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“เราตอ้งปรบัเปลีย่นและน ามาตรฐานสูงสุดในแนวทาง 
การประพฤตปิฏบิตัสิ าหรบับุคคลมาใช ้ซ ึง่รวมไปถงึ  
ความซือ่สตัยส์ุจรติ ความน่าเชือ่ถอื ความขยนัหมั่นเพียร  
การยอมรบัความแตกต่าง และความอดทน” 
 
Steve Edwards, CEO 
 

คํานิยม  

ถงึ พนักงาน แบล็ค แอนด ์วชิช ์ 

 

แบล็ค แอนด ์วชิช ์ มีชือ่เสยีงในดา้นการใหค้ าปรกึษาแกป้ัญหาดา้นเทคนิคเชงินวตักรรม และยงัมีความสามารถในการบรหิาร
จดัการโครงการทีมี่ความซบัซอ้นตามทีลู่กคา้ของบรษิทัตอ้งการ บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัดขีองลกูคา้ในดา้นการสง่มอบงานทีมี่คุณภาพ 
การแกป้ัญหาอย่างยั่งยืนทีมี่ความคุม้ค่าระยะยาว  รวมทัง้การด าเนินงานโดยยึดหลกัความซือ่สตัยโ์ปรง่ใสสูงสุด ระเบียบปฏบิตั ิ
และนโยบายสนับสนุนต่างๆ ของบรษิทั ถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีส่ดุในความส าเรจ็ การส่งเสรมิความมีชือ่เสยีง และการ
บรรลุภารกจิของบรษิทั 

พนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามระเบียบปฏบิตัขิองบรษิทั ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดก็ตาม สมาชกิคณะกรรมการบรหิารของ 
แบล็ค แอนด ์วชิช ์รวมถงึพนักงานทุกคน จะตอ้งลงนามรบัรองในการปฏบิตัติามระเบียบ และหลกัก ากบัดูแลการปฏบิตัทิี ่

เกีย่วขอ้งเป็นประจ าทุกปี ผูบ้รหิารระดบัสูงของแบล็ค แอนด ์วชิช ์จะตอ้งปฏบิตัติามและคงไวซ้ีง่ความคาดหมายและความ
รบัผิดชอบทีเ่พิ่มขึน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบียบปฏบิตั ิตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคู่มือปฏบิตัสิ าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูของ 
แบล็ค แอนด ์วชิช ์ 

ระเบียบปฏบิตัขิองบรษิทั ถอืเป็นแผนการด าเนินงานระดบัสงูทีจ่ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัใิหแ้ก่พนักงานทุกคน ทัง้
พนักงานทีป่ระจ าส านักงาน พนักงานทีท่ างานภาคสนาม พนักงานทีอ่าจมีการจา้งงาน และชา่งฝีมือ เป็นการส่งเสรมิคุณค่าที่

ทางบรษิทัมุ่งหวงัทีจ่ะน ามาใชก้ารท างาน และเป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึแนวทางการประพฤตปิฎบิตัทิีบ่รษิทัไม่ตอ้งการใหก้ระท า หรอื 
หา้มกระท าอย่างเด็ดขาด นโยบายต่างๆ หลกัปฏบิตั ิและคู่มือแนะน าของบรษิทั ลว้นเป็นส่วนเสรมิส าคญัของหลกัปฏบิตัเิหล่านี ้
โดยใหร้ายละเอยีดทีเ่ราทุกคนจ าเป็นตอ้งทราบในการปฏบิตังิานแต่ละวนั 

ความส าเรจ็ของบรษิทั นั้นขึน้อยู่กบัผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละคน เราตอ้งมีการปรบัเปลีย่นและน ามาตรฐานสูงสุดของ
แนวทางการประพฤตปิฏบิตัสิ าหรบับุคคลมาใช ้ซึง่รวมไปถงึความซือ่สตัยส์ุจรติ ความน่าเชือ่ถอื ความขยนัหมั่นเพียร การ
ยอมรบัความแตกต่าง และความอดทน 

คุณลกัษณะเหล่านี ้รวมอยู่ในคุณค่าหลกัของบรษิทั อนัไดแ้ก่ ความปลอดภยั ความรบัผิดชอบ การท างานรว่มกนั ความรูส้กึ
เป็นผูป้ระกอบการ ความซือ่สตัยโ์ปรง่ใส การมีความรูส้กึเป็นเจา้ของกจิการ และความเคารพ ซึง่เราทุกคนมุ่งมั่นทีจ่ะแสดงออก
ในการท างานแต่ละวนั สิง่ส าคญั คอื ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั จะเป็นสิง่ทีบ่อกใหเ้ราทราบถงึวธิกีารรวบรวมคุณค่าต่างๆ เหล่านี ้
และแสดงออกซึง่การประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หมาะสมในสถานทีท่ างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่บอกใหเ้ราทราบว่าควรจะแสดงออกในฐานะ
ตวัแทนของบรษิทัอย่างไร และปฏบิตัติ่อพนักงานคนอืน่ๆ อย่างไร 

พนักงานแบล็ค แอนด ์วชิช ์แต่ละคนมีหนา้ทีร่บัผิดชอบในการอ่าน ท าความเขา้ใจ และน ามาตรฐานต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นระเบียบ
ปฏบิตัขิองบรษิทัมาปรบัใชใ้นการท างาน การท าเชน่นีเ้ป็นยิง่กว่าการท าหนา้ทีใ่นการบรหิาร ยิง่กว่าการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบั
ชดุแนวปฏบิตัติ่างๆ แนวปฏบิตัทิีมี่ความส าคญัต่อความส าเรจ็ในระยะยาวของบรษิทั การกระท านีเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินชวีติ 
และการแสดงออกซึง่มาตรฐานต่างๆ ทัง้หลายเหล่านีใ้นแตล่ะวนั และทุกๆ วนั เม่ือเราปฏบิตัติามแลว้ เท่ากบัว่าเราไดช้ว่ย
เสรมิสรา้งรากฐานทีม่ั่นคงใหแ้ก่ความส าเรจ็ของบรษิทัของเรา รวมไปถงึความมั่นคงในหนา้ทีก่ารงานของเราอกีดว้ย
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บทนํา 

