับหนวยงานผูมีอํานาจของ
รัฐเพื่อที่จะดําเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ หรือไม  ถาใช โปรดแจงหมายเลขจดทะเบียนและหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีของคูคาทางธุรกิจสําหรับแตละประเทศ  เพิ่ม
บรรทัดไดตามที่จําเปน

_(ประเทศ)_______ใช ไม __(หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี/หมายเลขจดทะเบียน)
_______________ใช ไม ______________________
_______________ใช ไม ______________________
_______________ใช ไม ______________________
_______________ใช ไม ______________________

10. อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณและคุณสมบติัของบุคลากรฝายบริหารของคูคาทางธุรกิจ และอธิบายวาจะมีคุณประโยชนในการทํางานรวมกับ Regal อยางไร

11. คูคาทางธุรกิจดําเนินการสอบประวัติหรือตรวจสอบขอมูลฝายอื่นๆ ที่ทํางานรวมกันหรือคาดหมายวาจะทํางานรวมกันเพื่อกระทําการใดๆ ในนามของ Regal หรือไม
เลือกเพียงหนึ่งขอ ใช  ไม

12. คูคาทางธุรกิจมีผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ผูถือหุน หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหลานี้ที่ดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐอยูในปจจุบันหรือไม
เลือกเพียงหนึ่งขอ ใช  ไม  ไมแนใจ ถาใชหรือไมแนใจ โปรดอธิบาย

13. มีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีสิทธิ์ความเปนเจาของหรือมีผลประโยชนทางการเงินในคูคาทางธุรกิจหรือไม เลือกเพียงหนึ่งขอ ใช  ไม ไม
แนใจ ถาใชหรือไมแนใจ โปรดอธิบาย

14. ในชวง 10 ปที่ผานมา ทาน คูคาทางธุรกิจ เจาหนาที่ กรรมการ ผูนําหรือเจาของ หรือบุคคลใดๆ ที่ทํางานให หรือในนามของคูคาทางธุรกิจ เคยถูกกลาวหาหรือถูกตัดสิน
ความผิดในขอหาละเมิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการฉอโกง การใหสินบนหรือการทุจริตอื่นๆ หรือไม  เลือกเพียงหนึ่งขอ ใช  ไม ไมแนใจ
ถาไมแนใจ โปรดอธิบาย

15. ในชวง 10 ปที่ผานมา ทาน คูคาทางธุรกิจ เจาหนาที่ กรรมการ ผูนําหรือเจาของ หรือบุคคลใดๆ ที่ทํางานให หรือในนามของคูคาทางธุรกิจ เคยถูกกลาวหา
หรือถูกตัดสินความผิดในขอหาละเมิดกฎหมายอาญาหรือกฎหมายวาดวยความม่ันคงอื่นๆ หรือไม
เลือกเพียงหนึ่งขอ ใช  ไม ไมแนใจ ถาใชหรือไมแนใจ โปรดอธิบาย
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เอกสารน้ีมีการควบคุมและเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาอังกฤษท่ีประกาศทางเว็บไซตองคกร (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption)
ของ Regal เปนเอกสารฉบับลาสุด  สําเนาฉบับพิมพหรือสําเนาอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บไวท่ีอื่นอาจเปนฉบับเกา

16. ถาคูคาทางธุรกิจมีประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน โปรดเลือกชองนี้ มีการเผยแพรในเว็บไซตที่เขาถึงไดแบบสาธารณะหรือไม เลือก
เพียงหนึ่งขอ  ใช  ไม
ถาใช โปรดระบุที่อยูเว็บไซต ___________________________________________

17. ถาคูคาทางธุรกิจมีนโยบายหรือโปรแกรมปองกันการทุจริต โปรดเลือกชองนี้ มีการเผยแพรในเว็บไซตที่เขาถึงไดแบบสาธารณะหรือไม เลือกเพียงหนึ่งขอ  ใช
 ไม
ถาใช โปรดระบุที่อยูเว็บไซต ___________________________________________

18. คูคาทางธุรกิจมีการฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับ FCPA และ UKBA และกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเพื่อปองกันการทุจริตอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไม เลือก
เพียงหนึ่งขอ  ใช  ไม

19. คูคาทางธุรกิจ (รวมถึงบริษัทยอย บริษัทในเครือเดียวกัน คูคาในกิจการรวมคา ฯลฯ) จําหนายใหหรือติดตอกับ (หรือคาดหมายวาจะทํา) กับหนวยงานประเภทใดประเภท
หนึ่งที่ระบุดานลางนี้ในนามของ Regal หรือไม    เลือกเพียงหนึ่งขอ ใช  ไม  ถาใช โปรดเลือกทุกขอที่เกี่ยวของ:
 สาธารณูปโภคที่เปนของรัฐ  การทหาร  กิจการที่เปนของรัฐ
 หนวยงานอื่นๆ ของรัฐ

20. ระบุชื่อบุคคล (พรอมตําแหนง) และหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของคูคาทางธุรกิจ

21. โปรดใชพื้นที่นี้เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมที่คุณคิดวาอาจเกี่ยวของกับการทํางานระหวางคูคาทางธุรกิจกับ Regal

กรอกขอมูลโดย:

ช่ือคูคาทางธุรกิจ

โดย:
ลายมือช่ือตัวแทนผูรับมอบอํานาจของคูคาทางธุรกิจ

ช่ือตัวบรรจงของตัวแทนผูรับมอบอํานาจ

วันท่ี:

ตําแหนงของตัวแทนผูรับมอบอํานาจ

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

100.102.005
โปรแกรมปองกันการทุจริต - ท่ัวโลก
ภาคผนวก 5
แบบสอบถามปองกันการทุจริตของคูคาทางธุรกิจ

เจาของนโยบาย:
เจาหนาที่ฝายกฎหมาย - การปฏิบัติตามขอกําหนด ขอมูลการจัดเก็บเอกสาร:

2014-00120: 0000005828
ภาษา: เหมอืนกับนโยบายปองกันการทจุริต – ทั่วโลก 100.102

ประวัติการแกไข:

6: เปลี่ยนการอางอิงขอความใหสอดคลองกบันโยบาย
5: จัดรูปแบบใหสอดคลองกบัเอกสารอื่น เพิม่ชองเพื่อจํากัดการตรวจพบที่ไมถูกตองในการคัดกรอง
4: เปลี่ยนจาก “บุคคลที่ 3” เปน “คูคาทางธุรกิจ”
3: จัดทําการแสดงขอมลู 1 และแปลภาษา
2: จัดรูปแบบ, โปรแกรมปองกันการทจุริต
1: การเผยแพรข้ันตน เปนสวนหน่ึงของหลักเกณฑ FCPA ของบุคคลที่ 3

17 มิถุนายน 2015
12 มิถุนายน 2015
15 สิงหาคม 2014
19 กันยายน 2012
สิงหาคม 2011
7 ธันวาคม 2010


