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คณุคอืสว่นส�าคญัของ REGAL
ทกุ ๆ คนทีท่�ำงำนที ่Regal มอีทิธพิลตอ่ชือ่เสยีง วฒันธรรม และควำมส�ำเรจ็
ทำงธรุกจิของเรำ กำรแสดงออกในทีท่�ำงำนและกำรตดัสนิใจทีค่ณุท�ำลงไป 

สง่ผลตอ่ภำพลกัษณท์ีค่นทัว่โลกมตีอ่เรำ

ประมวลจรรยาบรรณคอืแนวทางของเราความซือ่ตรงของเราเป็นสิง่ส�าคญั

เรำตอ้งกำรเป็นทีรู่จ้กัในฐำนะบรษิทัทีใ่หค้วำมส�ำคญั 

ตอ่ควำมซือ่ตรง 

เรำทกุคนตอ้งกำรใหก้ำรท�ำงำนและสถำนทีท่�ำงำนของเรำ 

สะทอ้นวฒันธรรมของเรำ ซึง่ก็คอืควำมซือ่ตรงเป็นสิง่ทีเ่รำ
 

ใหค้วำมส�ำคญัทีส่ดุ เรำซือ่สตัยแ์ละเช ือ่ถอืได ้

เรำทกุคนอำจตอ้งเผชญิขอ้กงัวลทำงกฎหมำย และ/หรอื 
จรยิธรรมในกำรท�ำงำนทัง้สิน้ บำงคร ัง้ค�ำตอบทีถ่กูตอ้งน้ัน

 

ไม่ไดต้รงตำมสญัชำตญำณหรอืเห็นไดช้ดัเจน

ประมวลจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิของเรำ 
ท�ำหนำ้ทีน่�ำทำง เป็นหลกักำรทีร่ะบขุอ้ก�ำหนดส�ำคญั 

เกีย่วกบัเร ือ่งส�ำคญัตำ่ง ๆ รวมถงึสือ่สำรสิง่ทีค่ณุคำดหวงัได ้
ขณะรว่มงำนกบั Regal
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ที ่Regal เรำใหค้วำมส�ำคญักบัพฤตกิรรม กำรกระท�ำ และกำรตดัสนิใจของเรำเกีย่วกบัคำ่นิยมของควำมซือ่สตัย ์
ควำมรบัผดิชอบ ควำมหลำกหลำย กำรมสีว่นรว่ม และควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ควำมส�ำเรจ็ของลกูคำ้ 
นวตักรรมโดยมวีตัถปุระสงค ์กำรพฒันำอยำ่งตอ่เน่ือง ประสทิธภิำพ และควำมตอ้งกำรไดช้ยัชนะ ทัง้หมดกำร
ตระหนักรูถ้งึควำมเรง่ดว่น เรำเรยีกสิง่นีว้ำ่ “สิง่ทีค่ำดหวงัไดจ้ำกเรำ” ประมวลจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิ
ของ Regal สง่เสรมิคำ่นิยมเหลำ่นีด้ว้ยแนวทำงและตวัอยำ่ง เมือ่เรำเขำ้ใจและปฏิบิตัติำมประมวลจรรยำบรรณ
ของเรำจะเทำ่กบัเรำชว่ยรกัษำวฒันธรรมทีแ่ข็งแกรง่และรบัประกนัควำมส�ำเรจ็ในระยะยำว

ประมวลจรรยำบรรณของเรำใชก้บัทกุคนที ่Regal เรำทกุคนตอ้งปฏิบิตัติำมมำตรฐำนเดยีวกนั และเรำแตล่ะ
คนตอ้งระบแุละรำยงำนเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีฝ่่่ำฝื่นประมวลจรรยำบรรณดว้ยตนเอง องคก์รทัง้องคก์รสัง่สม
วฒันธรรมของบรษิทัตลอดระยะเวลำหลำยปีในทกุๆ วนั และแมว้ำ่เพือ่นรว่มงำนของเรำเพยีงคนเดยีวจะท�ำ
กจิกรรมทีไ่ม่เหมำะสมหรอืผดิกฎหมำยก็อำจท�ำใหช้ ือ่เสยีงของบรษิทัและของพวกเรำทัง้หมดเสยีหำยได ้

Regal มุ่งมั่นทีจ่ะรกัษำวฒันธรรมทีเ่พือ่นรว่มงำนเชือ่มั่นวำ่กำรตัง้ค�ำถำมและกำรรำยงำนขอ้กงัวลเป็นสิง่ที่

ถกูตอ้งอยำ่งแทจ้รงิ เรำตอ้งกำรใหท้กุคนทัว่โลกภมูใิจวำ่เรำเป็นองคก์รทีมุ่่งมั่นทีจ่ะรกัษำควำมซือ่สตัยส์จุรติ
ในทกุดำ้นของธรุกจิ

โปรดอำ่นและท�ำควำมคุน้เคยกบัประมวลจรรยำบรรณนี ้เน่ืองจำกเป็นแนวทำงและท�ำใหเ้รำด�ำเนินกำร
อยำ่งซือ่สตัยส์จุรติอยูเ่สมอ ท�ำใหเ้รำทกุคนเป็น Regal

Louis Pinkham 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร

สารจาก LOUIS
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ประมวลจรรยาบรรณใชก้บัขา้พเจา้ดว้ยหรอืไม่
ประมวลจรรยำบรรณของ Regal บงัคบัใชก้บัพวกเรำทกุคนอยำ่งเทำ่เทยีมในทกุสถำนทีต่ ัง้ทัว่โลก

 

และในทกุกำรปฏิสิมัพนัธข์องเรำ

หลกักำรนีบ้งัคบัใชก้บัพนักงำน ผูบ้รหิำร และเจำ้หนำ้ทีข่องเรำ กำรปฏิบิตัติำมประมวลจรรยำบรรณ 

เป็นเงือ่นไขขอ้หน่ึงในกำรจำ้งงำน หลกักำรของประมวลจรรยำบรรณยงับงัคบัใชก้บัซพัพลำยเออร ์ผูร้บัเหมำ 
ตวัแทน และพนัธมติรทำงธรุกจิของเรำดว้ย 

Regal สนับสนุนและสง่เสรมิประมวลจรรยำบรรณผ่ำนควำมเป็นผูน้�ำและวฒันธรรม กำรประเมนิ 
และตรวจสอบ กำรสอบสวน กำรฝึ่กอบรม และนโยบำยเพิม่เตมิตำ่ง ๆ เรำคอยปรบัปรงุวธิกีำรท�ำงำน 
และด�ำเนินธรุกจิของเรำอยำ่งตอ่เน่ือง

ขา้พเจา้ควรใชป้ระมวลจรรยาบรรณอย่างไร

ประมวลจรรยำบรรณเป็นแหลง่ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนส์�ำหรบักำรท�ำควำมเขำ้ใจ 
ควำมคำดหวงัของเรำในหวัขอ้ส�ำคญั ๆ กำรใชป้ระมวลจรรยำบรรณใหเ้กดิประโยชนท์ีส่ดุ 
ใหป้ฏิบิตัดิงัตอ่ไปนี้

• อำ่นประมวลจรรยำบรรณและตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่คณุเขำ้ใจขอ้ก�ำหนด 
ของประมวลจรรยำบรรณ

• ท�ำควำมคุน้เคยกบันโยบำยและขอ้ก�ำหนดทำงกฎหมำยของ Regal ทีม่ผีลบงัคบัใช ้
ในกำรท�ำงำนของคณุ

• ศกึษำประมวลจรรยำบรรณเมือ่ใดก็ไดท้ีค่ณุมขีอ้สงสยั หรอืไม่แน่ใจเกีย่วกบัค�ำตอบ
ทีถ่กูตอ้ง

4
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หากขา้พเจา้ละเมดิประมวลจรรยาบรรณจะมผีลกระทบ
ตามมาหรอืไม่

ผูท้ีไ่ม่ปฏิบิตัติำมประมวลจรรยำบรรณนีอ้ำจถกูลงโทษทำงวนัิย รวมถงึยตุกิำรจำ้งงำน 
ในบำงกรณี กำรละเมดิประมวลจรรยำบรรณยงัละเมดิกฎหมำยดว้ย และสง่ผล 
ใหต้อ้งรบัผดิทำงอำญำ เชน่ โทษปรบัและโทษจ�ำคกุ 

หมำยเหต ุไม่มผูีใ้ดที ่Regal ไม่วำ่อยูใ่นต�ำแหน่งใดก็ตำมมอี�ำนำจสัง่คณุใหล้ะเมดิ
กฎหมำยหรอืประมวลจรรยำบรรณนี้

หากกฎหมายทอ้งถิน่แตกตา่งจากหลกัการ 
ทีร่ะบุในประมวลจรรยาบรรณตอ้งท�าอย่างไร

กรณีนีเ้ป็นไปไดย้ำก แตห่ำกกำรปฏิบิตัติำมประมวลจรรยำบรรณอำจเป็นกำรละเมดิ
กฎหมำยทอ้งถิน่ คณุตอ้งปฏิบิตัติำมกฎหมำย และแจง้ฝ่่ำยกฎหมำยถงึควำมขดัแยง้นี ้

หำกธรรมเนียมทอ้งถิน่หรอืนโยบำยของบรษิทัอืน่ขดัแยง้กบัประมวลจรรยำบรรณนี ้
คณุตอ้งปฏิบิตัติำมประมวลจรรยำบรรณนี ้หำกคณุมคี�ำถำมใด ๆ ใหต้ดิตอ่ 
ฝ่่ำยกฎหมำย 

หำกคณุ 
เป็นผูจ้ดักำร
หรอืหวัหนำ้

คณุมคีวามรบัผดิชอบเพิม่เตมิ 
เกีย่วกบัประมวลจรรยาบรรณ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สมำชกิในทมีทรำบเกีย่วกบั 
ประมวลจรรยำบรรณ รวมถงึทรำบวำ่จะดปูระมวลจรรยำ
บรรณไดท้ีใ่ดและใชง้ำนอยำ่งไร

• ก�ำหนดควำมคำดหวงัทีท่มีของคณุควรแสดงออก 
ดว้ยควำมซือ่ตรงตลอดเวลำ สอดคลอ้งกบัแนวทำง 
ของประมวลจรรยำบรรณ

• สง่เสรมิใหส้มำชกิในทมีถำมค�ำถำม หำกไม่แน่ใจวำ่ 
ควรท�ำอยำ่งไร

• สนับสนุนทมีใหห้ำค�ำตอบทีต่อ้งกำร โดยใชป้ระโยชน ์
จำกทรพัยำกรอืน่ ๆ ของบรษิทั เมือ่จ�ำเป็น

• ชว่ยตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สมำชกิในทมีผ่ำนกำรฝึ่กอบรม
เร ือ่งกำรปฏิบิตัติำมกฎระเบยีบทัง้หมดแลว้

วธิกีำรทีด่ทีีส่ดุอยำ่งหน่ึงทีค่ณุสำมำรถสนับสนุน
 

ประมวลจรรยำบรรณไดค้อื กำรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่พนักงำนรู ้
วำ่ตนเองควรรำยงำน หำกมขีอ้สงสยัหรอืรูเ้ร ือ่งควำมประพฤตผิดิ 
กำรแสดงออกของคณุจะชว่ยใหพ้นักงำนเขำ้ใจควำมส�ำคญัของ
กำรปฏิบิตัติำมประมวลจรรยำบรรณ

• มองหำโอกำสพูดคยุและชีแ้จงค�ำถำมทำงจรยิธรรม 
กบัสมำชกิในทมี

• สง่รำยงำนเกีย่วกบักำรละเมดิประมวลจรรยำบรรณ 
ใหก้บัฝ่่ำยกฎหมำย 

• อยำ่พยำยำมระบตุวัตนของผูร้ำยงำนทีส่ง่รำยงำน 
โดยไม่เปิดเผยชือ่

• ระลกึและย�ำ้เตอืนทมีของคณุวำ่รำยงำน 
จะไม่เป็นเร ือ่งสว่นตวั และคณุไม่ควรมองวำ่กำรรำยงำน
เป็นกำรทำ้ทำยอ�ำนำจกำรบรหิำรงำนของคณุ