เราสรา้งความสมัพนัธท์ีม่ ัน่คงต่อลูกคา้ และผูถ้อืหุน้ 

วสิยัทศันแ์ละภารกจิ 

วสิยัทศัน ์: อนาคตทีเ่รามุ่งหวงัใหบ้รรลุผลสําเรจ็ 

เราท างานอย่างไม่หยุดยัง้เพื่อแกป้ัญหาทีท่า้ทายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัของมนุษยชาต ิ

ภารกจิ: เหตุผลทีต่อ้งมีแบล็ค แอนด ์วชิช ์ 

สรา้งโลกของความแตกต่างโดยการใชน้วตักรรมเพื่อโครงสรา้งพืน้ฐานทีย่ ั่งยืน 

จุดหมายเชงิกลยุทธ:์ เราจะไปถงึจุดทีห่วงัไดอ้ย่างไร 

ตอ้งเป็นบรษิทัเชงินวตักรรมทีด่ทีีส่ดุ และมีการพฒันาอย่างรวดเรว็ในดา้นวศิวกรรม และการก่อสรา้ง (E&C) โดยการใชน้วตักรรมเพื่อ
โครงสรา้งพืน้ฐานทีย่ ัง่ยืน 

ดว้ยองคค์วามรูท้ีก่า้วหนา้ เราไดเ้สนอแนวทางทีมี่ความน่าเชือ่ถอืในการแกป้ัญหาทีซ่บัซอ้นทีสุ่ดใหแ้ก่ลูกคา้ ชว่ยพฒันา และรกัษา
คุณภาพชวีติของคนทั่วโลกใหย้ั่งยนื 

เรามีความเชือ่มั่นว่าการตัง้เป้าหมาย และการใหข้อ้เสนอแนะในประสทิธภิาพการท างาน และคุณค่าหลกั มีความส าคญัต่อความส าเรจ็
ของบรษิทั เราท าการตัง้เป้าหมายในการท างานแต่ละปี เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนักงานทุกคนทราบถงึความคาดหวงัทีเ่รามีต่อพวกเขาในปี
นั้นๆ และใหท้ราบว่าผลการท างานของพวกเขามีผลต่อแผนการด าเนินงานของบรษิทัอย่างไร  การตัง้เป้าหมายส่วนบุคคลนั้น ขึน้อยู่
กบัการทีบ่รษิทัตอ้งการบรรลุผลส าเรจ็ในดา้นใดในปีนัน้ ซึง่รวมถงึความส าเรจ็ในระยะยาวดว้ย 

 

คุณค่าหลกัของบรษิทั : เราเชือ่และเราประพฤตปิฏบิตัิ 

คุณค่าหลกัของบรษิทั เป็นตวัก าหนดคณุลกัษณะต่างๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ ์และแนวทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  ถอื
เป็นบรรทดัฐานในการด าเนินกจิการของเรา 

โดยการยึดตามหลกัการของ ASPiRE คุณค่าพืน้ฐาน 7 ประการ ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมของแบล็ค แอนด ์วชิช ์ประกอบดว้ย 

• ความปลอดภยั - เราค านึงถงึความปลอดภยัอย่างกวา้งขวาง และยอมรบัในการท างาน และเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ 
และเราดูแลแบบองคร์วมส าหรบัทัง้รา่งกาย จติใจ การเงิน และความเป็นอยู่โดยรวมของคนของเรา ลูกคา้ และชมุชน 

• การรบัผดิชอบ - เราตัง้ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานสูง และยึดถอืเสมอว่าตวัเราจะตอ้งรบัผิดชอบต่อคุณภาพของงาน
ของเรา และผลงานทีเ่ราท าไดใ้นฐานะบุคคล สมาชกิของทีมงาน และในฐานะบรษิทั 

• มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของกจิการ - พนักงานเราทุกคนมีฐานะเจา้ของ และมีส่วนไดส้่วนเสยีในความส าเรจ็ของบรษิทั และ
เป็นการเพิ่มขดีความสามารถในการเพิ่มมูลค่ารว่มของบรษิทั เพื่อใหเ้ราทุกคนสามารถแบ่งปันผลประโยชนท์ีผ่่านมาจนถงึ
ปัจจุบนั และอนาคต 

• การทํางานรว่มกนั - BV คอื พวกเราแต่ละคน และพวกเราทุกคน และเราท างานรว่มกนัอย่างเปิดเผย และกวา้งขวาง ตาม
ภารกจิ และวสิยัทศันข์องเรา 

• ความซือ่สตัยโ์ปรง่ใส - ขณะทีเ่ราท างานในสภาวะแวดลอ้มทีแ่ข่งขนัอย่างมาก เราแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ด าเนินธุรกจิ
ของเราในแบบมืออาชพีซึง่ส่งผลในทางทีด่ตี่อบรษิทั และพวกเราทุกคน เราปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัขิองแบล็ค แอนด ์วชิช ์
อย่างรูห้นา้ที ่อย่างต่อเน่ือง และอย่างมีประสทิธภิาพ 

• ความเคารพ - เรามีความจรงิใจ เป็นธรรม และตรงไปตรงมา ปฏบิตัติอ่คนอืน่ดว้ยเกยีรต ิและเคารพความแตกต่าง 
ความรูส้กึ และความมีส่วนรว่มของแต่ละบุคคล 

