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บทบัญญัติของสัญญาบุคคลท่ีสามภาคบังคับ

บทบัญญัติภาคบังคับตอไปนี้ตองรวมอยูในขอตกลงทั้งหมดระหวาง Regal (รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทลูกของ Regal Beloit Corporation ทั้งหมด) และคูคาทางธุรกิจทุกราย
[บุคคลที่สาม] ที่ดําเนินกิจการนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

บทบัญญัติภาคบังคับ

[ในสวนคํานิยามของขอตกลง หรือเม่ือมีการกลาวถึงในครั้งแรก ใหคํานิยามของ “FCPA” และ “เจาหนาที่ของรัฐ”]

1.0 การรับทราบ กฎหมาย FCPA และกฎหมายอื่นๆ กําหนดใหเปนการผิดกฎหมายที่ Regal หรือใครก็ตามที่กระทําการในนามของบริษัทจะ
เสนอ จาย สัญญา หรืออนุญาตใหจายเงิน ของกํานัล หรือสิ่งมีคาใดๆ ทั้งทางตรงและทางออมแกเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีเจตนาที่จะทําใหเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ของตนในทาง
ที่ผิด เพื่อใหไดมาหรือรักษาธุรกิจสําหรับบริษัท หรือบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือ  คําวาเจาหนาที่ของรัฐนั้นมีคํานิยามกวางๆ ใหครอบคลุมถึงทั้งเจาหนาที่ของรัฐโดยทั่วไปและคนที่
เปนลูกจางหรือพนักงานของหนวยงาน กระทรวง ทบวง กรมของรัฐ และยังรวมถึงพนักงานของบริษัทที่รัฐเปนเจาของหรือมีอํานาจควบคุม  กฎหมายปองกันการทุจริตหามมิใหมีการ
ใหสินบนเชิงพาณิชยทุกรูปแบบ [บุคคลที่สาม] รับทราบและยืนยันวาเขาใจในขอกําหนดปองกันการทุจริตทั่วโลก รวมถึง FCPA และ U.K. Bribery Act และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายปองกันการใหสินบนและปองกันการทุจริต และจะไมกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ ที่จะทําให Regal [บริษัท] อยูในสถานะละเมิด FCPA หรือกฎหมายอื่นที่หามการให
สินบน ทุจริต หรือการฉอโกง

2.0 การรับรอง รับประกัน และขอตกลง [ของบุคคลที่สาม] [บุคคลที่สาม] ใหการรับรองและรับประกันตอไปนี้ตอบริษัท ตลอดจนตกลงและ
ยินยอมปฏิบัติดังตอไปนี:้

2.1 การรับรอง รับประกัน และขอตกลงวาดวยการใหสินบนตอรัฐและเชิงพาณิชย [ของบุคคลที่สาม] [บุคคลที่สาม] ขอรับรอง
รับประกัน และทําความตกลงในที่นี้กับบริษัทวาตนมิไดกระทํา และตกลงวาจะไมกระทําการอันเชื่อมโยงกับธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยจายหรือ
สัญญาวาจะจายหรือโอนสิ่งมีคาใดๆ ทั้งทางตรงและทางออมใหแกเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีเจตนาทําใหเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจในทางมิชอบ เพื่อที่จะไดมาหรือรักษาไว
ซึ่งธุรกิจสําหรับบริษัท หรือบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือ  คูสัญญามีเจตนาวาจะไมมีการจายเงินหรือโอนสิ่งมีคาใดๆ เพื่อวัตถุประสงคหรือมุงหวังที่จะใหสินบนทั้งตอรัฐ
หรือเชิงพาณิชย การยอมรับหรือยินยอมใหมีการเรียกรอง การใหสวนแบง หรือวิธีการอื่นๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเหมาะสมในการที่จะไดมาซึ่งธุรกิจ

2.2 ไมมีเจาของที่เปนภาครัฐ [สําหรับบุคคลที่สาม] [บุคคลที่สาม] ขอรับรองและรับประกันตอบริษัทวาไมมีผลประโยชนในฐานะ
เจาของ ทั้งทางตรงและทางออมใน [บุคคลที่สาม] หรือในสัมพันธภาพตามสัญญาที่เกิดจากขอตกลงนี้ ซึ่งเปนของหรือควบคุมโดยเจาหนาที่ของรัฐ