ความซือ่ตรงตอ้งมคีวามโปรง่ใส 

Regal มวีฒันธรรมทีเ่ป็น

เอกลกัษณอ์นัเกดิขึน้จาก 

แนวคดิหลกั ซึง่กค็อื ความโปรง่ใสและ

ความตรงไปตรงมา 

ตวัอย่างความโปรง่ใสคอืเราจะ

ซือ่สตัยเ์มือ่มบีางสิง่ไม่ถูกตอ้ง 

หากคณุคดิวา่มใีครบางคนก�าลงั

ละเมดิประมวลจรรยาบรรณนี ้

นโยบายของ Regal หรอืกฎหมาย 

ใหร้ายงานและแจง้ใหใ้ครสกัคน 

รบัทราบ

รายงานทัง้หมดจะ 

เป็นความลบั
แมว้ำ่คณุไม่ไดร้ำยงำนโดยไม่ระบตุวัตน ตวัตน 

ของคณุจะไดร้บักำรคุม้ครอง และเปิดเผยเฉพำะ 

เทำ่ทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรจดักำรรำยงำนของคณุ 

อยำ่งเหมำะสมเทำ่น้ัน 

ไดร้บัการสบืสวนเตม็รูปแบบและ
เป็นธรรม
รำยงำนทกุฉบบัจะไดร้บักำรสบืสวนเต็มรปูแบบ

และเป็นธรรม หำกเรำประเมนิวำ่มคีวำมประพฤติ

ผดิเกดิขึน้ เรำอำจด�ำเนินกำรทำงวนัิยตอ่ผูท้�ำผดิ  

เรำอำจไม่สำมำรถแจง้ผลลพัธข์องคดหีรอืหำก

มใีครตอ้งรบัโทษใหค้ณุทรำบไดเ้สมอไป แตไ่ม่ได ้

หมำยควำมวำ่ไม่มกีำรด�ำเนินกำรใด ๆ

ไดร้บัความคุม้ครองจากการตอบโต้
กำรรำยงำนเกีย่วกบัขอ้กงัวลตอ้งใชค้วำมกลำ้หำญ 

หำกคณุรำยงำนดว้ยเจตนำบรสิทุธิห์มำยควำม 

วำ่คณุเชือ่วำ่รำยงำนน้ัน ๆ เป็นเร ือ่งจรงิ 
 

และคณุไม่ไดร้ำยงำนเพือ่ท�ำรำ้ยผูอ้ืน่ Regal  

จะคุม้ครองคณุจำกกำรตอบโต ้ 

ซ ึง่แน่นอนวำ่จะไม่มกีำรยอมควำมตอ่กำรรำยงำน

เท็จเชน่กนั ใครก็ตำมทีร่ำยงำนหรอืรอ้งเรยีน 

ควำมประพฤตผิดิหรอืกำรละเมดิจรรยำบรรณโดยใช ้

ขอ้มูลเท็จโดยเจตนำจะตอ้งรบัโทษทำงวนัิย 

ที ่Regal จะไม่มใีครโตต้อบคณุได ้หำกคณุ

รำยงำนดว้ยเจตนำบรสิทุธิ ์และอำชพีกำรงำน 

ของคณุจะไม่เป็นอนัตรำยใด ๆ หำกใครสกัคนโตต้อบ

คณุ เรำจะใชม้ำตรกำรขัน้รนุแรงกบับคุคล 

ดงักลำ่ว รวมถงึกำรไลอ่อก
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หำกมขีอ้สงสยัหรอืขอ้กงัวล 
ไม่แน่ใจวำ่ทำงเลอืกใดถกูตอ้ง 
น่ีคอืผูท้ีค่ณุสำมำรถปรกึษำได ้

ตดิตอ่ 

608.364.8800 (ส�ำนักงำน Beloit)  

โทรสำร 608.364.8817 

integrity@regalbeloit.com 

Legal Department 

Regal Beloit Corporation 

200 State St. 

Beloit, WI 53511 USA 

สายดว่นความซือ่ตรง 

หำกคณุตอ้งกำร คณุอำจรำยงำนเร ือ่งทำงสำยดว่น 
ควำมซือ่ตรงไดโ้ดยไม่เปิดเผยชือ่ ยกเวน้กฎหมำยมขีอ้หำ้ม
อย่ำงชดัเจน

เมือ่คณุโทรตดิตอ่สำยดว่นควำมซือ่ตรง พนักงำนของ 
Convercent ผูใ้หบ้รกิำรภำยนอกซึง่ไม่ใชพ่นักงำนของ 
Regal จะเป็นผูร้บัรำยงำน

หำกคุณเชือ่มต่อทำงเว็บไซต ์คุณสำมำรถกรอกแบบ
ฟอรม์รบัขอ้มูลที ่Convercent เป็นผูดู้แลได ้

ทัง้สองวธิ ีขอ้มูลจะส่งจำก Convercent ไปยงัสมำชกิ 
ในทมีฝ่่ำยกฎหมำยโดยไม่เปิดเผยชือ่ เพือ่ใหฝ่้่ำยกฎหมำย
ตรวจสอบและพจิำรณำขัน้ตอนกำรสบืสวนทีเ่ป็นไปได ้

เมือ่รำยงำน โปรดระบรุำยละเอยีดเพือ่ใหข้อ้กงัวลของคณุ
ไดร้บักำรสบืสวนอยำ่งเหมำะสม

• ผูจ้ดักำรของคณุ 

• ผูน้�ำอืน่ ๆ ของบรษิทั 

• ฝ่่ำยทรพัยำกรบคุคล 

• ฝ่่ำยกฎหมำย  

•  ส�ำนักงำนจรยิธรรมและกำรปฏิบิตัิ
ตำมกฎระเบยีบ

• สำยดว่นควำมซือ่ตรงของ Regal

คณุยงัสำมำรถสง่จดหมำยไปยงั

คณะกรรมกำรตรวจสอบของคณะ

กรรมกำรบรษิทัเรำทีส่�ำนักงำนใหญ:่ 

200 State St., Beloit,  

WI 53511 USA

กดเบอรต์ำมค�ำแนะน�ำเฉพำะของประเทศ ซึง่ระบใุน 

ตอนทำ้ยของประมวลจรรยำบรรณฉบบันี ้หรอืใชห้มำยเลข 

ทีแ่สดงออนไลนท์ี ่https://bit.ly/2HpKerW

หลงักดโทรแลว้ ใหเ้ลอืกภำษำของคณุ โปรดถอืสำยรอ 

คณุอำจตอ้งรอกำรตอ่สำยกบัลำ่ม

เวบ็พอรท์ลั 

เว็บภำยนอกนีจ้ดักำรโดยผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก 

ซึง่มแีบบฟอรม์ใหก้รอกและสง่ในภำษำทีค่ณุเลอืก

www.regalbeloitintegrity.com 
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ควำมซือ่ตรงของเรำ 

เป็นสิง่ส�ำคญัเมือ่เรำ
ท�ำงำน
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สถานทีท่�างานทีป่ลอดภยั

เรำทกุคนตำ่งปรำรถนำทีจ่ะรูส้กึปลอดภยัเมือ่เรำมำท�ำงำน และเรำทกุคนมคีวำมรบัผดิชอบรว่มกนัในกำรสรำ้งสถำนที่

ท�ำงำนใหป้ลอดภยั ซึง่หมำยถงึกำรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กำรด�ำเนินกำรของเรำปลอดภยัและคอยสงัเกตสิง่แวดลอ้ม 

และควำมประพฤตขิองคนรอบตวั  

พจิำรณำสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัของตนเองและผูอ้ืน่ระหวำ่งทีค่ณุท�ำกจิกรรมของตน เรำคำดหวงัใหค้ณุปฏิบิตัติำม
นโยบำยและกฎระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยั หำ้มดืม่แอลกอฮอลห์รอืใชย้ำทีอ่ำจรบกวนกำรท�ำงำนของคณุ 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลและปฏิบิตัติำม 
กฎควำมปลอดภยัของโรงงำนทกุขอ้ 

• เรำเขำ้ใจวธิกีำรใชง้ำนเคร ือ่งมอืและอปุกรณ ์
อยำ่งปลอดภยัและเหมำะสม

• เรำปฏิบิตัติำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสม ในกรณีทีเ่กดิ
 

เพลงิไหมห้รอืเหตฉุุกเฉินอืน่ ๆ

• เรำเฝ้่ำระวงัและรำยงำนพฤตกิรรมหรอืสิง่แวดลอ้ม 
ทีไ่ม่ปลอดภยั และเรำมสีทิธิจ์ะหยดุงำนเพือ่แกไ้ข
ปัญหำดำ้นควำมปลอดภยั

• เรำใชค้วำมสขุมุและตืน่ตวั เมือ่ควบคมุเคร ือ่งจกัร
 

และอปุกรณ์

• เรำไม่ครอบครอง ดืม่แอลกอฮอล ์หรอืใชย้ำ 
ในชว่งเวลำท�ำกำร รวมถงึชว่งพกักลำงวนัและพกัเบรก
ดว้ย

• เรำหลกีเลีย่งควำมรนุแรง รวมถงึกำรขม่ขู ่
ทัง้ทำงรำ่งกำยและจติใจ

• เรำจะไม่ยอมทนตอ่กำรคกุคำมทำงเพศ 

• เรำไม่สบูบหุร ีห่รอืยำสบูภำยในอำคำรหรอืในรถ 
ของบรษิทั

• เรำไม่น�ำอำวธุมำทีท่�ำงำน 

• เรำไม่โจมตหีรอืท�ำรำ้ยผูอ้ืน่ หรอืคกุคำม 
ดว้ยควำมรนุแรง และเรำจะรำยงำนพฤตกิรรมใด ๆ  
ทีด่เูหมอืนควำมรนุแรง กำรคกุคำม หรอืน่ำสงสยัโดยทนัที

มาดูรายละเอยีดกนั
กำรดืม่แอลกอฮอลม์คีวำมเสีย่งทัง้ตอ่ตวัเองและตอ่บรษิทั 

 

ดงัน้ันเรำตอ้งใชว้จิำรณญำณทีด่ี

กำรจดังำนทีม่กีำรเสริฟ์แอลกอฮอลต์อ้งไดร้บัอนุมตัลิว่งหนำ้ 
จำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั หำกคณุดืม่ในงำนเลีย้งของบรษิทั

 

หรอืระหวำ่งเดนิทำงเพือ่ท�ำงำน ใหด้ืม่อยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบ 

และหำ้มขบัรถขณะมนึเมำ

ในท�ำนองเดยีวกนั หำ้มท�ำงำนขณะมนึเมำเชน่กนั  
พงึระลกึเสมอวำ่แมแ้ตย่ำทีถ่กูกฎหมำยก็อำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุตวัเองไดเ้ชน่เดยีวกนั ใหส้อบถำมผูจ้ดักำร  
หำกคณุมขีอ้สงสยั

วถิแีหง่ Regal 
เคตท�ำงำนในอำคำรทีม่กีำรรกัษำควำมปลอดภยั 
ซึง่กำรเขำ้จำกทำงเขำ้ขำ้งอำคำรตอ้งใชค้ยีก์ำรด์เทำ่น้ัน

เมือ่เธอมำถงึทีท่�ำงำนตอนเชำ้ มชีำยคนหน่ึงตำมเธอ
ไปทีป่ระตแูละพยำยำมเขำ้ตำมหลงัเธอ เธอไม่รูจ้กัเขำ 
ดงัน้ันเธอจงึไม่ใหเ้ขำเขำ้มำโดยไม่ตดิป้ำยผูเ้ยีย่มชม 
เธอกลำ่ววำ่น่ีเป็นนโยบำยบรษิทัทีเ่ขำตอ้งลงชือ่

 

เขำ้อำคำรใหถ้กูตอ้ง เธอจงึพำเขำไปทีท่ำงเขำ้หลกั 

กำรกระท�ำของเคตตรงตำมควำมคำดหวงัของเรำ 
เธอรกัษำควำมปลอดภยัของสถำนทีท่�ำงำน 
จำกผูท้ีอ่ำจเป็นผูบ้กุรกุและบคุคลทีไ่ม่ไดร้บั
อนุญำต
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ความหลากหลาย การมสี่วนรว่ม และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั

ที ่Regal เรำเชือ่ในสภำพแวดลอ้มกำรท�ำงำนทีห่ลำกหลำยและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัทัว่โลก ทมีของเรำ
 

ใชท้กัษะเฉพำะ ทศันคต ิและประสบกำรณต์ำ่ง ๆ ของตนเอง เพือ่ทุม่เทท�ำงำนกบั Regal ใหด้ทีีส่ดุ และพฒันำโซลชูนั
อนักำ้วล�ำ้ใหแ้กล่กูคำ้ของเรำ เรำตอ้งกำรสถำนทีท่�ำงำนทีผู่ค้นไดร้บัควำมเคำรพในฐำนะบคุคล และเรำวำ่จำ้ง

 

และเลือ่นต�ำแหน่งใหผู้ท้ีม่คีวำมสำมำรถโดยไม่เลอืกปฏิบิตั ิ

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำวำ่จำ้งและเลือ่นต�ำแหน่งใหผู้ท้ีม่คีวำมสำมำรถ 
อำ้งองิจำกทกัษะ คณุวฒุ ิและประสบกำรณ ์
ของพวกเขำ

• เรำไม่ตดัสนิใจวำ่จำ้งหรอืจำ้งงำนโดยอำ้งองิ 
เช ือ้ชำต ิเพศ หรอืลกัษณะสว่นบคุคลอืน่ ๆ  

ทีก่ฎหมำยคุม้ครอง 
มาดูรายละเอยีดกนั
คณุลกัษณะตอ่ไปนีไ้ม่ไดส้ง่ผลตอ่ควำมสำมำรถ 
ในกำรท�ำงำนของบคุคล

