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นโยบายต่อตา้นการทุจริต 
 

 เรามุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานอยา่งสูงและภาคภูมิใจทั้งส่ิงท่ีเราสร้างเท่านั้น—และวธีิการท่ีเราสร้างขึ้นอีกดว้ย เราดาํเนินธุรกิจทัว่โลกโดยใชแ้นวทางธุรกิจท่ีถูกหลกัจริยธรรม 

และเราสร้างและเก็บรักษาบนัทึกทางธุรกิจอยา่งถูกตอ้งเสมอมา เราไม่ทนต่อการทุจริตในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือการยอมรับสินบน เงินใตโ้ต๊ะ และการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสมอ่ืนๆ 

ทั้งทางตรงหรือผ่านทางบุคคลท่ีสามท่ีกระทาํการในนามของเรา เรามุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตอยา่งตรงไปตรงมาทุกตวัอกัษรและเจตนารมณ์ 

ซ่ึงรวมถึงกฎหมายควบคมุการประพฤติทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) และกฎหมายควบคุมการติดสินบนในสหราชอาณาจกัร 
(Bribery Act) (เรียกรวมกนัว่า “กฎหมายต่อตา้นการทุจริต”) ทุกท่ีท่ีเราทาํธุรกิจ 

 

   

    

 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกนัการนาํเสนอ การจ่ายเงิน การเรียกร้อง หรือการรับสินบนหรือเงินใตโ้ต๊ะทัว่โลก และเพื่อส่งเสริมพนัธกิจของ Meta 

ในการปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตทัว่โลก 

 

    

 คําจํากัดความ  
ของศัพท์เฉพาะ 

บุคลากรของ Meta มีระบุคาํจาํกดัความไวใ้น หลกัจรรยาบรรณ (“หลกัฯ”) ของ Meta 

โดยหมายถึงสมาชิกของคณะกรรมการอาํนวยการ เจา้หนา้ท่ี พนกังานของ Meta รวมถึงพนกังานชัว่คราว 
(ประกอบดว้ยพนกังานของผูค้า้ ผูรั้บเหมา และท่ีปรึกษา) 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ คือเจา้หนา้ท่ี พนกังาน หรือบุคคลท่ีกระทาํการหรือในนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตวัแทน 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือท่ีรัฐเป็นผูค้วบคมุ หรือองคก์รสาธารณะระหว่างประเทศ (เช่น องคก์ารสหประชาชาติ) 
พรรคการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง หรือสมาชิกในราชวงศ ์
สาํหรับความช่วยเหลือเก่ียวกบัการระบุถึงเจา้หนา้ท่ีรัฐ โปรดทบทวนแนวทางของเราเก่ียวกบั ใครคือ “เจา้หนา้ท่ีรัฐ” และเมื่อมีขอ้สงสัย 
โปรดปรึกษาฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance) 

ส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่า ไดรั้บการตีความในวงกวา้งว่า เป็นส่ิงท่ีผูรั้บอาจถือว่ามีค่าสาํหรับพวกเขา 
ซ่ึงสามารถมาในรูปแบบของของขวญัและผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นเงินสดและไม่ใช่เงินสด ทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ด ้ส่ิงตา่ง ๆ เช่น 
ส่วนลด เงินคืน ของขวญั ความบนัเทิง มื้ออาหาร ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมการเขา้ร่วมประชุม หรือเครดิตโฆษณา ซ่ึง Meta 
สามารถถือเป็น "ส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่า" สาํหรับตวัอยา่งเพิ่มเติมของส่ิงใดก็ตามท่ีมมีูลค่า โปรดทบทวนแนวทางของเราเก่ียวกบั 
ส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่า และเมื่อมีขอ้สงสัย โปรดปรึกษาฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance) 

บุคคลท่ีสาม คือบุคคลใดท่ีไม่ไดรั้บการว่าจา้งจาก Meta หรือธุรกิจหรือองคก์รใด ๆ ท่ีไมไ่ดค้รอบครองหรือควบคมุโดย Meta 
สาํหรับตวัอยา่งของบุคคลท่ีสาม โปรดทบทวน บุคคลท่ีสามคืออะไร และบทบาทหนา้ท่ีของฉนัคืออะไร และเมื่อมขีอ้สงสัย 
โปรดปรึกษาฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance) 

 

    

 ขอบเขตและการนําไปใช้ เราคาดหวงัให้บุคลากรของ Meta และบุคคลท่ีสามท่ีกระทาํการในนามของ Meta ปฏิบตัิตามนโยบายน้ี 