2.3 การรับทราบกระบวนการปฏิบัติตามขอกําหนดของ [บุคคลที่สาม] [บุคคลที่สาม] ยอมรับวา (i) การจายเงินใดๆ ใหแก [บุคคล
ที่สาม] โดยบริษัทตามขอตกลง จะกระทําผานเช็คหรือการโอนเงินผานธนาคารโดยตรงใหกับ [บุคคลที่สาม] หรือบัญชีธนาคารในชื่อ [บุคคลที่สาม] เทานั้น และจะไมมี
การยอมรับการชําระเงินเปนเงินสดหรือวิธีชําระเงินอื่นที่ไมระบุผูรับ (ii) การชําระเงินใดๆ ใหแก [บุคคลที่สาม] โดยบริษัทจะกระทําในประเทศที่ไมใชประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่ง [บุคคลที่สาม] จะปฏิบัติหนาที่ตามขอตกลง หรือในสหรัฐอเมริกา (iii) [บุคคลที่สาม] ยอมรับวาบันทึกและระเบียนทางบัญชีที่แสดงคาใชจายที่เกิดข้ึน
ตามขอตกลงนี้จะแสดงถึงวัตถุประสงคของการใชจายนั้นๆ และระบุวาเปนการใชจายเพื่อประโยชนของผูใด และจะมีระเบียนอยางเปนลายลักษณอักษรสําหรับบริการทุก
รายการที่ [บุคคลที่สาม] ปฏิบัติใหแกบริษัทหรือในนามของบริษัท (iv) [บุคคลที่สาม] จะเก็บรักษาระเบียนที่แมนยําและมีรายละเอียด และอนุญาตใหบริษัทตรวจทานได
เม่ือรองขอ สําหรับคาใชจายและตนทุนของ [บุคคลที่สาม] ที่บริษัทตองเบิกคืนตามขอตกลง รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรม และ (v) ขอกําหนดของขอตกลงอาจมี
การเปดเผยตอหนวยงานของรัฐและบุคคลอื่นๆ ที่มีความจําเปนโดยชอบที่จะไดขอมูลดังกลาว รวมถึง แตไมจํากัดเพียง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา หรือ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา

2.4 สิทธิ์ของบริษัทในกรณีของการไมปฏิบัติตาม FCPA ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรใหเชื่อได และไมวาบริษัทจะไดดําเนินการ
ตรวจสอบแลวหรือไม วา [บุคคลที่สาม] ไดกระทําการใดๆ ที่อาจทําใหบริษัทมีความรับผิดตามกฎหมาย FCPA หรือกฎหมายปองกันการทุจริตหรือกฎหมายปองกันการ
ใหสินบนใดๆ ก็ตาม บริษัทจะมีสิทธิ์แตเพียงฝายเดียวที่สามารถใชสิทธิ์ไดทันทีเม่ือแจงให [บุคคลที่สาม] ทราบอยางเปนลายลักษณอักษรในการยุติขอตกลง

2.5 การรับรองของตัวแทน [บุคคลที่สาม] ยอมรับวาจะกระทํา และดําเนินการใหกรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน ตัวแทน หรือ
ผูแทนอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงานในการดําเนินธุรกิจของ [บุคคลที่สาม] ตามขอตกลงนี้กระทําตามคําขอของบริษัท และ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ในการใหการรับรองแกบริษัทในแบบฟอรมที่แนบมาในที่นี้ และรวมอยูดวยการอางอิงวา _____  [แนบการรับรองของตัวแทนของบริษัท]

2.6 สิทธิ์ของบริษัทในการสอบสวน ในกรณีที่ Regal มีเหตุอันควรใหเชื่อวา [บุคคลที่สาม] กระทําหรือละเวนที่จะกระทําการใดๆ
ที่อาจทําให Regal เกิดความรับผิดตาม FCPA หรือกฏหมายอื่นที่มีผลบังคับ [บุคคลที่สาม] ยอมรับวา Regal จะมีสิทธิ์ เม่ือแจงให [บุคคลที่สาม] ทราบในการดําเนินการ
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เอกสารน้ีมีการควบคุมและเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาอังกฤษท่ีประกาศทางเว็บไซตองคกร (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption)
ของ Regal เปนเอกสารฉบับลาสุด  สําเนาฉบับพิมพหรือสําเนาอิเล็กทรอนิกสท่ีเก็บไวท่ีอื่นอาจเปนฉบับเกา

สอบสวนและตรวจสอบ [บุคคลที่สาม] เพื่อให Regal ทราบโดยควรแกเหตุวาการกระทําหรือละเวนที่จะกระทําในนามของ [บุคคลที่สาม] นั้นทําให Regal มีความรับผิด
ในดานการทุจริต การใหสินบน หรือการฉอโกงหรือไม [บุคคลที่สาม] ยอมรับที่จะใหความรวมมืออยางเต็มที่กับการสอบสวนดังกลาว ตลอดจนขอบเขต วิธีการ ลักษณะ
และระยะเวลา ซึ่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ Regal แตเพียงผูเดียว
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