• ความรูส้กึเป็นผูป้ระกอบการ - เราส่งเสรมิความคดิใหม่ๆ และความเสีย่งทีเ่หมาะสม ใหโ้อกาสเรยีนรูแ้ละเตบิโตในฐานะ
ของแต่ละบุคคล และในฐานะของธุรกจิ

  



ระเบียบปฏิบตัิของบรษิทั    |     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายของบรษิทั 

ระเบียบปฏบิตัขิองบรษิทั ชว่ยใหเ้ขา้ใจว่าองคป์ระกอบใดบา้งทีท่ าใหแ้บล็ค แอนด ์วชิช ์และพนักงานแต่ละคนประสบ
ความส าเรจ็  ซึง่ประกอบไปดว้ยนโยบายต่างๆ ของบรษิทั ไดแ้ก่ นโยบายดา้นบุคคลากร หลกัปฏบิตัแิละคู่มือแนะน าของ 
บรษิทั หลกัก ากบัดูแลการปฏบิตั ิรวมไปถงึระบบและขัน้ตอนในการควบคุมคุณภาพ  ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่านีเ้ป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัทึช่ว่ยก าหนดแนวทางการประพฤตปิฏบิตัขิองทัง้บุคคล และบรษิทั 

นโยบายดา้นบุคลากร - นโยบายดา้นบุคลลกร เป็นนโยบายทีเ่กีย่วกบักระท าของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 
ผลประโยชนข์องการจา้งงาน และการด าเนินธุรกจิ ซึง่รวมถงึความประพฤตสิ่วนบุคคล และความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน และ
บุคคลภายนอก 

นโยบายบรษิทั  - นโยบายบรษิทั รวมทัง้หลกัปฏบิตัแิละคู่มือแนะน าทีส่นับสนุน ระบุรายละเอยีดแนวทางปฏบิตั ิและขอ้มูล
เกีย่วกบับทบาท ความรบัผิดชอบ และการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ทัง้การด าเนินงานของบรษิทั และการด าเนินงานโครงการ 
ระเบียบปฏบิตัขิองบรษิทั เป็นสิง่ทีพ่นักงานทกุคนตอ้งรบัทราบเม่ือเขา้มารว่มงานกบับรษิทั โดยจะมีการทบทวนตามระยะเวลา 
เพื่อทบทวนการรบัรูใ้นหลกัการการด าเนินงานทีส่ าคญัของบรษิทั 

หลกักํากบัดูแลการปฏบิตั ิ- เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดดา้นอุตสาหกรรม บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการก ากบั
ดูแลการปฏบิตัขิึน้ (Corporate Compliance Council) โดยมีสมาชกิจากทั่วทัง้บรษิทั  คณะกรรมการนี ้มีหนา้ทีใ่นการ
ปรบัหลกัก ากบัดูแลการปฏบิตัติ่างๆ ใหมี้ความทนัสมยั เพื่อใหร้ะเบียบปฏบิตัขิองบรษิทัเป็นทีเ่ขา้ใจไดง้่ายขึน้ พนักงานจะไดร้บั
การอบรมในทุกๆ ปี เพื่อท าความเขา้ใจในระเบียบและหลกัก ากบัดูแลการปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

  

https://h7g7q8k5.stackpathcdn.com/cdn/ff/2zvNeDuWQ4sY_pO7QNuxIywRjqZaOO3UE6YArlMZP4g/1603118510/public/2020-10/Compliance%20Practices_01-01-20.pdf
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การนําไปใช ้
ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัเป็นพืน้ฐานของความสําเรจ็อย่างต่อเน่ือง 

ระเบยีบปฏิบตัขิองบรษิทั 

ระเบียบปฏบิตัขิองบรษิทั แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ตามมาตราฐาน ไดแ้ก่ 

I  กฎหมาย ธรรมเนียม และหลกัปฏิบตัิ 

จากการด าเนินธุรกจิทั่วโลกโดยมีส านักงานใหญ่อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ท าใหแ้บล็ค แอนด ์วชิชจ์ะตอ้งพบเจอกบักฏหมาย 
ธรรมเนียมทอ้งถิน่ และมาตรฐานทางสงัคม ทีแ่ตกต่างไปจากประเทศสหรฐัอเมรกิา  ในฐานะพนักงานของแบล็ค แอนด ์วชิช ์ 
เราจะสนับสนุนในความเป็นสญัชาตขิองแต่ละประเทศ และปฏบิตัติามกฏหมายแห่งประเทศ และกฏหมายทอ้งถิน่ของประเทศ
ต่างๆ ทีเ่รามีการด าเนินธุรกจิ เวน้แต่จะมีขอ้หา้มตามกฏหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา ในกรณีทีธ่รรมเนียมทอ้งถิน่ และหลกั
ปฏบิตัทิางธุรกจิหรอืสงัคม แตกต่างไปจากมาตรฐานของบรษิทั อาจไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการตามธรรมเนียมทอ้งถิน่ และ
หลกัปฏบิตัเิหล่านั้นได ้ถา้ไม่เป็นการละเมิดกฏหมายใดๆ  

ตามวตัถุประสงคท์างกฏหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา  พนักงานแบลค็ แอนด ์วชิช ์ทุกคน ถอืว่าท างานใหก้บับรษิทัสญัชาติ
สหรฐัอเมรกิา ดงันั้นไม่ว่าจะท างานภายในประเทศ หรอืนอกประเทศสหรฐัอเมรกิารก็ตาม พนักงานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดของกฏหมายแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา และขอ้บงัคบัต่างๆ  