หำ้มถำมเร ือ่งเหลำ่นีใ้นกำรสมัภำษณห์รอืใช ้

เป็นหลกัเกณฑใ์นกำรตดัสนิใจวำ่จำ้ง

•  เช ือ้ชำต ิสผีวิ หรอืแหลง่ก�ำเนิด
•  ศำสนำ
•  เพศหรอือตัลกัษณท์ำงเพศ
•  รสนิยมทำงเพศหรอืสถำนภำพกำรสมรส
•  อำย ุ
•   ควำมทพุพลภำพ
•  สถำนะทำงทหำรหรอืทหำรผ่ำนศกึ
•  สถำนกำรณใ์นครอบครวั
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การใหเ้กยีรตแิละสภาพแวดลอ้มปราศจากการคุกคาม

ไม่มใีครควรรูส้กึอบัอำย อดึอดัใจ หรอืกลวักำรมำท�ำงำน ที ่Regal เรำไม่มพีืน้ทีใ่หก้บัควำมรนุแรง กำรขม่ขู ่
 

กำรคกุคำม และกำรกลัน่แกลง้ และจะไม่ยอมทนตอ่ควำมประพฤตดิงักลำ่ว

มาดูรายละเอยีดกนั
กำรคกุคำมทำงเพศไม่ใชก่ำรคกุคำมรปูแบบเดยีวทีเ่กดิขึน้ 

ในสถำนทีท่�ำงำนเทำ่น้ัน กำรคกุคำมรวมถงึพฤตกิรรมใด ๆ  

ทีไ่ม่เป็นทีต่อ้งกำรหรอืน่ำรงัเกยีจส�ำหรบัผูอ้ืน่ ซ ึง่รวมถงึกำรกลัน่แกลง้ 
กำรขม่ขู ่หรอืกำรแสดงออกดว้ยควำมรนุแรง 

วถิแีหง่ Regal
เจสสกิำสงัเกตวำ่เพือ่นรว่มงำนของเธอมทีำ่ทหียำบคำยและขำ้มหวั
ผูช้ว่ยบรหิำรงำนทัว่ไปของเธอ เมือ่เวลำผ่ำนไป พฤตกิรรมดงักลำ่ว
รนุแรงมำกขึน้ จนกระทัง่เพือ่นรว่มงำนดอูำรมณเ์สยีทกุวนั บำงคร ัง้เธอ
โดนดำ่วำ่ดว้ยถอ้ยค�ำหยำบคำย 

เจสสกิำคดิวำ่กำรกระท�ำเชน่นีไ้ม่เหมำะสมทีจ่ะปฏิบิตักิบัใครทัง้น้ัน 
แมว้ำ่เธอลงัเลทีจ่ะเขำ้ไปเกีย่วขอ้ง เธอก็เขำ้ไปพูดคยุกบัผูจ้ดักำร 

เกีย่วกบัพฤตกิรรมน้ัน เธอรูส้กึสบำยใจทีรู่ว้ำ่เธอไดช้ว่ยเพือ่นรว่มงำน  

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำจะไม่ยอมทนตอ่กำรคกุคำมทำงเพศ

• เรำปฏิบิตัติอ่ทกุคนดว้ยควำมเคำรพ หมำยควำมวำ่
ปฏิบิตัดิว้ยควำมเป็นธรรม เป็นมอือำชพี และมมีำรยำท

• เรำไม่แสดงออกในลกัษณะทีท่�ำใหผู้อ้ืน่อบัอำย 

หรอืถกูขม่ขู ่หรอืรูส้กึไม่ไดร้บักำรตอ้นรบั

• เรำไม่กลัน่แกลง้ ลอ้เลยีน หรอืแบง่แยก

• เรำปฏิบิตัติอ่ผูอ้ืน่ดว้ยมำตรฐำนเดยีวกนั

• เรำรำยงำน หำกพบเห็นพฤตกิรรมหยำบคำย 
หรอืใชอ้�ำนำจในทำงทีผ่ดิ 
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ควำมซือ่ตรงของเรำ 

เป็นสิง่ส�ำคญัเมือ่เรำผลติ  

ขำย และจดัจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑข์องเรำ

12
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ความปลอดภยัและคุณภาพของผลติภณัฑ ์

ที ่Regal เรำมอบประสทิธภิำพระดบัโลกใหแ้กล่กูคำ้ผ่ำนนวตักรรม คณุภำพ กำรสง่มอบ กำรตอบสนองฉับไว 
และตน้ทนุ เรำผลติผลติภณัฑค์ณุภำพสงูทีป่ลอดภยัส�ำหรบักำรใชง้ำนตำมวตัถปุระสงคท์ีก่�ำหนด เรำท�ำงำน 

รว่มกนัเพือ่หำวธิกีำรปรบัปรงุควำมน่ำเชือ่ถอืและควำมปลอดภยัของผลติภณัฑเ์รำ และพฒันำผลติภณัฑ ์

ใหต้รงตำมหรอืเกนิขอ้ก�ำหนดทำงกฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบั และควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เสมอ  

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำปฏิบิตัติำมวธิคีวบคมุคณุภำพและมำตรฐำน 
กำรผลติทีเ่ขม้งวด

• เรำด�ำเนินงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ แตไ่ม่ใชท้ำงลดั
เพือ่ใหง้ำนเสรจ็สิน้

• เมือ่เรำคดิคน้หรอืพฒันำผลติภณัฑใ์หม่  
เรำออกแบบผลติภณัฑเ์พือ่ใหต้รงตำมหรอืเกนิ
มำตรฐำนคณุภำพและมำตรฐำนทำงกฎหมำย 

• เรำรำยงำนขอ้กงัวลใด ๆ เกีย่วกบัควำมปลอดภยั 
ของผลติภณัฑท์นัททีีพ่บเจอ 

มาดูรายละเอยีดกนั
ขัน้ตอนกำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ (New Product 
Development หรอื NPD) ของเรำมกีำรวำงโครงสรำ้ง 
เพือ่รบัรองวำ่ผลติภณัฑจ์ะไดร้บักำรออกแบบ 
และผลติใหต้รงตำมหรอืเกนิมำตรฐำนคณุภำพ 
และมำตรฐำนทำงกฎหมำยทีก่�ำกบัดแูลดำ้นสขุอนำมยั
และควำมปลอดภยั สมำชกิในทมีวศิวกรรมท�ำงำน 
รว่มกบัหน่วยธรุกจิและหน่วยงำนส�ำคญัตำ่ง ๆ  
เพือ่ปรบัใชน้โยบำยและขัน้ตอนปฏิบิตัดิำ้นควำมปลอดภยั
ของผลติภณัฑ ์ซึง่สง่เสรมิควำมปลอดภยัในกำรออกแบบ 
ผลติ และทดสอบ และระหวำ่งอำยกุำรใชง้ำนทีเ่ป่ียม
ประโยชนข์องผลติภณัฑท์กุชิน้
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ความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออร ์

ซพัพลำยเออรข์องเรำเป็นสว่นส�ำคญัในธรุกจิของเรำ และเรำคดัเลอืกซพัพลำยเออรอ์ยำ่งระมดัระวงั  
เพือ่ใหป้ระสบควำมส�ำเรจ็ เรำเป็นพนัธมติรกบัซพัพลำยเออรท์ีจ่ดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีม่คีณุภำพ 

 

และเป็นผูม้วีสิยัทศันท์ีจ่ะด�ำเนินธรุกจิตำมท�ำนองคลองธรรมเชน่เดยีวกบัเรำ

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำเป็นพนัธมติรกบับรษิทัและบคุคลทีเ่คำรพ 
ตอ่สทิธมินุษยชน 

• เรำก�ำหนดใหซ้พัพลำยเออรข์องเรำรกัษำ 
สภำพแวดลอ้มกำรท�ำงำนใหป้ลอดภยัและมสีขุ
อนำมยัทีด่ ีและพนักงำนไดร้บัควำมเคำรพและไดร้บั
กำรปฏิบิตัอิยำ่งมเีกยีรต ิ

• เรำยงัก�ำหนดใหซ้พัพลำยเออรข์องเรำปฏิบิตั ิ
ตำมกฎเกณฑแ์ละกฎหมำยดำ้นกำรจดัหำ 
 รวมถงึขอ้ก�ำหนดในกำรจดักำรวตัถตุอ้งหำ้มหรอื
วตัถอุนัตรำยดว้ย 

• เรำปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลส�ำคญั 
ของซพัพลำยเออร ์ดงัน้ันเรำจงึคำดหวงัให ้
ซพัพลำยเออรป์กป้องขอ้มูลลบัของเรำเชน่กนั

• เรำพจิำรณำกำรประมูลใหม่เป็นประจ�ำ เพือ่หลกีเลีย่ง
แมแ้ตก่ำรถกูมองวำ่มคีวำมสมัพนัธอ์นัไม่เหมำะสม
เกดิขึน้

มาดูรายละเอยีดกนั
ส�ำหรบักำรท�ำธรุกจิกบั Regal ซพัพลำยเออร ์
ตอ้งมคีณุสมบตัติรงตำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรม
ระดบัสงูของเรำ และมกีำรรกัษำควำมปลอดภยั 
หว่งโซอ่ปุทำนทีเ่หมำะสม 

เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ซพัพลำยเออรม์คีณุสมบตัติรงตำม
มำตรฐำนของเรำ เรำจะตรวจสอบซพัพลำยเออร ์
ลว่งหนำ้กอ่นกำรวำ่จำ้ง และอำจตรวจบญัช ี 
ตรวจสอบ หรอืเยีย่มชมสถำนที ่หรอืขอให ้

ซพัพลำยเออรจ์ดัท�ำใบรบัรอง เรำขอใหซ้พัพลำยเออร ์
คอยปรบัปรงุอยำ่งตอ่เน่ือง และเรำคำดหวงัมำตรฐำน
ระดบัสงูจำกซพัพลำยเออร ์
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การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม

เรำไดร้บัค�ำสัง่ซ ือ้จำกลกูคำ้เน่ืองจำกคณุภำพและมูลคำ่โดยรวมของกำรท�ำงำนของเรำ 
 

ไม่ใชก่ำรจำกสมรูร้ว่มคดิกบัซพัพลำยเออรห์รอืกำรท�ำใหคู้แ่ขง่เสยีเปรยีบ เรำแขง่ขนัอยำ่งตรงไปตรงมำและเป็นธรรม 
ทัง้ปฏิบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรแขง่ขนั ซ ึง่รบัรองตลำดทีเ่ป็นอสิระและยตุธิรรม

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำไม่เขำ้รว่มกำรรวมหวักนัก�ำหนดรำคำ เรำก�ำหนด
รำคำอยำ่งอสิระ โดยไม่ปรกึษำหรอืตกลงกบัคูแ่ขง่ 
ซพัพลำยเออร ์หรอืผูอ้ืน่

• เรำไม่แบง่เขต กลุม่ผลติภณัฑ ์หรอืลกูคำ้กบัคูแ่ขง่ 
แมใ้นลกัษณะไม่เป็นทำงกำรก็ตำม

• เรำปรกึษำฝ่่ำยกฎหมำยกอ่นเปลีย่นแปลงหลกัปฏิบิตัิ
หรอืขัน้ตอนในกำรก�ำหนดรำคำ และกอ่นเร ิม่หรอืยตุิ
ควำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบัตวัแทนจ�ำหน่ำยหรอืคูแ่ขง่

• เรำเขำ้ใจกฎเกณฑท์ีจ่�ำกดักำรปฏิสิมัพนัธข์องเรำ 
กบัคูแ่ขง่ และปฏิบิตัติำมกฎเหลำ่น้ันเมือ่เรำเขำ้รว่ม
กำรประชมุสมำคมกำรคำ้และสมำคมทำงวชิำชพี
ตำ่ง ๆ

• เรำตระหนักดวีำ่กำรสนทนำกบัคูแ่ขง่อำจมคีวำมเสีย่ง 
และเรำตอ้งขออนุมตัจิำกฝ่่ำยกฎหมำยกอ่นเขำ้รว่ม
กำรสือ่สำรใด ๆ ทีน่อกเหนือจำกกำรสนทนำ 

ตำมมำรยำท

• เรำเขำ้ใจวำ่ควำมส�ำคญัของวธิสีบืขอ้มูลคูแ่ขง่ 
ทีเ่รำใช ้เมือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัคูแ่ขง่ เรำใช ้
แหลง่ขอ้มูลสำธำรณะ และไม่ใชว้ธิฉีอ้โกงหรอืหลอก
ลวง 

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ สิง่เหลำ่นีถ้อืวำ่ 

ผดิกฎหมำย แมว้ำ่จะเกดิขึน้ในกำรสนทนำโดยไม่ไดต้ ัง้ใจขณะดืม่
กำแฟก็ตำม

• ขอ้ตกลงเพือ่ตรงึหรอืก�ำหนดรำคำ

• ขอ้ตกลงเพือ่จดัสรรพืน้ที ่

• ขอ้ตกลงเพือ่แบง่ลกูคำ้

• ขอ้ตกลงเพือ่แบง่กลุม่ผลติภณัฑ ์

มาดูรายละเอยีดกนั
กำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรมจะซบัซอ้น เมือ่ซพัพลำยเออร ์
หรอืลกูคำ้ก็เป็นคูแ่ขง่ดว้ย 

ใหจ้�ำกดักำรสนทนำไวเ้พยีงควำมสมัพนัธท์ำง
ธรุกจิในปัจจบุนั และไม่ปรกึษำหำรอืเร ือ่งตลำดหรอื
อตุสำหกรรมอยำ่งกวำ้ง ๆ ขอค�ำปรกึษำ 
จำกฝ่่ำยกฎหมำย หำกคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสิง่ที่
เหมำะสม