และหลกัการท่ีเป็นพื้นฐานของนโยบายน้ีในกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการทาํงานกบั Meta 

 

  



© 2022 Meta 

    

 ข้อกําหนด   

 01 
ไม่ติดสินบน 

หรือเงินใต้โต๊ะ 

สินบน คือขอ้เสนอ สัญญา การให้ หรือการอนุญาตให้มอบส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่าท่ีไม่เหมาะสมแก่บุคคลใดๆ เพื่อให้ไดม้าหรือรักษาธุรกิจ 
รักษาความไดเ้ปรียบท่ีไม่เหมาะสม หรือโนม้นา้วให้กระทาํการท่ีไม่เหมาะสม สาํหรับ Meta นั้น 
เราไม่ติดสินบนหรือให้อภยักบัการติดสินบน ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ขอ้ห้ามน้ีเก่ียวกบัการติดสินบนบงัคบัใชใ้นทุกสถานการณ์ 
รวมถึงการติดสินบนกบัทางภาครัฐและเชิงพาณิชย ์เราจะเลือกท่ีจะสูญเสียธุรกิจแทนท่ีจะรักษาความปลอดภยัของธุรกิจดว้ยการติดสินบน 
เงินใตโ้ต๊ะ หรือการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม บุคลากรของ Meta ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้กระทาํการโดยตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสาม 
นั้นห้ามมิให้เสนอ จ่ายเงิน ชกัชวน คืนเงิน หรือรับสินบน เงินใตโ้ต๊ะ หรือการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม 

 
 

 02 
มีส่วนร่วมอย่างถูกหลักจริยธรรมกับหน่วยงานแ

ละเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

เรามีส่วนร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์ถูกหลกัจริยธรรม และมีความรับผิดชอบกบัรัฐบาลและหน่วยงานทางการเมืองเพื่อสานต่อภารกิจของ 
Meta เพื่อให้สามารถดาํเนินการเช่นนั้นได ้บุคลากรจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมตัิล่วงหนา้จากฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
ก่อนมอบส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่าให้กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ เวน้แต่ว่านโยบายน้ีจะอนุญาตใหด้าํเนินการเช่นนั้นไดอ้ยา่งชดัแจง้ สถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีปัญหาน้ีอาจเกิดขึ้น ไดแ้ก่: 

 

 

 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง—ผลงานของบริษทัต่าง ๆ ที่มีต่อพรรคการเมือง คณะกรรมการการเมือง และผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดร้บัการควบคุมในหลายประเทศ 
และอาจทาํให้เกิดขอ้กงัวลเร่ืองการทจุริตหรือกอ่ให้เกิดความไม่เหมาะสมได ้เน่ืองดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
จึงจาํเป็นตอ้งไดร้ับการอนุมติัล่วงหนา้จากฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบ กอ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือในการรณรงคต่์าง ๆ ในช่ือหรือในนามของ 
Meta หรือในกรณีที่การมีส่วนร่วมนั้นจะเก่ียวขอ้งกบั Meta การมีส่วนร่วมโดยสมคัรใจของพนกังานที่มีคุณสมบติัเหมาะสมของ Meta 
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการทางการเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของ Meta (MPAC) สามารถทาํไดต้ามขอ้บงัคบัของ MPAC สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
โปรดดูที่นโยบายเก่ียวกบักิจกรรมทางการเมืองและการวิ่งเตน้ของ Meta 

 

 

 

การสนับสนุนกิจกรรม—แมว้่าอาจเป็นเร่ืองเหมาะสมสาํหรับ Meta ที่จะสนบัสนุนการสัมนาและกิจกรรมที่คลา้ยคลึงกนั 
เราตอ้งดูแลใหก้ารสนบัสนุนของเราไม่ส่งผลให้มีการจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมไปยงัเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมติัล่วงหนา้จากฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบ สาํหรับการสนบัสนุนตามคาํขอของเจา้หนา้ที่รัฐ 
สาํหรับกิจกรรมทีใ่กลชิ้ดกบัเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
หรือสาํหรับการสนบัสนุนที่จะส่งผลใหเ้จา้หนา้ที่ของรัฐไดร้บัส่ิงของที่มีมูลค่าเกินขีดจาํกดัตามที่ระบุในนโยบายเก่ียวกบัของขวญัและการให้ความบนัเทิงแก่ธุรกิจของ 
Meta ตวัอยา่งของกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ที่ของรัฐ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือให้เกียรติหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

 

 

 

การตัดสินใจจ้างงาน—Meta จา้งงานตามความเหมาะสมของคุณสมบติั ความรู ้ทกัษะ และความสามารถที่จาํเป็นสาํหรับแต่ละตาํแหน่ง 