กฎหมายต่อตา้นการทุจรติในต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) และกฏหมาย
อืน่ๆ ในลกัษณะเดยีวกนัของแต่ละประเทศทีเ่ราไดด้ าเนินธุรกจิ หา้มมิใหพ้นักงานมีการจ่ายเงิน หรอืให ้ของขวญัเพื่อรบั
ผลประโยชนจ์ากเจา้หนา้ทีข่องรฐัต่างประเทศ นักการเมืองหรอืพรรคการเมืองต่างประเทศ หรอื พนักงานของหน่วยงานทีเ่ป็น
ของรฐับาล  นอกจากนี ้ยงัตอ้งท าการเกบ็บนัทึกรายการบญัชอีย่างละเอยีดทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการตดิต่อทางธุรกจิอย่างถูกตอ้ง  
ความพยายามใดๆ ในการปกปิดการจ่ายเงินทีผ่ิดกฏหมาย ถอืเป็นการกระท าความผิดทีเ่ห็นไดอ้ย่างเด่นชดัและเป็นความผิดที่

มีบทลงโทษ  ขอ้ตกลงใดๆ ก็ตามทีท่ ากบันายหนา้ หรอืตวัแทนจะตอ้งเป็นไปตามหลกัของ FCPA  ขอ้มูลเพิ่มเตมิส าหรบั
นโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้สามารถดูไดท้ี ่หลกักาํกบัดูแลการปฏิบตั ิ1.01.01-การต่อตา้นการ
ทุจรติ (Compliance Practice 1.01.01 – Anti-Corruption) 

กฏหมายป้องกนัการผูกขาดในเกอืบทุกประเทศหา้มมิใหป้ระพฤตหิรอืกระท าการใดๆ ทีต่่อตา้นการแข่งขนั  พนักงานแบล็ค 
แอนด ์วชิช ์จะตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายทีห่า้มการผูกขาด และการจ ากดัทางการคา้ใดๆ ในทุกๆ ขอบเขตของกฏหมายทีบ่รษิทั
ด าเนินธุรกจิ  หา้มกระท าการตดิต่อเจรจากบัคู่แข่งในหวัขอ้ต่อไปนี ้

• นโยบายก าหนดราคา 
• ตน้ทุน และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
• แผนการตลาดและแนวทางปฏบิตั ิ
• การประมูล รวมถงึความตัง้ใจทีจ่ะเขา้รว่มในการประมูล หรอืแผนด าเนินงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมูล 
• การจดัสรรดา้นการตลาด หรอืการแบ่งพืน้ที ่
• การตดัสนิใจในการตดิต่อ หรอืหลกีเลีย่งการตดิต่อกบัผูผ้ลติ หรอืลูกคา้ 

https://www.bv.com/sites/default/files/2021-07/Compliance%20Practice%201%2001%2001%20-%20Anti-Corruption.pdf
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แนวการปฏบิตัทิีป่ลอดภยัทีสุ่ด คอื จ ากดัการประชมุทัง้หมดกบัคู่แข่งเพือ่ใหว้ตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกจิชอบดว้ยกฏหมายเม่ือ
ท าการตดิต่อกนัในฐานะผูผ้ลติ ลูกคา้ หรอื หุน้ส่วนบรหิาร ขอ้มูลเพิ่มเตมิส าหรบันโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้
สามารถดูไดท้ี ่หลกักํากบัดูแลการปฏบิตั1ิ.01.06-การต่อตา้นการผูกขาด และการแข่งขนั (Compliance Practice 
1.01.06 – Antitrust and Competition) 

พนักงานทุกคนทีมี่ส่วนรว่มในการตดิต่อธุรกจิกบัประเทศตะวนัออกกลาง หรอืประเทศสมาชกิสนันิบาตอาหรบั ทัง้ทีเ่ป็นการตดิต่อทีไ่ด ้
วางแผนไวก้่อน หรอืการท าการตดิต่อจรงิ จะตอ้งทราบถงึขอ้ก าหนดในกฏหมายการต่อตา้นการคว ่าบาตรของสหรฐัอเมรกิา ทีร่ะบุว่า 
เราจะไม่เขา้รว่ม หรอืไม่ใหก้ารสนับสนุนการคว ่าบาตรต่อประเทศทีส่หรฐัอเมรกิาถอืว่าเป็น “มิตร” และตอ้งรายงานต่อทีป่รกึษาดา้น
กฏหมายทั่วไปเม่ือมีการรอ้งขอใดๆ ทีใ่หป้ฏบิตัติามการคว ่าบาตรดงักล่าว  ขอ้มูลเพิ่มเตมิส าหรบันโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้สามารถดูไดท้ี ่หลกักํากบัดูแลการปฏบิตั ิ1.01.05-การต่อตา้นการคว่ําบาตร (Compliance 
Practice 1.01.05 – Anti-Boycott) 

ระเบียบขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายการบรหิารการส่งออกสหรฐัอเมรกิา (U.S. Export Administration Act) และกฎหมายควบคุม
การส่งออกอาวุธ (Arms Export Control Act) ครอบคลุมถงึผลติภณัฑข์องสหรฐัอเมรกิา และขอ้มูลทีอ่าจมีการส่งออก หรอื
เปิดเผยไปยงัต่างประเทศ   ส านักงานควบคุมทรพัยส์นิในต่างประเทศ สงักดักระทรวงการคลงัของสหรฐัอเมรกิาร (U.S. Treasury 
Department Office of Foreign Asset Control) ไดก้ าหนดขอ้หา้มในการท าธุรกรรมทางการคา้และธุรกรรมทางการเงิน ทัง้
ทางตรง และทางออ้มกบับางประเทศ รายชือ่ประเทศทีถู่กจ ากดัการท าธุรกรรม ประกอบดว้ย ควิบา เกาหลเีหนือ อหิรา่น ซดูาน ซเีรยี 
และพม่า เป็นตน้ พนักงานทุกคนทีมี่ส่วนรว่มในการตดิต่อธุรกจิกบัประเทศทีถู่กจ ากดัประเทศใดๆ ก็ตาม ทัง้ทีเ่ป็นการวางแผน หรอื
การตดิต่อจรงิ จะตอ้งทราบถงึขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใช ้และตอ้งปรกึษาผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลการปฏบิตั ิ(Chief Compliance 
Manager) ขอ้มูลเพิ่มเตมิส าหรบันโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้สามารถดูไดท้ี ่หลกักํากบัดูแลการปฏบิตั ิ
1.01.03-การควบคุมการส่งออก (Compliance Practice 1.01.03 – Export Control) 