วถิแีหง่ Regal
ขณะซำรำหอ์ยูใ่นกำรประชมุทีปั่กกิง่ ปีเตอร ์ 

ผูจ้ดักำรฝ่่ำยขำยของคูแ่ขง่เขำ้หำเธอ 

พวกเขำสนทนำกนัอยำ่งสภุำพอยูค่รูใ่หญ ่
เกีย่วกบังำนประชมุ แตแ่ลว้ ปีเตอรเ์อย่ขึน้มำวำ่ 

น่ำจะมวีธิทีีพ่วกเขำสำมำรถรว่มมอืกนั 
เพือ่ชว่ยเหลอืกนัและกนัได ้ซำรำหร์ูท้นัทวีำ่ 
เธอตอ้งออกมำจำกกำรสนทนำนี ้เธอแจง้ 
ใหผู้จ้ดักำรฝ่่ำยขำยทรำบถงึเหตผุลทีเ่ธอออกมำ 
จำกน้ันเธอกลบัไปทีห่อ้งและตดิตอ่ผูจ้ดักำรของเธอ
เพือ่รำยงำนสิง่ทีเ่กดิขึน้ ปรยีำ ผูจ้ดักำรของเธอบอก
เธอวำ่เธอท�ำถกูแลว้ทีย่ตุกิำรสนทนำน้ัน และบอกให ้
เธอหลกีเลีย่งปีเตอรต์ลอดงำนประชมุ  
เธอกลำ่ววำ่เธอจะแจง้ฝ่่ำยกฎหมำยดว้ย

กำรตอบสนองอยำ่งรวดเรว็ของซำรำหป้์องกนั 
กำรสนทนำทีอ่ำจท�ำใหท้ัง้ตวัเธอเองและ Regal 
เผชญิปัญหำรำ้ยแรง
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การต่อสูก้บัการทุจรติ

เรำตอ่ตำ้นกำรทจุรติและกำรตดิสนิบนทกุรปูแบบ และจะไม่ยอมใหเ้กดิกำรทจุรติใด ๆ ในธรุกจิของเรำ  
หรอืจำกพนัธมติรทำงธรุกจิของเรำ ทกุคนที ่Regal จะไม่มอบของขวญั เงนิสด ควำมชว่ยเหลอื หรอืสิง่มคีำ่ใด ๆ 
เพือ่ใหไ้ดม้ำหรอืสำนตอ่ธรุกจิ ไม่วำ่คณุจะอยูท่ีใ่ดในโลกก็ตำม นอกจำกนีเ้รำยงัปฏิบิตัติำมกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติ

 

ทกุฉบบั โดยตระหนักดวีำ่กฎหมำยบำงฉบบั เชน่ รฐับญัญตัวิำ่ดว้ยกำรทจุรติในตำ่งประเทศของสหรฐัอเมรกิำ 
(FCPA) พระรำชบญัญตัวิำ่ดว้ยกำรตดิสนิบนแหง่สหรำชอำณำจกัร (UKBA) และรฐับญัญตับิรษิทัขำวสะอำดแหง่
บรำซลิ สำมำรถน�ำมำปรบัใชก้บักำรด�ำเนินกำรของเรำในหลำยประเทศ

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำไม่ใชส้นิบนหรอืกจิกรรมทจุรติเพือ่ใหไ้ดม้ำหรอื
สำนตอ่ขอ้ไดเ้ปรยีบทำงธรุกจิทีไ่ม่เหมำะสม

• เรำไม่อนุญำตใหใ้ครก็ตำมเสนอสนิบนในนำมของเรำ 

• เรำรบัผดิชอบตอ่กำรด�ำเนินกำรของใครก็ตำม 
ในนำมของ Regal

• เรำตรวจสอบพนัธมติรทำงธรุกจิและตวัแทนของเรำ
อยำ่งระมดัระวงัเพือ่ป้องกนัพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมำะสม

• เรำบนัทกึกำรช�ำระเงนิและธรุกรรมทัง้หมด 
อยำ่งถกูตอ้งแม่นย�ำ

• เรำปฏิบิตัติำมกฎหมำยและนโยบำยบรษิทัเกีย่วกบั
กำรปฏิสิมัพนัธก์บัรฐับำลหรอืเจำ้หนำ้ทีร่ฐัตลอดเวลำ

สนิบนคอืสิง่มมูีลคำ่ใด ๆ ก็ตำมทีอ่ำจโนม้นำ้วกำรตดัสนิใจทำงธรุกจิ
ของบคุคลได ้

แมว้ำ่หลำยคนอำจคดิถงึเงนิสดหรอืของขวญัมูลคำ่สงู ทีจ่รงิแลว้
สนิบนอำจเป็นเร ือ่งง่ำย ๆ เชน่ กำรจำ่ยเงนิคำ่ทอ่งเทีย่วให ้กำรเสนอ
ต�ำแหน่งงำน หรอืกำรใชอ้ทิธพิลสว่นบคุคลเพือ่ชว่ยเหลอืใครบำงคน
หรอืสมำชกิในครอบครวั 

มาดูรายละเอยีดกนั
คอยระวงั "กำรจำ่ยเงนิเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก"  
กำรจำ่ยเงนิเหลำ่นีม้กัดไูม่เหมอืนสนิบน เน่ืองจำกเป็น
เงนิจ�ำนวนเล็กนอ้ย ซึง่บคุคลจำกทำงกำรรอ้งขอ

ตวัอยำ่งเชน่

•   เจำ้หนำ้ทีศ่ลุกำกร เพือ่ใหก้ำรผ่ำนพธิศีลุกำกร 

ของสนิคำ้บำงอยำ่งรวดเรว็ขึน้
•   เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ เพือ่แลกเปลีย่นกบักำรมองขำ้ม

 

กำรละเมดิกฎหมำย
•   ผูป้ระเมนิส�ำหรบัใบรบัรองผลติภณัฑ ์
•  ผูต้รวจบญัช ีเพือ่ขอขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์

เรำไม่จ่ำยเงนิเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก หำกมใีครขอ 
ใหคุ้ณจำ่ยเงนิ ใหป้ฏิเิสธและรำยงำนค�ำขอนีแ้กห่วัหนำ้
ของคณุหรอืฝ่่ำยกฎหมำย

วถิแีหง่ Regal
อลัลนัท�ำงำนใกลช้ดิกบัลกูคำ้รฐับำลซึง่มลีกูสำววยัเรยีน 

ลกูคำ้ตอ้งกำรสง่ลกูสำวเขำ้วทิยำลยัในสหรฐัอเมรกิำ 
และสอบถำมวำ่อลัลนัสำมำรถเขยีนจดหมำยแนะน�ำ 
เพือ่สง่ใหส้ถำบนัเกำ่ของเขำไดห้รอืไม่ อลัลนัชอบเขำ
และเห็นเขำเป็นเพือ่นคนหน่ึง แตเ่ขำตระหนักวำ่ 

กำรอำ้งองิจำกเขำเป็นประโยชนส์ว่นตวัของลกูคำ้ 
และครอบครวั

อลัลนัตดิตอ่ฝ่่ำยกฎหมำยและฝ่่ำยกฎหมำยแนะน�ำ 
ไม่ใหอ้ลัลนัเขยีนจดหมำย กำรไตรต่รองอยำ่งรอบคอบ
ของอลัลนัชว่ยใหเ้ขำหลกีเลีย่งควำมเสีย่งทำงกฎหมำยได ้

16



ของขวญั มือ้อาหาร และความบนัเทงิ

เรำตอ้งกำรชนะธรุกจิดว้ยคณุภำพ ประสทิธภิำพ ควำมน่ำเชือ่ถอื และควำมสม�่ำเสมอของเรำ ไม่ใชเ่พรำะวำ่เรำปฏิบิตัิ
ตอ่ผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจดว้ยกำรมอบของขวญั กำรบนัเทงิ และกำรเลีย้งรบัรองทีไ่ม่เหมำะสม 

กำรเสนอหรอืรบัของขวญั มือ้อำหำร และควำมบนัเทงิสำมำรถสรำ้งเจตนำทีด่ ีและชว่ยสำนควำมสมัพนัธใ์นกำรท�ำงำน 

ทีแ่น่นแฟ้นได ้แตจ่ะท�ำไดก็้ตอ่เมือ่เรำใชจ้ติส�ำนึกอนัดแีละปฏิบิตัติำมแนวทำงของบรษิทัเทำ่น้ัน กำรเลอืก
 

อยำ่งไม่ระมดัระวงัเป็นกำรใชท้รพัยำกรของเรำอยำ่งไม่เหมำะสม และอำจสง่ผลเสยีตอ่ชือ่เสยีงของ Regal  

หรอือำจยงัดเูหมอืนกำรตดิสนิบนอกีดว้ย 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำใชจ้ติส�ำนึกอนัดสี�ำหรบักำรใหแ้ละรบัของขวญั 
มือ้อำหำร และควำมบนัเทงิ เรำหลกีเลีย่งกำรกระท�ำ
ใด ๆ ทีท่�ำใหด้เูหมอืนเรำตอ้งกำรกำรตอบแทนหรอื
ผลลพัธท์ำงธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์

• เรำไม่เสนอหรอืรบัเงนิสดหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเทำ่เงนิสด 
เชน่ บตัรของขวญัและคปูอง

• เรำไม่ขอใหพ้นัธมติรธรุกจิมอบของขวญัทีเ่รำหำ้มให ้
เป็นของขวญั

• เรำมอบควำมบนัเทงิตอ่เมือ่ควำมบนัเทงิน้ัน ๆ  

เหมำะส�ำหรบัทกุเพศและส�ำหรบัสถำนกำรณ ์
ทีแ่สดงถงึควำมเป็นมอือำชพีเทำ่น้ัน 

• เรำไม่มอบสิง่มมูีลคำ่ใด ๆ แกพ่นักงำน เจำ้หนำ้ที ่
ตวัแทนของรฐับำลหรอืขำ้รำชกำร หรอืสมำชกิ 
ในครอบครวัของบคุคลดงักลำ่ว 

มาดูรายละเอยีดกนั
ที ่Regal ขอ้ก�ำหนดเกีย่วกบัของขวญัน้ันแตกตำ่งกนัไปขึน้อยูก่บั
วำ่เรำท�ำงำนกบัใคร ตวัอยำ่งเชน่ ระหวำ่งกำรท�ำธรุกจิกำรคำ้ตำม
ปกต ิเรำตอ้งขออนุมตักิอ่นจะเสนอหรอืรบัของขวญัทีม่มูีลคำ่เกนิ 
100 เหรยีญสหรฐั หำกเรำท�ำงำนกบัพนักงำน ตวัแทน หรอืเจำ้หนำ้ที่
ของรฐับำล หรอืสมำชกิในครอบครวัของพวกเขำ เรำจ�ำเป็น 
ตอ้งขออนุมตัจิำกฝ่่ำยกฎหมำย กอ่นจะเสนอหรอืรบัสิง่มมูีลคำ่ใด ๆ  

หำกตอ้งกำรมอบของขวญัในกำรท�ำธรุกจิ ตำมแนวทำงของ Regal 
ของขวญัตอ้ง

•  มมูีลคำ่ต�ำ่ (โดยทัว่ไปคอืไม่ถงึ 25 เหรยีญสหรฐั)
•  ไดร้บัอนุญำตตำมกฎหมำยและนโยบำยบรษิทัของผูร้บั
•  ผูร้บัไม่ไดร้อ้งขอ
•  เหมำะสม (และไม่หยำบคำย)
•  เกีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิทีเ่หมำะสม
•  ไม่ไดม้อบใหเ้ป็นประจ�ำ

การท�างานรว่มกบั
รฐับาล
มกัมกีำรบงัคบัใชก้ฎระเบยีบพเิศษเมือ่เรำ
ท�ำงำนรว่มกบัรฐับำลระดบัทอ้งถิน่  
ระดบัรฐั และระดบัประเทศ และนิตบิคุคล
ทีร่ฐัเป็นเจำ้ของ ดงัน้ันหำกคณุท�ำงำน
กบัลกูคำ้ทีเ่ป็นหน่วยงำนรฐั ตอ้งตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวำ่คณุเขำ้ใจกฎเกณฑต์ำ่ง ๆ  
ขอควำมชว่ยเหลอืจำกฝ่่ำยกฎหมำย
กอ่นสง่ขอ้เสนอ ยอมรบัค�ำสัง่ซ ือ้ (PO) 
หรอืลงนำมในสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบังำน
ของรฐั 

กจิกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจำ้หนำ้ทีร่ฐั 
และกำรเปลีย่นแปลงกฎหมำย 
และกฎระเบยีบทีส่ง่ผลกระทบตอ่บรษิทั 
(เชน่ กำรล็อบบี)้ ตอ้งขออนุมตั ิ
จำกฝ่่ำยกฎหมำยกอ่นลว่งหนำ้