นั้นใชก้ระบวนการจา้งงานตามปกติของ Meta เสมอ และอยา่ว่าจา้งบุคคลใด ๆ ที่ไดร้ับการแนะนาํโดยหรือเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
เพื่อให้ไดม้าหรือเพื่อรักษาธุรกิจ เพือ่รักษาความไดเ้ปรียบทีไ่ม่เหมาะสม หรือเพื่อโนม้นา้วให้พวกเขากระทาํการที่ไม่เหมาะสม 
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการสรรหาบุคคลและการว่าจา้งเจา้หนา้ที่ของรัฐ โปรดดูที่นโยบายเก่ียวกบักิจกรรมทางการเมืองและการวิ่งเตน้ของ Meta 

 

 

 

การจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวก—โดยทัว่ไป การจ่ายเงิน “ค่าอาํนวยความสะดวก” หรือ “ค่านํ้าร้อนนํ้าชา” เป็นการจ่ายเงินมูลค่าตํ่า 
เพื่อรกัษาความปลอดภยัหรือเร่งรัดการดาํเนินการตามปกติที่ไม่ใชดุ้ลยพินิจโดยเจา้หนา้ที่ของรัฐ เช่น การเร่งออกวีซ่าที่ยงัไม่หมดอาย ุบุคลากรของ Meta 
มีขอ้ห้ามมิใหจ้่ายเงินหรือเอื้อให้มีการจ่ายเงิน แมจ้ะไดร้ับอนุญาตภายใตก้ฎหมายทอ้งถิ่นก็ตาม 

 

 03 
ปฏิบัติตามระเบียบของ Meta 

เก่ียวกับของขวัญและการต้อนรับทางธุรกิจ 

เราลงทุนอยา่งมีความรับผิดชอบในความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของเรา และไม่เสนอหรือยอมรับส่ิงท่ีมีมูลค่าใด ๆ 
เพื่อโนม้นา้วผูค้นอยา่งไม่เหมาะสมหรือภายใตส้ถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม 
นโยบายเก่ียวกบัของขวญัและการให้ความบนัเทิงแก่ธุรกิจ ของ Meta 

ประกอบดว้ยวงเงินดอลลาร์และขอ้กาํหนดล่วงหนา้สาํหรับการให้และรับของขวญั มื้ออาหาร การเดินทาง และความบนัเทิง 
ระเบียบเหล่าน้ีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ กิจกรรม และขึ้นอยูก่บัว่าผูรั้บเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือไม่ ทั้งน้ี เป็นท่ีคาดหวงัว่า 
บุคลากรของ Meta จะยึดมัน่และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ีก่อนการให้หรือรับของขวญั มื้ออาหาร ความบนัเทิง 
หรือการเดินทางไปยงัหรือจากบุคคลท่ีสาม 
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 04 
ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับทุน 
และการบริจาคของ Meta 

เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจ ค่านิยม และหลกัการของ Meta เราอาจเลือกท่ีจะให้ทุนหรือบริจาคให้กบัองคก์รการกุศล ชุมชน การศึกษา 
การสนับสนุน อุตสาหกรรม หรือการวิจยั ทั้งน้ี 
ทุนและการบริจาคดงักล่าวทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือการกุศลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ไม่ไดท้าํขึ้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนขอ้ตกลงท่ีพึงประสงคก์บัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดก่อนการอนุมตัิและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในนโยบายเก่ียวกบัทุนและการบริจาคของ Meta 

 
 

 05 
ทํางานอย่างมีความรับผิดชอบ 

กับบุคคลท่ีสามท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและ 
ถูกหลักจริยธรรม 

Meta ทาํงานร่วมกบับุคคลท่ีสามท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมและความซ่ือสัตย ์และปฏิบตัิตามกฎหมายทอ้งถ่ิน 
ปฏิบตัิตามขั้นตอนต่าง ๆ ในนโยบายเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงของบุคคลท่ีสามของ Meta 

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดาํเนินการตามขั้นตอนการดาํเนินการจดัการความเส่ียงของบุคคลท่ีสามของ Meta ซ่ึงรวมถึงการรับขอ้มูลผ่านThird 

Party Assessment Tool การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามความเส่ียง และการทาํสัญญา ไดม้ีการตรวจสอบบุคคลท่ีสามทั้งหมด 
สาํหรับบุคคลท่ีสามท่ีมีความเส่ียงสูง ดงัท่ีฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบพิจารณา Meta 