II  การดําเนินการภายนอก 

พนักงานจะตอ้งไม่ใหห้รอืรบัของขวญั หรอืการสนัทนาการใดๆ ถา้การกระท าดงักล่าวอาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
ผลประโยชนส์งูสุดของบรษิทั หรอืท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการด าเนินธุรกจิอย่างไม่เหมาะสม หา้มมิใหร้บัหรอืใหข้องขวญัใน
รูปแบบของเงนิ 

เราจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการจงใจจ ากดัการแลกเปลีย่นทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม เราจะหลกีเลีย่งการรว่มมือกบัคู่แข่งในทุกๆ ดา้น  
เราจะตกลงใหง้านโดยค านึงถงึราคา คุณภาพ และการบรกิารเท่านั้น เราจะสนับสนุนกฏหมายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การจ ากดัทางการคา้ การปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม หรอืการละเมิดความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั  ในขณะเดยีวกนั เราก็จะต่อสูก้บัระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่ราเห็นว่าเป็นการจ ากดัเราจากการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

เราจะใหก้ารสนับสนุนชมุชนทีซ่ึง่เรามีการด าเนินธุรกจิ โดยผ่านโครงการคนืประโยชนก์ลบัสูส่งัคม  ซึง่เราไดจ้ดัตัง้มูลนิธแิบล็ค แอนด ์
วชิช ์(Black & Veatch Foundation)ขึน้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจดัหาเงินทนุส าหรบักจิกรรมต่างๆ เหล่านี ้ เราส่งเสรมิใหพ้นักงาน
ทุกคนมีส่วนรว่มในกจิกรรม และปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุชน 

เราจะส่งเสรมิการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกเพื่อโนม้นา้วใหเ้ห็นแนวความคดิดา้นอุตสาหกรรมในเชงิบวกของบรษิทั และแสดงใหเ้ห็นถงึ
ความส าเรจ็ดา้นการเงินของบรษิทั  การแสดงความคดิเห็นต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่การตอบค าถามสือ่ และหน่วยงานทีมี่
อ านาจทางกฏหมาย จะตอ้งกระท าโดยสมาชกิผูน้ าฝ่ายบรหิาร และพนกังานทีไ่ดร้บัมอบหมายทีมี่คุณสมบตั ิผูซ้ ึง่สามารถให ้
ขอ้เท็จจรงิทีน่่าเชือ่ถอืได ้และตอบสนองไดอ้ย่างรวดเรว็ ดว้ยค าตอบทีส่ภุาพ และไตรต่รองไวแ้ลว้ 

เราจะใหส้ญัญาในสิง่ทีเ่ราสามารถท าการส่งมอบไดจ้รงิเท่านั้น เรามุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามค ามั่นสญัญาในการด าเนินการทัง้ภายนอก 
และภายใน 

III  การดําเนินการภายใน 

แบล็ค แอนด ์วชิช ์ใหคุ้ณค่ากบัความหลากหลาย และสภาพแวดลอ้มของการยอมรบัในความแตกต่าง เรามีความเชือ่ในเสรภีาพแห่ง
โอกาสทีทุ่กคนจะไดท้ างานในต าแหน่งทีพ่วกเขามีคุณสมบตัเิหมาะสม บรษิทัเคารพความเป็นส่วนตวั และปฏบิตัติามกฏหมายที่

คุม้ครองความปลอดภยั และความลบัของขอ้มูลและการเก็บบนัทึกใดๆ ทีมี่ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนตวั พนักงานทีมี่ความจ าเป็น
ทีช่อบดว้ยกฏหมายเท่านั้นถงึจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลต่างๆ เหล่านีไ้ด ้

ในฐานะทีด่ าเนินธุรกจิทั่วโลก แบล็ค แอนด ์วชิช ์เคารพในประเพณีและวฒันธรรมของประเทศต่างๆ ทีเ่ราปฏบิตังิานดว้ยเป้าหมายทีว่่า
ทุกคนจะไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและมีเกยีรต ิ  

https://www.bv.com/sites/default/files/2021-07/Compliance%20Practice%201%2001%2006%20-%20Antitrust%20and%20Competition.pdf
https://www.bv.com/sites/default/files/2021-07/Compliance%20Practice%201%2001%2005%20-%20Anti-Boycott.pdf
https://www.bv.com/sites/default/files/2021-07/Compliance%20Practice%201%2001%2003%20-%20Export%20Control.pdf
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การด าเนินการดา้นจา้งงาน (รวมทัง้การสรรหาบุคลากร การจา้ง การฝึกอบรม การพฒันา ค่าตอบแทน การยา้ยโอน การเลือ่น
ต าแหน่ง วนิัย และการสง่ไปปฏบิตังิาน) จะไดร้บัการพิจารณาโดยปราศจากการค านึงถงึเชือ้ชาต ิสผีิว ศาสนา ชาตกิ าเนิด อายุ เพศ 
ความทุพพลภาพ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศและการแสดงออก สถานะการเป็นทหารผ่านศกึ การ
ตัง้ครรภ ์หรอืสถานภาพอืน่ๆ ทีก่ฎหมายคุม้ครอง 