วถิแีหง่ Regal
มำรต์นิ ผูจ้ดักำรฝ่่ำยขำย แวะไปเยีย่มผูท้ีเ่ป็นลกูคำ้
มำยำวนำน ซึง่ช ืน่ชอบกำรแขง่มอเตอรไ์ซค ์

เป็นชวีติจติใจ ลกูคำ้บอกมำรต์นิวำ่เขำมตี ั�วไปงำนแขง่
โมโต จพีใีนสปัดำหนี์แ้ตไ่ปเองไม่ได ้เขำเสนอตั�วให ้
มำรต์นิกบัภรรยำ

มำรต์นิอยำกไป แตค่ดิไดว้ำ่ตั�วมมูีลคำ่มำกกวำ่ 
100 เหรยีญสหรฐั เขำจงึตอบปฏิเิสธ
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การควบคุมการคา้ระหว่างประเทศ

เรำเป็นบรษิทัช ัน้น�ำระดบัโลก มหีน่วยงำนปฏิบิตังิำนทัว่โลก และด�ำเนินธรุกจิขำ้มพรมแดนตำ่ง ๆ หลำยแหง่  

กฎหมำยควบคมุกำรคำ้ระหวำ่งประเทศท�ำหนำ้ทีร่บัรองหลกัปฏิบิตัทิำงธรุกจิทีด่ ีและก�ำหนดใหป้ระเทศตำ่ง ๆ ตดิตอ่กนั 

อยำ่งเป็นธรรม ขณะทีก่ฎหมำยและกฎระเบยีบวำ่ดว้ยกำรควบคมุทำงกำรคำ้ซบัซอ้น เฉพำะทำง และเปลีย่นแปลงเสมอ 
เรำตอ้งทรำบและปฏิบิตัติำมกฎตำ่ง ๆ น้ันไม่วำ่เรำจะด�ำเนินธรุกจิอยูท่ีใ่ด 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำปฏิบิตัติำมนโยบำยและขัน้ตอนปฏิบิตัทิ ัง้หมด 

เกีย่วกบักำรสง่ออกและน�ำเขำ้สนิคำ้ของเรำ  
ซ ึง่หมำยถงึ

– กำรขออนุญำตสง่ออกผลติภณัฑอ์ยำ่งถกูตอ้ง 

– กำรคดักรองลกูคำ้เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ลกูคำ้ไดร้บั
อนุญำตใหร้บัสนิคำ้สง่ออกของเรำ

– กำรสง่เอกสำรทีจ่�ำเป็นทัง้หมดและตรวจสอบ 

ใหแ้น่ใจวำ่เอกสำรเหลำ่น้ันตรงตอ่เวลำ  
เป็นควำมจรงิ ถกูตอ้ง และสมบรูณ ์รวมถงึเมือ่ผูอ้ืน่ 

จดัท�ำเอกสำรตำ่ง ๆ ดว้ย

– กำรเก็บรกัษำบนัทกึตำมทีก่�ำหนด

– กำรท�ำงำนรว่มกบัทมีก�ำกบัดแูลกำรปฏิบิตัติำม
กฎหมำยกำรคำ้สว่นกลำงตำมทีจ่�ำเป็นเพือ่ปฏิบิตัิ
งำนอยำ่งถกูตอ้ง

• เรำสอบถำมขอค�ำตอบทีช่ดัเจนเกีย่วกบัเจำ้ของ  

กำรด�ำเนินงำน สถำนทีต่ ัง้ และกำรใชง้ำนปลำยทำง
ของวสัดขุองเรำจำกลกูคำ้

• เรำไม่สง่ออกไปยงัประเทศ กลุม่ หรอืบคุคลตอ้งหำ้ม 
หรอืใครก็ตำมทีอ่ำจท�ำกำรสง่ออกซ�ำ้

• เรำไม่เขำ้รว่มหรอืสนับสนุนกำรคว�ำ่บำตรบำงประเทศ

การสง่ออกเกดิขึน้เมือ่ตวัสนิคำ้ เชน่ มอเตอรห์รอืเฟือง 

ถกูขนยำ้ยขำ้มพรมแดน 

กำรสง่ออกอำจเกีย่วขอ้งกบัซอฟตแ์วร ์บรกิำร  
หรอืกำรใชเ้ทคโนโลย ีตวัอยำ่งเชน่ หำก

• เอกสำรในแล็ปท็อปของคณุถกูขนยำ้ยขำ้มพรมแดน

• ขอ้มูลทำงเทคนิคทีส่ง่อเีมลหรอืโพสตท์ำงออนไลน์

• ใครสกัคนจำกประเทศอืน่ไดร้บัขอ้สรปุหรอืเยีย่มชมโรงงำน

หำกคณุท�ำงำนกบัผลติภณัฑ ์บรกิำร ขอ้มูล หรอืซอฟตแ์วรท์ี่
อำจอยู่ภำยใตข้อ้จ�ำกดัทำงกำรสง่ออก ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่
คณุเขำ้ใจวำ่กำรสง่ออกจะเกดิขึน้เมือ่ใด และเขำ้ใจขอ้จ�ำกดั 

และขัน้ตอนทีค่ณุตอ้งปฏิบิตัติำม

มาดูรายละเอยีดกนั
ในฐำนะผูน้�ำระดบัโลก เรำจ�ำเป็นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วำ่ผลติภณัฑข์องเรำไม่ตกอยูใ่นมอืคนผดิ เรำตรวจสอบ
ไดโ้ดยกำรท�ำควำมรูจ้กัหว่งโซอ่ปุทำนและลกูคำ้ของเรำ
ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ

เรำตอ้งท�ำควำมรูจ้กัลกูคำ้ของเรำใหเ้พยีงพอ เพือ่ให ้
แน่ใจวำ่เรำตดิตอ่กบันิตบิคุคลทีน่่ำเช ือ่ถอื และหลกีเลีย่ง
กำรขำยหรอืสง่ออกไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรกอ่กำรรำ้ย 
หรอืกำรผลติอำวธุผดิกฎหมำย หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นรำยชือ่ 

ตอ้งหำ้ม เน่ืองจำกกจิกรรมอนัตรำยหรอืผดิกฎหมำย
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การต่อสูก้บัการฟอกเงินและการฉ้้อโกง

ธรุกจิทกุขนำดอำจตกเป็นเป้ำหมำยของกำรฟอกเงนิและกำรฉอ้โกงได ้เพือ่หลกีเลีย่ง เรำด�ำเนินธรุกจิเฉพำะกบัลกูคำ้
ทีป่ระกอบกจิกำรทีช่อบดว้ยกฎหมำยและรบัเงนิทนุจำกแหลง่ทีม่ำทีช่อบดว้ยกฎหมำยเทำ่น้ัน เรำคอยสงัเกตสญัญำณ
เตอืน และใชข้ ัน้ตอนตำ่ง ๆ ทีส่มเหตสุมผลเพือ่ตรวจจบัและหลกีเลีย่งกำรสำนสมัพนัธก์บัลกูคำ้ทีท่�ำใหเ้รำ

 

ตกอยูใ่นควำมเสีย่ง 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำปฏิบิตัติำมขัน้ตอนกำรตรวจสอบวเิครำะหส์ถำนะ
กอ่นกำรวำ่จำ้งพนัธมติรทำงธรุกจิและขัน้ตอน 
กำรวำ่จำ้งใหม่แลว้หรอืตวัแทนภำยนอก

• เรำรำยงำนสิง่ใด ๆ ไปตอ่ไปนีไ้ปยงัฝ่่ำยกฎหมำยหรอื 

integrity@regalbeloit.com

– ลกูคำ้หรอืตวัแทนลกูคำ้ทีใ่หข้อ้มูลเท็จ 

– กำรช�ำระเงนิเป็นเงนิสดหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเทำ่กบัเงนิสด 
(หนังสอืสัง่จำ่ยเงนิหรอืเชค็นักทอ่งเทีย่ว)

– ค�ำขอใหช้�ำระเงนิผ่ำนบคุคลภำยนอกหรอืช�ำระ 
ใหบ้คุคลภำยนอก

– กำรตดิตอ่ทำงธรุกจิในสถำนทีท่ีม่กัเกีย่วขอ้ง
 

กบักำรกอ่กำรรำ้ยหรอืกำรลกัลอบขนยำเสพตดิ 

– ควำมพยำยำมปรบัเปลีย่นโครงสรำ้งธรุกจิ 
เพือ่หลบเลีย่งกำรท�ำบนัทกึตำมปกตหิรอื 

ขอ้ก�ำหนดดำ้นกำรรำยงำน
กอ่นทีค่ณุจะวำ่จำ้งตวัแทน ตวัแทนจ�ำหน่ำย ตวัแทนภำยนอก หรอื
พนัธมติรทำงธรุกจิรำยใหม่อืน่ ๆ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เรำไดท้�ำตำม 
ขัน้ตอนกำรตรวจสอบวเิครำะหส์ถำนะอยำ่งเหมำะสม และปฏิบิตัติำมขัน้ตอน
การวา่จา้งพนัธมติรทางธุรกจิและข ัน้ตอนการวา่จา้งใหม่แลว้

วถิแีหง่ Regal

โอลเีวยีก�ำลงัท�ำงำนเกีย่วกบัค�ำขอช�ำระเงนิ
จำกซพัพลำยเออร ์เมือ่เธอไดร้บัอเีมลขอใหเ้ธอ
เปลีย่นทีอ่ยูท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช�ำระเงนิ ค�ำขอนี้
มำจำกชือ่ผูท้ีเ่ธอไม่รูจ้กั และทีอ่ยูอ่เีมลม ีURL 
แตกตำ่งออกไปเล็กนอ้ยจำกทีอ่ยูข่องรำยชือ่ 

ผูต้ดิตอ่ทีเ่ธอท�ำงำนดว้ยตำมปกต ิกอ่นเธอ 
จะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่เธอจงึตดิตอ่ฝ่่ำยกฎหมำย  
หลงักำรวเิครำะห ์มขีอ้สรปุออกมำวำ่ 
ค�ำขอดงักลำ่วมำจำกอเีมลหลอกลวง  
หำกเธอช�ำระเงนิตำมใบแจง้หนีโ้ดยไม่ตรวจสอบ 
เธอคงสง่กำรช�ำระเงนิไปผดิที ่
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ควำมซือ่ตรงของเรำ 

เป็นสิง่ส�ำคญัเมือ่เรำ
ตดัสนิใจสิง่ทีส่ง่ผล 

กระทบตอ่บรษิทั
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การปกป้องทรพัยส์นิของเรา

เรำทกุคนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรใชง้ำนทรพัยส์นิของ Regal อยำ่งเหมำะสม ซึง่หมำยควำมวำ่เรำตอ้งใช ้
จติส�ำนึกทีด่แีละใชค้วำมระมดัระวงัทีจ่�ำเป็นเมือ่เรำใชเ้งนิทนุ ทรพัยส์นิ ขอ้มูล และระบบสำรสนเทศของบรษิทั

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำใชท้รพัยส์นิของ Regal เพือ่วตัถปุระสงค ์
ของบรษิทัและผลประโยชนข์องบรษิทัเทำ่น้ัน 

• เรำใชว้จิำรณญำณทีด่ ีเมือ่ใชง้ำนทรพัยส์นิ 

ของบรษิทั ไม่วำ่จะเป็นกำรใชเ้งนิบรษิทัจำ่ย 
คำ่เดนิทำงหรอืกำรเขยีนจดหมำยอยำ่งเป็นมอือำชพี 

• เรำใชท้รพัยำกรทำงอเิล็กทรอนิกสข์องบรษิทั รวมถงึ
คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล อเีมล และโทรศพัทม์อืถอื
อยำ่งเหมำะสม 

• เรำปฏิบิตัติำมนโยบำยและขัน้ตอนปฏิบิตั ิ
ดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงไซเบอรท์ัง้หมด

มาดูรายละเอยีดกนั
มบีำงคร ัง้ทีก่ำรใชง้ำนทรพัยำกรบรษิทัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
ดว้ยเหตผุลสว่นตวัน้ันสำมำรถยอมรบัได ้ตวัอยำ่งเชน่  
คณุอำจตอ้งกำรโทรไปหำแพทยเ์พือ่ยนืยนักำรนัดหมำย 
หรอืใชอ้นิเทอรเ์น็ตตรวจสอบกำรจรำจรส�ำหรบักำร
เดนิทำงกลบับำ้น 

ใชว้จิำรณญำณทีด่ ีหำกกำรกระท�ำไม่เกีย่วขอ้ง 

กบัทรพัยำกรจ�ำนวนมำกและไม่แทรกแซงงำนของคณุ 
หรอืของผูอ้ืน่ กำรใชง้ำนนีค้งไม่เป็นไร ทัง้นีใ้หค้�ำนึง

 

ถงึกฎเกณฑเ์ฉพำะของกลุม่งำนและสิง่อ�ำนวย 
ควำมสะดวกดว้ยเสมอ
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ขอ้มูลลบั

บรษิทั ลกูคำ้ และซพัพลำยเออรข์องเรำมอบควำมไวว้ำงใจใหเ้รำเก็บขอ้มูลลบัและไวใ้จวำ่เรำเก็บขอ้มูลเหลำ่น้ัน 