หา้มท าการล่วงละเมิด หรอืการเลอืกปฏบิตัใินรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทางวาจา การกระท าทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
การกระท าทางกายภาพ การล่วงละเมิดทางสายตา หรอื การแสดงออกทางอารมณ ์โดยเด็ดขาด 

พนักงาน หรอืผูม้าตดิต่อคนใดก็ตาม ทีมี่ความเชือ่โดยสุจรติใจว่า ตนเองตกเป็นเหยือ่ของการเลอืกปฏบิตั ิการล่วงละเมิด หรอื
การไม่ปฏบิตัติามนโยบาย  แนะน าอย่างยิง่ใหร้ายงานการกระท านีต้ามนโยบายและขัน้ตอนทีมี่อยู ่

หา้มกระท าการแกแ้คน้ต่อบุคคลใดก็ตามทีไ่ดร้ายงาน ใหค้วามชว่ยเหลอื ใหค้วามรว่มมือ หรอืจดัการการเลอืกปฏบิตั ิการล่วง
ละเมิด หรอืการรอ้งเรยีนโดยสุจรติในเรือ่งใดก็ตาม โดยเด็ดขาด 

แบล็ค แอนด ์วชิช ์มุ่งมั่นทีจ่ะดูแลสิง่แวดลอ้ม และส่งเสรมิอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ทีจ่ะจดัหาสถานทีท่ างานทีมี่อตัราการเกดิอุบตัเิหตเุป็นศูนย ์เราจะปฏบิตัติามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฏหมายและ
ขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั รวมทัง้ด าเนินการตามหลกัปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในสถานที่

ท างานอย่างต่อเน่ือง 

ขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสแ์ละดจิทิลัทุกรูปแบบ อาทิเชน่ ระบบ เครอืข่าย อเีมล ์ซอฟทแ์วร ์แฟกซ ์เป็นตนั เป็นเครือ่งมือและ
สนิทรพัยท์างธุรกจิทีส่ าคญัอย่างยิง่ ความพรอ้มใชง้านและประสทิธภิาพของเครือ่งมือ เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัเราในการด าเนิน
ธุรกจิ  และเครอืงมือต่างๆ เหล่านี ้ถอืเป็นทรพัยส์นิของแบล็ค แอนด ์วชิช ์ พนักงานทุกคนจะตอ้งใชเ้ครือ่งมือดว้ยความ
รบัผิดชอบ และเพื่อจุดประสงคท์างธุรกจิเท่านั้น  ขอ้มูลเพิ่มเตมิส าหรบันโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้
สามารถดูไดท้ี ่หลกักํากบัดูแลการปฏบิตั ิ1.02.04-ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั (Compliance Practice 1.02.04 – 
Confidential Information 

ทรพัยส์นิทางปัญญาของแบล็ค แอนด ์วชิช ์ถอืเป็นสนิทรพัยท์ีส่ าคญั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคณุค่าหลกัของแบล็ค แอนด ์วชิช ์
ในเรือ่งความซือ่สตัยโ์ปรง่ใส พนักงานทุกคนจะตอ้งรว่มกนัในการคุม้ครอง และปกป้องสนิทรพัยใ์ดๆ ของบรษิทัมิใหสู้ญหาย 
ถูกขโมย และน าไปใชใ้นทางทีผ่ิด ซึง่รวมถงึสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน อาทิเชน่ แบรนด ์ โอกาสในทางธุรกจิ และความลบัทางการ
คา้ เป็นตน้ 

บรษิทัปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมการบญัชใีนการด าเนินธุรกจิในทุกๆ ดา้น เราก าหนดหลกัปฏบิตัเิพื่อใหแ้น่ใจว่ารายงานนั้น
สามารถน าไปใชไ้ดเ้ป็นป้จจุบนั ถูกตอ้ง และมีความครบถว้น  พนักงานทุกคนจะตอ้งมีส่วนชว่ยในกระบวนการต่างๆ เหล่านี ้
โดยท าการรายงานกจิกรรม การสงัเกต การวดัผล ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย และขอ้มูลใดๆ อย่างทนัเวลาและถูกตอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเตมิ
ส าหรบันโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้สามารถดูไดท้ี ่หลกักํากบัดูแลการปฏบิตั ิ1.02.05 ความ
ซือ่สตัยโ์ปรง่ใสทางการเงิน (Compliance Practice 1.02.05 – Financial Integrity) 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้และพฒันาระบบควบคุมภายในของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง พนักงานทุกคนจะตอ้งมีความเขา้ใจในระบบควบคุม
ต่างๆ ทีมี่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องตนเอง น าระบบควบคุมไปใช ้และไม่พยายามหลกีเลีย่งระบบควบคุมใดๆ  
ระบบควบคุมต่างๆ เหล่านี ้มีระบุไวใ้นนโยบาย หลกัปฏบิตั ิและคู่มือแนะน าของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมทัง้การประพฤตปิฏบิตัขิอง
พนักงาน และของบรษิทัเอง 

พนักงานคนใดทีล่ะเมิดนโยบาย ท าการเรยีกรอ้งทีเ่ป็นเท็จโดยเจตนา หรอืไม่ตอบสนองต่อรายงานการละเมิดทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว 
จะตอ้งไดร้บัการด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และด าเนินการทางวนิัยอย่างเต็มที ่ซึง่รวมถงึการเลกิจา้ง 

ทีป่รกึษาดา้นกฏหมายทั่วไป หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย จะตอ้งท าการทบทวนขอ้ตกลงทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการส าคญั
ต่างๆ การจา้งงานบรกิารโดยมืออาชพีและตวัแทน (รวมถงึ ทนายความ และทีป่รกึษาทางดา้นการยืน่ขอ้เรยีกรอ้ง)  การเป็น
พนัธมิตร กจิการรว่มคา้ การรกัษาความลบั การจดัตัง้หน่วยงานตามกฏหมายใหม่ และงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจว่าไดใ้ห ้
ขอ้มูลในประเด็นส าคญัอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

การปฏบิตัอิย่างเครง่ครดัในบทบาทและความรบัผิดชอบตามอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดร้บั การตรวจสอบและถ่วงดลุในการตดัสนิใจ 
และการหลกีเลีย่งสถานการณท์ีอ่าจน าไปสู่การเกดิอทิธพิลทีไ่ม่เหมาะสม หรอืการไม่สามารถด าเนินการภายในไดอ้ย่าง
ยุตธิรรมและอสิระ ถอืเป็นสิง่ส าคญัทีมี่ผลต่อความเชือ่มั่นของผูถ้อืหุน้ และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี 

https://www.bv.com/sites/default/files/2021-08/Compliance%20Practice%201%2002%2004%20-%20Confidentiality%20Obligations.pdf
https://www.bv.com/sites/default/files/2021-08/Compliance%20Practice%201%2002%2005%20-%20Financial%20Integrity.pdf
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IV  ความรบัผดิชอบส่วนบุคคล 

พนักงานแบล็ค แอนด ์วชิช ์ทุกคน คอื นักกจิกรรมเพื่อลูกคา้ ซึง่บทบาทนีน้ ามาซึง่ความรบัผิดชอบในการใหค้วามส าคญักบั
ลูกคา้และมุ่งเนน้การใหบ้รกิาร การท างานใหด้ทีีสุ่ด ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่เพื่อนรว่มงานและผูอ้ืน่ เรยีนรูท้กัษะและความรูใ้หม่ๆ 
ทีน่อกเหนือไปจากความเชีย่วชาญในดา้นต่างๆ ของบรษิทั รวมทัง้การคาดการณอ์นาคตทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน และความตอ้งการ
ของลูกคา้ของบรษิทั พนักงานแบล็ค แอนด ์วชิช ์ทุกคนยงัมีหนา้ทีใ่นการรกัษามาตรฐานสูงสุดดา้นคุณภาพในการปฏบิตังิาน
ใหก้บัลูกคา้ของบรษิทัดว้ย ขอ้มูลเพิ่มเตมิส าหรบันโยบายและขัน้ตอนตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้สามารถดูไดท้ี ่หลกักํากบั
ดูแลการปฏบิตั ิ1.02.01 การปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ (Compliance Practice 1.02.01 – Duty of 
Care) 

พนักงานจะตอ้งไม่เขา้รว่มในการกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการแข่งขนักบัแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ไม่ใหก้ารบรกิาร หรอื
ความชว่ยเหลอืแก่คู่แข่งของบรษิทั  ไม่ขดัขวางการปฏบิตัหินา้ที ่หรอืใชส้นิทรพัยข์องบรษิทัเพื่อประโยชนส์่วนตวั ขอ้มูล
เพิ่มเตมิส าหรบันโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี ้สามารถดูไดท้ี ่หลกักํากบัดูแลการปฏบิตั ิ1.02.02 
ผลประโยชนท์บัซอ้น (Compliance Practice 1.02.02 – Conflict of Interest) 

หา้มกระท าการขาย การใช ้การแจกจ่าย การถ่ายโอน หรอืการครอบครองแอลกอฮอล ์หรอืสิง่เสพตดิผิดกฏหมายในสถานที่

ท างาน หรอืสถานทีป่ฏบิตังิานโครงการ โดยเด็ดขาด 

หา้มน าอาวุธปืน หรอือาวุธอืน่ๆ เขา้มาในบรเิวณสถานทีป่ฏบิตังิานโครงการ ส านักงาน และสิง่อ านวยความสะดวกของบรษิทั 
ตามขอบเขตสูงสุดทีก่ฏหมายของเมือง กฏหมายของเขต กฏหมายของรฐั หรอื กฏหมายของประเทศอนุญาต  ยกเวน้เพื่อ
เหตุผลดา้นความปลอดภยัทีไ่ดร้บัการอนุญาตแลว้เท่านั้น 

หา้มใชง้านซอฟทแ์วรล์ขิสทิธิ ์หรอืวสัดุอืน่ใด โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

เรามีหนา้ทีแ่ละจะตอ้งรบัผิดชอบในการปกป้องการด าเนินธุรกจิ และขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัใดๆ ทีเ่ราไดร้บัมอบมา ขอ้มูล
ดงักล่าวจะถูกแชรไ์ดก้็ต่อเม่ือมีความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรบัรูข้อ้มูลเท่านั้น 

พนักงานคนใดทีจ่ าเป็นตอ้งใชย้าตามใบสัง่ยาของแพทย ์หรอืยาทีส่ามารถซือ้เองได ้ทีอ่าจมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของ
พนักงานหรอืเพื่อนรว่มงาน บุคคลอืน่ การปฏบิตังิานของพนักงาน หรอืความมั่นคงหรอืความปลอดภยัในการปฏบิตังิานหรอื
ทรพัยส์นิ พนักงานตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้งานทราบถงึความจ าเป็นตอ้งใชย้า และความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

ความลบัของขอ้มูลรหสัผ่าน และการเขา้ใชง้านเครอืข่ายจะตอ้งถูกเกบ็รกัษา และจดัการโดยใชว้ธิปีฏบิตัทิีนิ่ยมน ามาใช ้เชน่ 
การเปลีย่นรหสัผ่านเป็นประจ า 

“ขอ้มูลภายใน” คอื ขอ้มูลใดๆ เกีย่วกบับรษิทั ทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึหรอืรบัรูโ้ดยทั่วไปได ้ขอ้มูลภายใน ถอืเป็นความลบัทาง
ธุรกจิ และจะตอ้งไม่มีการเปิดเผย หรอืน าไปใชเ้พื่อผลประโยชนส์่วนบุคคล 