ไดอ้ยำ่งปลอดภยั เรำทกุคนรบัผดิชอบในกำรปกป้องขอ้มูลลบัใด ๆ ทีเ่รำใชท้�ำงำนของเรำ ใหป้กป้องขอ้มูลและใชง้ำน 

หรอืแบง่ปันขอ้มูลเฉพำะเมือ่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำนเทำ่น้ัน ขอ้ยกเวน้เพยีงขอ้เดยีวก็คอืเมือ่กำรเปิดเผยขอ้มูลไดร้บัอนุญำต
 

อยำ่งเหมำะสมหรอืเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดเทำ่น้ัน 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำจดัเก็บขอ้มูลไวอ้ยำ่งปลอดภยัและเป็นควำมลบั 
และไม่แบ่งปันขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญำต

• เรำหลกีเลีย่งกำรพูดคยุเกีย่วกบัขอ้มูลลบัในสถำนที่
สำธำรณะ 

• เรำไม่แบง่ปันขอ้มูลกบับคุคลภำยนอก Regal  
ยกเวน้พวกเขำมสีทิธิอ์นัชอบธรรมทีจ่ะรบัทรำบ  

และเรำจะไม่เปิดเผยขอ้มูลนีโ้ดยไม่มกีำรอนุมตั ิ

• เรำใชข้อ้มูลลบัเฉพำะตำมวตัถปุระสงคท์ีต่ ัง้ใจไว ้
เทำ่น้ันและไม่ใชเ้พือ่เหตผุลสว่นตวัเด็ดขำด 

• เรำแสดงออกอยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบ เมือ่คดัลอก 
และจดักำรเอกสำรลบัและน�ำเอกสำรออกจำก 
สถำนทีท่�ำงำนเมือ่จ�ำเป็นตอ้งใชเ้พือ่ใหท้�ำงำน

 

ไดอ้ยำ่งเหมำะสมเทำ่น้ัน

• เรำก�ำจดัขอ้มูลบรษิทัอยำ่งเหมำะสม 

• เรำไม่ใชข้อ้มูลลบัทีเ่รำไดม้ำจำกงำนกอ่นหนำ้  
และเรำมหีนำ้ทีป่กป้องขอ้มูลลบัของ Regal  
ถำ้เรำสิน้สดุกำรท�ำงำนกบั Regalมาดูรายละเอยีดกนั

ทรพัยส์นิมคีำ่ของบรษิทั ไดแ้ก ่ขอ้มูลใด ๆ ทีไ่ม่ได ้
เปิดเผยตอ่สำธำรณะโดยทัว่ไป ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มูล
ทีเ่รำพฒันำ ซือ้ หรอืไดร้บัสทิธิใ์ชง้ำน หรอืไดร้บั

 

จำกลกูคำ้และซพัพลำยเออร ์ไม่วำ่ขอ้มูลน้ัน 
จะมรีปูแบบใดก็ตำม

เป็นไปไดว้ำ่คณุอำจจ�ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลบรษิทั 
ใหแ้กบ่คุคลภำยนอก Regal ดว้ยเหตผุลทำงธรุกจิ 
ทีเ่หมำะสม กอ่นจะเปิดเผยขอ้มูล ใหต้ดิตอ่ 
ฝ่่ำยกฎหมำยเพือ่ขอควำมชว่ยเหลอืเกีย่วกบัขอ้ตกลง 

กำรรกัษำควำมลบั 
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ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล

เป็นควำมรบัผดิชอบของเรำทีต่อ้งปกป้องขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่รำใชง้ำนและจดัเก็บระหวำ่งทีเ่รำท�ำงำนของเรำ กฎหมำย 
เชน่ กฎระเบยีบวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลทัว่ไป (GDPR) ในสหภำพยโุรปมขีอ้ก�ำหนดมำกมำยทีเ่รำตอ้งปฏิบิตัติำม  

ผูท้ีแ่บง่ปันขอ้มูลสว่นบคุคลกบัเรำควรวำงใจไดว้ำ่เรำจะจดักำรขอ้มูลอยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบ ใชง้ำนและจดัเก็บขอ้มูล
เพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมำย และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยควำมเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้งเทำ่น้ัน 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำตระหนักดวีำ่เมือ่เรำท�ำงำนกบัขอ้มูลสว่นบคุคล
เกีย่วกบับคุคลตำ่ง ๆ เรำตอ้งใชข้ ัน้ตอนในกำรปกป้อง
ขอ้มูลดงักลำ่ว

• เรำรูว้ำ่อำจมขีอ้จ�ำกดัดำ้นกำรใชง้ำนหรอืเขำ้ถงึ
ขอ้มูลบำงอยำ่ง เน่ืองจำกขอ้พจิำรณำ 
ดำ้นควำมเป็นสว่นตวั

• หำกเรำเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นตวั เรำจะแสดง 
ควำมโปรง่ใสเกีย่วกบัขอ้มูลทีเ่รำเก็บรวบรวม  

และวธิกีำรใชง้ำนขอ้มูลน้ัน และเรำจะขอค�ำยนิยอมใด ๆ  
ทีจ่�ำเป็น 

• เรำใชข้อ้มูลสว่นบคุคลเฉพำะตำมเหตผุลทีเ่รำเก็บ
ขอ้มูลเทำ่น้ัน และเรำเก็บขอ้มูลไวต้รำบเทำ่ทีจ่�ำเป็น
เทำ่น้ัน

• เรำปฏิบิตัติำมขัน้ตอนกำรรกัษำควำมปลอดภยั 
ของขอ้มูลเพือ่รบัรองวำ่ขอ้มูลสว่นตวัจะไม่ถกูเปิดเผย 
อยำ่งไม่เหมำะสม

• เรำไม่แบง่ปันขอ้มูลสว่นตวัเกีย่วกบัใครก็ตำม ยกเวน้
เรำไดร้บัอนุญำตอยำ่งชดัเจนใหด้�ำเนินกำรดงักลำ่ว 
รวมถงึกบัซพัพลำยเออร ์และบคุคลภำยนอกอืน่ ๆ ดว้ย

มาดูรายละเอยีดกนั
เรำอยูใ่นยคุดจิทิลัซ ึง่เป็นยคุสมยัทีอ่งคก์รตำ่ง ๆ 
สำมำรถรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลเกีย่วกบับคุคล 
ไดจ้�ำนวนมหำศำล 

รฐับำลเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรก�ำหนดเงือ่นไขบงัคบั
วำ่บคุคลและบรษิทัจะจดัเก็บและใชง้ำนขอ้มูลดงักลำ่ว
อยำ่งไร 

ขอ้ก�ำหนดควำมเป็นสว่นตวัเหลำ่นีส้ง่ผลกระทบ 
ตอ่เรำทกุคน ที ่Regal เรำก�ำหนดมำตรกำร 
กำรป้องกนัไวเ้พือ่รบัรองวำ่ขอ้มูลจะปลอดภยั 
และไดร้บักำรถำ่ยโอนอยำ่งเหมำะสม
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สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา

นวตักรรมและกำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่เป็นสว่นส�ำคญัตอ่ควำมส�ำเรจ็ระยะยำวของเรำ กำรปกป้องผลงำนวจิยั 
และกำรพฒันำเทคโนโลยแีละผลติภณัฑใ์หม่ของบคุคลและของทมีก็มคีวำมส�ำคญั ทรพัยส์นิทำงปัญญำของเรำ  
ไดแ้ก ่นวตักรรมทัง้หมดทีเ่รำสรรคส์รำ้งขึน้มำ เรำทกุคนตอ้งตระหนักถงึควำมจ�ำเป็นและขอ้ผูกพนัในกำรรกัษำ

 

และปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำของเรำ 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำประเมนิผลติภณัฑ ์บรกิำร กระบวนกำร  
และซอฟตแ์วรใ์หม่ของ Regal เพือ่ระบนุวตักรรม 
และควำมลบัทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นไปได ้

• เรำระบเุคร ือ่งหมำยแหง่ทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
ทีผ่ลติภณัฑ ์ขอ้มูลผลติภณัฑ ์และโฆษณำ

• เรำรบัรองวำ่จะมขีอ้ตกลงดำ้นกำรรกัษำควำมลบั  
เมือ่แบง่ปันขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยส์นิทำงปัญญำของเรำ 

• เรำใชแ้บรนดแ์ละเคร ือ่งหมำยกำรคำ้อยำ่งเหมำะสม 
ไม่วำ่เป็นกำรแสดงบนผลติภณัฑห์รอืบรรจภุณัฑ ์
แสดงในเอกสำรสง่เสรมิกำรขำย อเีมล หรอืกำรใชง้ำน
อืน่ใด

• เรำตดิตอ่ฝ่่ำยกฎหมำย หำกเรำไม่แน่ใจวำ่ทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำของเรำตกอยูใ่นควำมเสีย่งหรอืไม่

• กอ่นทีเ่รำจะรว่มงำนกบัผูอ้ืน่นอกบรษิทั  

เพือ่พฒันำแนวคดิหรอืกำรคดิคน้ใด ๆ เรำจะปรกึษำ
กบัฝ่่ำยกฎหมำยและตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้�ำ 
ขอ้ตกลงดำ้นกำรพฒันำทำงเทคโนโลยแีลว้ 

ทรพัยส์นิทางปัญญา ไดแ้ก่

• สทิธบิตัร
• เคร ือ่งหมำยกำรคำ้
• ลขิสทิธิ ์
• ควำมลบัทำงกำรคำ้
• ขอ้มูลกรรมสทิธิอ์ืน่ ๆ เชน่ กำรคน้พบและแนวคดิตำ่ง ๆ

มาดูรายละเอยีดกนั
เรำหวงัใหผู้อ้ืน่เคำรพทรพัยส์นิทำงปัญญำของเรำ 
เชน่เดยีวกบัทีเ่รำเคำรพทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ 

ดว้ยควำมมุ่งมั่นนี ้เรำจงึตอ้งคน้หำสทิธบิตัรหรอื
เคร ือ่งหมำยกำรคำ้ทีข่ดัแยง้ และหำ้มใชซ้อฟตแ์วร ์เพลง 
รปูถำ่ย หรอืรปูภำพอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญำต 

หรอืไม่ไดม้อบสทิธิก์ำรใชง้ำนใหแ้ก ่Regal โดยเด็ดขำด 
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การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยการใชข้อ้มูลภายในและการใหค้�าแนะน�าในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

เรำจะไม่ซ ือ้หรอืขำยหุน้ของ Regal (หรอืหุน้ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอืสง่เสรมิใหผู้อ้ืน่ซ ือ้ขำยหุน้ โดยใชข้อ้มูลภำยในเกีย่วกบับรษิทัหรอืเกีย่วกบัใครก็ตำมทีเ่รำท�ำธรุกจิดว้ย นโยบำย
ของเรำวำ่ดว้ยกำรหำ้มซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยกำรใชข้อ้มูลภำยในนี ้มผีลบงัคบัใชก้บัทกุคน อยำ่งไรก็ดขีอ้หำ้มนีเ้ป็นมำกกวำ่นโยบำยของบรษิทั แตเ่ป็นกฎหมำยดว้ย บทลงโทษ

 

ของกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยกำรใชข้อ้มูลภำยในน้ันรนุแรง และอำจรวมถงึกำรลงโทษทำงอำญำ

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำไม่ซือ้ขำยหุน้โดยใชข้อ้มูลภำยใน

• เรำไม่แบง่ปันผลกำรด�ำเนินงำนและกำรพฒันำ 
ทีส่�ำคญัของบรษิทัหรอืบอกเพือ่นและญำตใิหซ้ ือ้

 

หรอืขำยหุน้ของเรำ โดยใชข้อ้มูลภำยในดงักลำ่ว 

• เรำเขำ้ใจวธิกีำรท�ำงำนของนโยบำยของเรำ 
กอ่นทีเ่รำจะซือ้หรอืขำยหุน้ของ Regal 

ผูบ้รหิำร เจำ้หนำ้ที ่และพนักงำนบำงคนตอ้งปฏิบิตัติำมกฎเกณฑ ์
เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบักำรถอืหุน้ของ Regal ส�ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

โปรดดใูบรบัรองส�ำหรบัผูบ้รหิำร เจำ้หนำ้ที ่และพนักงำนฝ่่ำยปฏิบิตักิำร 
และกำรเงนิทีส่�ำคญั
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หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไม่วำ่ระหวำ่งท�ำงำนหรอืนอกสถำนทีท่�ำงำน พฤตกิรรมของเรำตอ้งไม่ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์อง Regal  

ควำมขดัแยง้แหง่ผลประโยชนเ์กดิขึน้ เมือ่มใีครสกัคนมคีวำมสมัพนัธท์ำงกำรเงนิหรอืควำมสมัพนัธอ์ืน่ ๆ ทีอ่ำจแทรกแซง
ภำระหนำ้ทีข่องตนเองในกำรตดัสนิใจทำงธรุกจิทีย่ตุธิรรมและไรอ้คต ิหรอืมใีครสกัคนใชต้�ำแหน่งของตนเองใน Regal 
เพือ่ผลประโยชนส์ว่นตวัและสรำ้งควำมเสยีหำยตอ่บรษิทั 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำไม่ตดัสนิใจหรอืด�ำเนินกำรในลกัษณะทีข่ดัแยง้ 
กบัควำมรบัผดิชอบทีเ่รำมตีอ่ Regal