พนักงานทุกคนจะตอ้งใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มทีใ่นเรือ่งของจรรยาบรรณ การเลอืกปฏบิตั ิการล่วงละเมิด การตรวจสอบ
ภายใน หรอื การด าเนินคดตีามสทิธิข์องตน ภายใตก้ฏหมาย และตามค าแนะน าของบรษิทั 

พนักงานทุกคนจะตอ้งรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัและทรพัยส์นิส่วนตวัใหป้ลอดภยัอย่างเหมาะสม เม่ือไม่ไดใ้ชง้านและเม่ือเลกิ
งาน 

ขอ้มูลใดๆ ทีท่างเราจดัหา ซึง่รวมถงึประวตัคิุณสมบตักิารท างาน บนัทึกเวลาและค่าใชจ่้าย การน าเสนอ และรายงานการ
ตรวจสอบและการทดสอบ จะตอ้งมีความถูกตอ้งทีสุ่ด  หา้มท าการรายงานทีไ่ม่สุจรติและท าใหเ้ขา้ใจผิดไม่ว่าจะเป็นการ
รายงานในรูปแบบใดก็ตาม โดยเด็ดขาด 

 
  

https://www.bv.com/sites/default/files/2021-07/Compliance%20Practice%201%2002%2001%20-%20Duty%20of%20Care.pdf
https://www.bv.com/sites/default/files/2021-08/Compliance%20Practice%201%2002%2002%20-%20Conflict%20of%20Interest.pdf
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การปฏบิตัติาม 

เราแต่ละคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการอ่าน และนําระเบยีบปฏบิตันีิ้ไปใช ้

ผลของการละเมดิ 

บรษิทัอาจเห็นว่ามีความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการตามความเหมาะสมกบัพนักงานทีล่ะเมิดระเบียบปฏบิตั ิในกรณีเชน่นี ้การ
ด าเนินการทางวนิัย อาจเริม่จากการตกัเตอืน และการว่ากล่าวอย่างเป็นทางการ ไปจนถงึการเลกิจา้ง 

ไม่มีส่วนใดในระเบียบปฏบิตันีิ ้ทีมี่เจตนา หรอืสามารถตคีวามไดว่้าท าใหเ้กดิสญัญาการจา้งงานโดยชดัแจง้ หรอืโดยนัย การ
ไม่ปฏบิตัติามระเบียบปฏบิตันีิอาจหมายถงึการฝ่าฝืนกฏหมายทีบ่งัคบัใช ้และน าไปสู่การด าเนินคดทีัง้ทางแพง่ หรอืทางอาญา 

การรายงานการละเมดิ 

แบล็ค แอนด ์วชิช ์ตอ้งการใหพ้นักงานทุกคนรายงานการละเมิดทีพ่บเห็น หรอืสงสยัว่าเป็นการละเมิด อนัเกีย่วขอ้งกบัระเบียบ
ปฏบิตันีิ ้หรอืเกีย่วขอ้งกบันโยบาย หลกัปฏบิตั ิหรอืคู่มือแนะน าของบรษิทั รวมไปถงีรายงานการกระท าทีผ่ิดปกตติ่อหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึง ดงันี ้

• สายด่วนการก ากบัดูแล และการแจง้เตอืน +1 800-381-2372  หมายเลขนีด้ าเนินการโดยหน่วยงานอสิระ ทีไ่ม่ใช่
พนักงานของแบล็ค แอนด ์วชิช ์โดยหน่วยงานนีไ้ดมี้การจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นชอ่งทางใหบ้คุคลสามารถท าการรายงาน
ไดอ้ย่างสะดวก พนกังานทีป่ฏบิตังิานนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาสามารถดูรหสั toll-free ของประเทศตนเองในการ
ตดิต่อไดท้ี ่Ethics & Compliance Community 

• หวัหนา้งาน 

• ทีป่รกึษาดา้นกฏหมายทั่วไป +1 913-458-4258 

• ผูอ้ านวยการฝ่ายพนักงานสมัพนัธ ์+1 913-458-8243 

• ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลการปฏบิตั ิ

• การรบับรกิารรอ้งเรยีนออนไลนโ์ดยผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิ ท ผ่านลงิคใ์นหนา้ BVConnect 
Compliance หรอืลงิคภ์ายนอก  

สามารถเลอืกทีจ่ะท าการรายงานเหตกุารณต์่างๆ โดยไม่มีการระบุชือ่ได ้การไม่ปฏบิตั ิหรอืการปฏเิสธทีจ่ะรายงานการละเมิด 
หรอืการแกแ้คน้ต่อบุคคลใดก็ตามทีไ่ดท้ าการรายงานการละเมิด ถอืเป็นการไม่ปฏบิตัติามสาระส าคญัของระเบียบปฏบิตันีิ ้

  

https://blackandveatch.sharepoint.com/sites/BV/Corp/legal/Ethics/SitePages/Home.aspx


©Black & Veatch Corporation, 2021. All Rights Reserved. 
The Black & Veatch name and logo are registered trademarks 
of Black & Veatch Corporation. REV 2021-09 

Questions?  

If you have any questions regarding this 
Code of Conduct, please contact your 
supervisor or one of the following. 
 
Tim Triplett 
General Counsel 
P +1 913-458-4258 
E TriplettTW@bv.com 
 
Peter Loftspring 
Chief Compliance Manager 
P +1 913-458-2006 
E LoftspringP@bv.com 
 
Katie Johnson 
Director of Employee Relations 
P +1 913-458-8243 
E JohnsonK2@bv.com 

 

https://www.bv.com/