• เรำพจิำรณำวำ่ผูอ้ืน่ ซ ึง่รวมถงึผูค้นทีอ่ยูร่อบตวัเรำ
 

และภำยนอกบรษิทั จะมองกำรด�ำเนินกำรของเรำอยำ่งไร 

• หำกเรำคดิวำ่เรำอำจเผชญิควำมขดัแยง้แหง่ผล
ประโยชน ์เรำจะตดิตอ่ผูจ้ดักำรของเรำ 
หรอืฝ่่ำยกฎหมำย 

มาดูรายละเอยีดกนั
รำยกำรทัง้หมดเหลำ่นีค้อืควำมขดัแยง้แหง่ผลประโยชนท์ีเ่ป็นไปได ้

•   กำรถอืหุน้ของซพัพลำยเออร ์ลกูคำ้ หรอืคูแ่ขง่
•   กำรใหห้รอืรบัของขวญัจำกผูท้ีท่�ำธรุกจิ 

กบั Regal หรอืผูท้ีต่อ้งกำรท�ำธรุกจิดว้ย (ยกเวน้ไดร้บัอนุญำต 

ตำม นโยบำยของขวญั ควำมบนัเทงิ และมือ้อำหำรของเรำ)
•   กำรมสีมำชกิในครอบครวัทีท่�ำงำนกบัซพัพลำยเออรห์รอืลกูคำ้
•   กำรใชท้รพัยส์นิหรอือปุกรณข์อง Regal มำกกวำ่ กำรใชง้ำนสว่นตวั

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ
•   ควำมสมัพนัธเ์ชงิชูส้ำวระหวำ่งพนักงำน Regal ทีฝ่่่ำยหน่ึง 

เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของอกีฝ่่ำยหรอืฝ่่ำยหน่ึง มอี�ำนำจโนม้นำ้ว 

กำรตดัสนิใจซึง่สง่ผลกระทบตอ่อกีฝ่่ำย (ไม่วำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม  

รวมถงึผ่ำนสำยสมัพนัธก์บัผูจ้ดักำรรำยอืน่ ๆ)
•   ธรุกจิภำยนอกใด ๆ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ ๆ ซ ึง่ ใชเ้วลำ 

หรอืควำมสนใจของคณุจำกกำรท�ำงำนที ่Regal อยำ่งมนัียส�ำคญั  

ซ ึง่รวมถงึกำรเป็นคณะกรรมกำรใหอ้งคก์รทีไ่ม่แสวงหำก�ำไร
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การมสี่วนรว่มทางการเมอืง

ที ่Regal เรำสง่เสรมิใหผู้บ้รหิำร เจำ้หนำ้ที ่และพนักงำนของเรำเป็นผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ และมสีว่นรว่ม
ในกระบวนกำรทำงกำรเมอืง อยำ่งไรก็ด ีกำรแยก Regal ออกจำกกจิกรรมทำงกำรเมอืงสว่นตวัของคณุเป็นเร ือ่งส�ำคญั

ในฐำนะบรษิทั กำรแยกแยะอยำ่งชดัเจนนีช้ว่ยใหเ้รำปฏิบิตัติำมกฎหมำยของประเทศ รฐั และทอ้งถิน่ทีก่�ำกบัดแูล
 

กำรเขำ้รว่มกจิกรรมทำงกำรเมอืงและจ�ำกดักำรมสีว่นรว่มทำงกำรเมอืงของเรำ ในฐำนะพนักงำน กำรแยกแยะชว่ยรบัรองวำ่ 
กำรมสีว่นรว่มทำงกำรเมอืงเป็นทำงเลอืกสว่นบคุคล ทีพ่นักงำนสมคัรใจ และเป็นปัจเจก ซึง่หมำยควำมวำ่ไม่ไดร้บัอทิธพิลใด ๆ 
จำก Regal

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

หำกเรำเขำ้รว่มในกระบวนกำรทำงกำรเมอืง 
อยำ่งเป็นสว่นตวั

• เรำไม่ใชท้รพัยส์นิ สถำนที ่เวลำ หรอืเงนิทนุ 
ของบรษิทัเพือ่สนับสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืงสว่นตวั 

• เรำไม่ชกัชวนผูอ้ืน่ใหม้สีว่นรว่มในเหตทุำงกำรเมอืง
หรอืหำเสยีงใหผู้ส้มคัรลงเลอืกตัง้ขณะอยูท่ีท่�ำงำน
หรอือยูใ่นพืน้ทีข่องบรษิทั

• เรำไม่ใชช้ ือ่ Regal หรอืต�ำแหน่งงำน หรอืสือ่ 

โดยนัยวำ่ Regal ใหก้ำรสนับสนุนกจิกรรมของเรำ
ไม่วำ่รปูแบบใด ๆ 

หำกบรษิทัอนุญำตใหเ้รำตดิตอ่พรรคกำรเมอืง องคก์ร  
ผูส้มคัรลงเลอืกตัง้ หรอืเจำ้หนำ้ทีร่ฐัในนำมของบรษิทั

• เรำจะเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเหมำะสมและขอกำรอนุมตัิ
จำกฝ่่ำยกฎหมำย และหวัหนำ้สำยธรุกจิกอ่นด�ำเนิน
กจิกรรมหรอืช�ำระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเมอืงใด ๆ

• เรำปฏิบิตัติำมกฎหมำยและกฎเกณฑต์ำ่ง ๆ ทัง้หมด

• เรำระมดัระวงัในกำรหลกีเลีย่งมใิหถ้กูมองวำ่ 
มกีำรตดิสนิบน เมือ่เขำ้ไปมสีว่นรว่มทำงกำรเมอืง

มาดูรายละเอยีดกนั
ขอ้จ�ำกดัวำ่ดว้ยกำรเขำ้รว่มกระบวนกำรทำงกำรเมอืง
ของบรษิทัน้ันบงัคบัใชท้ัว่โลก 

ไม่วำ่กฎหมำยในประเทศของคณุจะเป็นอยำ่งไร  
คณุตอ้งขออนุมตัจิำกหวัหนำ้สำยงำนและฝ่่ำยกฎหมำย  
กอ่นจะแสดงออกทำงกำรเมอืงในนำมของบรษิทั 
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ควำมซือ่ตรงของเรำ
เป็นสิง่ส�ำคญัเมือ่เรำ
น�ำเสนอขอ้มูล 
เกีย่วกบับรษิทั
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หนงัสอืและบนัทกึของบรษิทั

ในฐำนะบรษิทัมหำชน Regal ตอ้งรำยงำนสถำนกำรณท์ำงกำรเงนิของเรำอยำ่งตรงไปตรงมำ หำกคณุใหข้อ้มูล
แกบ่รษิทั ใหต้รวจสอบขอ้มูลวำ่ถกูตอ้งและสมบรูณเ์สมอ ควำมซือ่ตรงของหนังสอืและบนัทกึของเรำ 

ขึน้อยูก่บัคณุภำพของขอ้มูลทีเ่รำไดร้บั

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำลงนำมและอนุญำตธรุกรรมอยำ่งเหมำะสม  
ถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบันโยบำยของเรำ 

• เรำท�ำถกูตอ้งและซือ่สตัยแ์ละปฏิบิตัติำมนโยบำย 
และขัน้ตอนกำรควบคมุภำยในของบรษิทั  
เมือ่บนัทกึทรพัยส์นิ ควำมรบัผดิชอบ รำยได ้ 
และคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ

• เรำไม่สรำ้งบนัทกึเท็จหรอืบนัทกึทีท่�ำใหเ้ขำ้ใจผดิ
โดยเจตนำ ไม่วำ่ดว้ยวตัถปุระสงคใ์ดก็ตำม 

• เรำไม่ระบคุำ่ใชจ้ำ่ยเกนิจรงิ โยกยำ้ยรำยกำร 
เป็นเวลำอืน่ หรอืจดัประเภทขอ้มูลทำงกำรเงนิใด ๆ  
อยำ่งไม่ถกูตอ้งโดยเด็ดขำด 

• เรำรำยงำนเร ือ่ง หำกมขีอ้กงัวลใด ๆ เกีย่วกบับนัทกึ
ขอ้มูลทำงกำรเงนิและธรุกจิ 

มาดูรายละเอยีดกนั
บำงคร ัง้เรำอำจเขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ 

ระบบและกำรควบคมุทำงกำรเงนิของเรำทัง้ภำยใน 
และภำยนอก วธิเีหลำ่นีช้ว่ยเรำแสดงออกถงึ 
ควำมซือ่ตรงของขอ้มูลทำงกำรเงนิของเรำ 

ใหค้วำมรว่มมอืกบัผูต้รวจบญัชอียำ่งเต็มทีเ่สมอ  
แบง่ปันขอ้มูลทีจ่�ำเป็นใด ๆ อยำ่งถกูตอ้ง ละเอยีด  
และทนัทว่งท ีเพือ่ใหผู้ต้รวจบญัชชีว่ยตรวจสอบวำ่ 
เรำปฏิบิตัติำมหลกักำรเหลำ่นี้

หำกคณุมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัขอ้มูลและบนัทกึทำงกำรเงนิของบรษิทั  
ใหร้ำยงำนเร ือ่งแกผู่ค้วบคมุบรษิทั ฝ่่ำยตรวจบญัชภีำยใน สำยดว่น 
ควำมซือ่ตรง ฝ่่ำยกฎหมำย หรอืคณะกรรมกำรตรวจบญัชขีองคณะผูบ้รหิำร 
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การจดัการบนัทกึเอกสาร

เรำเก็บรกัษำบนัทกึอยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบ สอดคลอ้ง
กบักฎหมำยและนโยบำยของบรษิทั เรำยงัเอำใจใสเ่พือ่
รบัรองวำ่บนัทกึทัง้หมดชดัเจน ถกูตอ้ง และสมบรูณ์

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำแสดงออกถงึวจิำรณญำณทีด่ ีเมือ่เรำระบขุอ้มูล
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร รวมถงึในอเีมล และจดหมำย
โตต้อบตำ่งๆ

• เรำเก็บรกัษำบนัทกึตำมระยะเวลำทีเ่หมำะสมตำม
ก�ำหนดกำรเก็บรกัษำบนัทกึของบรษิทั

• เรำปฏิบิตัติำมนโยบำยบรษิทัเพือ่รบัรองวำ่บนัทกึของ
บรษิทัถกูท�ำลำยอยำ่งถกูตอ้ง

• เรำตดิฉลำกขอ้มูลลบัอยำ่งเหมำะสมและแจกจำ่ยให ้
แกผู่ท้ีม่ธีรุะจ�ำเป็นตอ้งทรำบเทำ่น้ัน

• เรำปฏิบิตัติำมหนังสอืแจง้ใหเ้ก็บเอกสำรเพือ่กำร
ด�ำเนินคดแีละปฏิบิตัติำมค�ำแนะน�ำใดๆ ทำงฝ่่ำย
กฎหมำยเพือ่เก็บรกัษำบนัทกึบำงอยำ่ง

การสือ่สารกบัหน่วยงานก�ากบัดูแลและสือ่

เรำจ�ำเป็นตอ้งใชค้วำมระมดัระวงั เมือ่มปีระกำศเกีย่วกบับรษิทัสูส่ำธำรณะ เน่ืองจำกประกำศเหลำ่นีส้ง่ผลตอ่ชือ่เสยีง
หรอืธรุกจิของ Regal ได ้

บคุลำกรในวงกำรสือ่อำจตดิตอ่เรำดว้ยหลำกหลำยวธิ ีเชน่ โทรศพัท ์อเีมล ขอ้ควำม และค�ำขอพบปะ เรำยงัอำจไดร้บั
กำรตดิตอ่จำกหน่วยงำนก�ำกบัดแูลของรฐัหรอืถกูขอใหต้อบค�ำถำม มคีวำมเป็นไปไดท้ีค่�ำขอเหลำ่นีอ้ำจสง่มำถงึคณุ 
เพือ่จดักำรกำรสือ่สำรของเรำ มเีพยีงบำงคนเทำ่น้ันที ่Regal จะมอบหมำยใหพู้ดคยุกบัสือ่ หน่วยงำนก�ำกบัดแูล หรอื
ตอ่สำธำรณะ

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• หำกเรำไดร้บัค�ำขอเพือ่ขอขอ้มูลจำกเจำ้หนำ้ทีร่ฐั เรำ
จะแจง้เร ือ่งไปยงัหวัหนำ้เจำ้หนำ้ทีฝ่่่ำยกำรเงนิของ 
Regal หรอืทีป่รกึษำทัว่ไป

• เรำไม่พูดคยุกบัสำธำรณชน ไดแ้ก ่สือ่ นักลงทนุ หรอื
หน่วยงำนก�ำกบัดแูลเกีย่วกบั Regal เวน้แตเ่รำไดร้บั
มอบหมำยใหเ้ป็นโฆษกของบรษิทั

• หำกเรำไดร้บักำรตดิตอ่จำกสือ่ผ่ำนทำงชอ่งทำงใดๆ 
เรำจะแจง้เร ือ่งแกร่องประธำนฝ่่ำยนักลงทนุสมัพนัธ ์
หวัหนำ้เจำ้หนำ้ทีฝ่่่ำยกำรเงนิ และทีป่รกึษำทัว่ไป 

• ค�ำประกำศตอ่สำธำรณชนของเรำน้ันถกูตอ้ง ทนัทว่งท ี
และเคำรพตอ่กำรตดิตอ่ทำงธรุกจิทัง้หมดของเรำ
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สือ่สงัคมออนไลน์

ปัจจบุนัโลกสือ่สำรทัง้ในเร ือ่งสว่นตวัและเร ือ่งงำน
 

ผ่ำนทำงสือ่สงัคมออนไลน ์เพรำะเคร ือ่งมอืเหลำ่นี
 ้

สำมำรถแจกจำ่ยขอ้มูลไปทัว่โลกไดใ้นทนัท ีเรำตอ้งจดักำร 

กำรใชง้ำนสือ่สงัคมออนไลนข์องเรำ แมแ้ตใ่นเร ือ่งสว่นตวั  

และหลกีเลีย่งกำรกระท�ำใด ๆ ทีอ่ำจสง่ผลเสยีหรอืสรำ้ง 

ภำพลกัษณเ์ชงิลบตอ่ Regal 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เมือ่ใชง้ำนสือ่สงัคมออนไลนใ์นชวีติประจ�ำวนัสว่นตวั 
เรำไม่แสดงตนวำ่พูดแทน Regal

• เรำไม่โพสตใ์นนำมของ Regal เวน้แตเ่รำไดร้บัอนุญำต 
ใหท้�ำหนำ้ทีด่งักลำ่วโดยเฉพำะ

• เรำตระหนักถงึลกัษณะควำมเป็นสำธำรณะ 
ของสือ่สงัคมออนไลน ์ดงัน้ันเรำจงึแสดงออก 

อยำ่งใหเ้กยีรต ิและหลกีเลีย่งภำษำทีอ่ำจถอืวำ่ 

ไม่เหมำะสม เลอืกปฏิบิตั ิหรอืดถูกูดแูคลน

• เรำตระหนักดวีำ่เรำมขีอ้ผูกพนัใหป้กป้องควำมลบั
ทำงกำรคำ้หรอืขอ้มูลลบัอืน่ ๆ และเรำจะไม่โพสต ์
ขอ้มูลเหลำ่นีล้งในสือ่สงัคมออนไลน์

วถิแีหง่ Regal
แคทเธอรนีมขีำ่วน่ำตืน่เตน้อยำกแบง่ปัน แผนกของเธอ 
ขยำยสำยธรุกจิใหม่และเธอไดข้อ้เสนอต�ำแหน่งงำนในตำ่งประเทศ 
เธอแทบอดใจรอทีจ่ะบอกเพือ่น ๆ และครอบครวั 

ทำงสือ่สงัคมออนไลนไ์ม่ไหว

แตแ่คทเธอรนีหยดุคดิช ัว่ครู ่บำงทกีำรขยำยธรุกจิยงัไม่ไดป้ระกำศ
สูส่ำธำรณะ และกวำ่จะยำ้ยงำนก็คงอกีหลำยเดอืน ดงัน้ัน 
เธอจงึตดิตอ่ส�ำนักงำนกำรสือ่สำรเพือ่สอบถำมวำ่เธอสำมำรถ 

แบง่ปันอะไรไดบ้ำ้ง
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ควำมซือ่ตรงของเรำ
เป็นสิง่ส�ำคญัเมือ่เรำ
เอำใจใสช่มุชนของเรำ
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ความย ัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม

ในฐำนะบรษิทัทีเ่ป็นพลเมอืงทีม่คีวำมรบัผดิชอบ เรำตอ้งกำรเป็นผูน้�ำในกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม เรำไดร้บั
 

แรงบนัดำลใจจำกขอ้เท็จจรงิทีว่ำ่ผลติภณัฑท์ีเ่รำออกแบบและผลติชว่ยสรำ้งอนำคตทีด่กีวำ่ โดยกำรลดอปุสงค ์
 

กำรใชพ้ลงังำนและกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำต ิเรำสรำ้งมูลคำ่ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด และรกัษำโอกำส 

ใหแ้กช่นรุน่หลงัดว้ยกำรดแูลจดักำรอยำ่งระมดัระวงั 

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำด�ำเนินกจิกำรในลกัษณะทีล่ดผลกระทบ 
ตอ่สิง่แวดลอ้ม และปฏิบิตัติำมกฎหมำย 
และขอ้ก�ำหนดดำ้นสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด

• เรำสง่เสรมิกำรอนุรกัษโ์ดยกำรลดกำรสรำ้งขยะ 
และลดกำรใชพ้ลงังำนและทรพัยำกรธรรมชำตอิืน่ ๆ

• เรำลดขยะมูลฝ่อย จดักำรขยะอนัตรำยใด ๆ  
และรไีซเคลิวสัดใุด ๆ ทีส่ำมำรถน�ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

เรำท�ำงำนอยำ่งแข็งขนัเพือ่ปกป้องสทิธมินุษยชนในธรุกจิทัว่โลกของเรำ เพรำะเรำตระหนักดวีำ่หลกัปฏิบิตัทิำงธรุกจิ
ของเรำสง่ผลกระทบตอ่ชวีติของผูค้น มำตรฐำนควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมของเรำประกอบดว้ยแนวทำงปฏิบิตั ิ
ในกำรจำ้งงำนทีเ่ป็นธรรม สทิธแิรงงำนและสทิธมินุษยชน และกำรป้องกนักำรใชแ้รงงำนเด็ก มำตรฐำนเหลำ่นีแ้ละหลกั
กำรอืน่ ๆ บงัคบัใชใ้นทกุแหง่ทีเ่รำด�ำเนินธรุกจิ ทัง้บรษิทัยอ่ย แผนก บรษิทัรว่มทนุ และพนัธมติรของเรำดว้ย ในระดบั
ทอ้งถิน่ เรำสง่เสรมิและใหค้วำมส�ำคญัตอ่บทบำทในเชงิรกุของพนักงำนในชมุชนทีเ่รำปฏิบิตังิำนและอำศยัอยู ่

ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ส�าคญั

• เรำไม่จำ้งผูเ้ยำว ์(อำยไุม่ถงึ 16 ปี) 

• หำกเรำจำ้งงำนเยำวชนวยัรุน่ (อำย ุ16 ถงึ 18 ปี)  
เรำตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เยำวชนจะท�ำงำน 
เฉพำะในเวลำกลำงวนัและในเวลำทีไ่ม่มกีำรเรยีน
กำรสอนในโรงเรยีนเทำ่น้ัน เรำจ�ำกดัเวลำทีเ่ยำวชน
ท�ำงำนและใหท้�ำเฉพำะงำนบำงประเภทเทำ่น้ัน

• เรำไม่ใชแ้รงงำนบงัคบัในธรุกจิหรอืหว่งโซอ่ปุทำน 
ของเรำ พนักงำนทกุคนท�ำงำนโดยสมคัรใจ  
และพนักงำนสำมำรถยตุกิำรจำ้งงำนไดอ้สิระ 
ตำมควำมตอ้งกำร

• เรำรกัษำสถำนทีท่�ำงำนทีป่ลอดภยัและมสีขุอนำมยัทีด่ี

• เรำเคำรพและปฏิบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบักำรจำ้งงำนทัง้หมด 

• เรำจำ่ยคำ่จำ้งดว้ยอตัรำทีเ่หมำะสมในสถำนที ่

ทีเ่รำด�ำเนินธรุกจิ

• เมือ่เรำรบัรูถ้งึพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมทีไ่ม่เหมำะสม
เกีย่วกบัซพัพลำยเออร ์ผูร้บัเหมำ หรอืพนัธมติร 
ทำงธรุจิอืน่ ๆ เรำจะใชม้ำตรกำรจดักำรอนัสมควรทำสยคุใหม่คอือะไร กำรบงัคบัใหบ้คุคลท�ำงำน จ�ำกดัสทิธิ ์

กำรเคลือ่นไหวรำ่งกำยหรอืสทิธิล์ำออกจำกงำน และขม่ขู ่

ดว้ยควำมรนุแรง หรอือนัตรำยอืน่ ๆ เพือ่บบีบงัคบัใหท้�ำงำน 

สิง่เหลำ่นีล้ะเมดิสทิธมินุษยชน และเรำจะไม่ยอมใหเ้กดิสิง่เหลำ่นี้
ในธรุกจิและหว่งโซอ่ปุทำนของเรำ เรำจะไม่ท�ำธรุกจิ 
กบัซพัพลำยเออร ์ผูร้บัเหมำ หรอืพนัธมติรทำงธรุกจิอืน่ ๆ  
ทีไ่ม่ตรงตำมบรรทดัฐำนและมำตรฐำนของเรำ 

ตรวจสอบนโยบำยควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมเพือ่ดคูวำมรบัผดิชอบ 
เพิม่เตมิ
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กำรท�ำใหค้วำมซือ่ตรงเป็นเร ือ่งส�ำคญัในทกุ ๆ วนั
ควำมซือ่ตรงเป็นควำมมุ่งมั่นอยำ่งตอ่เน่ืองในกำรท�ำสิง่ทีถ่กูตอ้ง ไม่วำ่เร ือ่งใหญห่รอืเล็ก และเป็นสิง่ทีท่�ำให ้Regal 

 

เป็นสถำนทีท่�ำงำนทีด่ขีึน้ และเป็นธรุกจิทีม่ ั่นคงแข็งแกรง่

ประมวลจรรยำบรรณนีค้อืวธิชีว่ยใหเ้รำทกุคนเขำ้ใจวำ่สิง่ทีถ่กูตอ้งคอือะไร เรำมนีโยบำยและกฎเกณฑเ์พิม่เตมิทีช่ว่ยผลกัดนั
 

พฤตกิรรมทีช่อบดว้ยกฎหมำยและชอบดว้ยจรยิธรรม นโยบำยเหลำ่นีค้รอบคลมุหวัขอ้คลำ้ยคลงึกนัและควรใชอ้ำ้งองิ 

เพือ่ท�ำควำมเขำ้ใจมำตรฐำนของเรำใหร้อบดำ้นมำกยิง่ขึน้ 

เมือ่เรำรำยงำนเร ือ่งเพือ่ควำมซือ่สตัยแ์ละยดึถอืปฏิบิตัติำมมำตรฐำนจรยิธรรมขัน้สูง่ตอ่ตนเองและเพือ่นรว่มงำน เรำทกุคน
 

จะท�ำงำนไดด้ขีึน้ ใหบ้รกิำรลกูคำ้ของเรำไดต้ำมควำมคำดหวงั และไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูถ้อืหุน้

น่ันจงึเป็นเหตผุลทีค่วำมซือ่ตรงเป็นเร ือ่งส�ำคญัส�ำหรบัเรำทกุคน
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สายเกีย่วกบัความซือ่สตัย ์

หำกคณุโทรทีไ่ปหมำยเลขดงักลำ่ว และไม่สำมำรถตดิตอ่โอเปอเรเตอรไ์ด ้ซ ึง่เหตกุำรณด์งักลำ่วมแีนวโนม้จะเกดิขึน้นอ้ย คณุอำจจะรำยงำนประเด็นตำ่งๆ ออนไลน์
ไดท้ำง www.regalrexnordintegrity.com

รำยงำนประเด็นเก่ียวกับควำมซ่ือสัตย์ทำงโทรศัพท์
(จัดกำรโดย Convercent)

www.regalrexnordintegrity.com

integrity@regalrexnord.com

รำยงำนประเด็นเก่ียวกับควำมซ่ือสัตย์ทำงออนไลน์
(จัดกำรโดย Convercent)

ติดต่อ REGAL INTEGRITY ทำงอีเมล

ประเทศ สายด่วนเก่ียวกับความซ่ือสัตย์

ออสเตรเลีย 1-800-941-637

เบลเยียม 0-800-793-44

บรำซิล 0-800-591-7018

แคนำดำ 1-800-245-2146

จีน 400-120-4932

โคลอมเบีย 01-800-710-2131

ฝ่รั่งเศส 0-805-089471

เยอรมนี 0-800-180-0763

ฮ่องกง 800-906-138

อินเดีย 000-800-100-4541

อิสรำเอล 1-809-429368

อิตำลี 800-789-764

มำเลเซีย 1-800-817-738

เม็กซิโก 800-681-5346

ประเทศ สายด่วนเก่ียวกับความซ่ือสัตย์

เนเธอร์แลนด์ 0-800-022-0944

นิวซีแลนด์ 0-800-000132

ฟิลิปปินส์ 63-28-8626-3049

โรมำเนีย 0-808-360-158

รัสเซีย 8-800-100-6318

สิงคโปร์ 800-852-3953

สโลวำเกีย 0-800-606-236

แอฟริกำใต้ 0-800-983-462

สเปน 900-809735

สวีเดน 46 020-888-588

ไทย 001-800-852-6327

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 8000-3204-53

สหรำชอำณำจักร 0-808-189-1308

สหรัฐอเมริกำ 1-800-245-2146





Regal Beloit Corporation

200 State Street

Beloit, Wisconsin 53511

regalbeloit.com