อาจตอ้งใชก้ารตรวจสอบวิเคราะห์สถาน บทบญัญตัิตามสัญญา การฝึกอบรม และการกาํกบัดูแลในระดบัท่ีสูงขึ้น บุคลากรของ Meta 

ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีสามท่ีมีความเส่ียงสูง อาจจาํเป็นตอ้งช่วยระบุและบรรเทาความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริต ดงัรายละเอียดท่ีระบุใน 
แนวทางสาํหรับการรักษาบุคคลท่ีสาม 
ห้ามขอให้บุคคลท่ีสามดาํเนินการส่ิงใดท่ีเราไม่สามารถทาํไดด้ว้ยตวัเราเองภายใตน้โบายต่อตา้นการทุจริตน้ี 
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ระบุและ 

จัดการกับ “สัญญาณเตือน” 

การเพิกเฉยต่อสัญญาณของการติดสินบนอาจส่งผลให้ท่านและ Meta ตอ้งรับผิดทางกฎหมาย หากมีบางส่ิงเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกรรม 
การจดัการทางธุรกิจ หรือคาํขอจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ “ดูแย”่ หรือ “ผิดแปลกไปจากปกต”ิ 
ท่านควรส่งเร่ืองดงักล่าวไปยงัหน่วยงานกาํกบัดูแลเพื่อรับการตรวจสอบและแนะนาํ และปฏิบตัิตามคาํแนะนาํท่ีไดรั้บ 
สาํหรับคาํแนะนาํเพิ่มเติม โปรดทบทวน ตวัอยา่งของ “สัญญาณเตือน” 
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สร้างและรักษา 

บันทึกทางธุรกิจอย่างถูกต้อง 
และการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

หนงัสือและบนัทึกของ Meta ลว้นสะทอ้นถึงการดาํเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมพื้นฐานเสมอ สัญญาต่าง ๆ 
จาํเป็นตอ้งสะทอ้นถึงเศรษฐศาสตร์ของขอ้ตกลงอยา่งถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่น มีการกล่าวถึงจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ งานท่ีตอ้งทาํ 
และผูรั้บผลประโยชน์จากการชาํระเงิน และค่าใชจ้่ายและการใชท้รัพยากร Meta 

ทั้งหมดจะตอ้งมคีาํอธิบายอยา่งถูกตอ้งในเอกสารประกอบ และระบุไวอ้ยา่งถูกตอ้งในหนงัสือและบนัทึกของเรา 
ห้ามเป็นสาเหตุหรือยอมให้มีการจดัการค่าใชจ้่ายทางธุรกิจใด ๆ "นอกตาํรา" หรือผิดลกัษณะ ห้ามสร้างรายการท่ีเป็นเท็จ ทาํให้เขา้ใจผิด 
ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกตอ้งในหนงัสือและบนัทึกของ Meta โปรดแน่ใจว่าไดป้ฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัสัญญาของ Meta 

สาํหรับการตรวจสอบ อนุมตัิ และการลงนามในสัญญา และห้ามทาํ "ขอ้ตกลงขา้งเคียง" ท่ีเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดในสัญญา 
โดยไม่ตอ้งมีการอนุมตัิท่ีจาํเป็น และโปรดจาํไวว้่า ทุกคนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการช่วยให้ Meta 

สามารถรักษาระบบการควบคุมภายในไดอ้ยา่งเพียงพอ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต และเพื่อใหแ้น่ใจว่าหนงัสือและบนัทึกต่าง ๆ 
นั้นถูกตอ้ง 
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ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามความเ

ส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ 
การซ้ือกิจการและ 

การร่วมลงทุน 
 
 
  

Meta จะไม่เขา้ร่วมในการร่วมทุนหรือการจดัการทางธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือลงทุนในหรือซ้ือบริษทัใด ๆ 
โดยไม่ดาํเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะท่ีเหมาะสมก่อน การคุม้ครองตามสัญญาท่ีเหมาะสมซ่ึงผ่านการเจรจาก่อน 
และการกาํกบัดูแลท่ีเหมาะสมซ่ึงผ่านการตรวจสอบแลว้ ในกรณีของการซ้ือกิจการ Meta 

จะดาํเนินการรวมบริษทัหลงัการเขา้ซ้ือกิจการและการฝึกอบรมตามความเส่ียง 
เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานท่ีไดม้าและบุคลากรมีความคุน้เคยและปฏิบตัิตามนโยบายน้ี 

 



© 2022 Meta 

 
 

  

 การละเมิด 
นโยบาย 

การบังคับใช้—การละเมิดนโยบายหรือกฎหมายน้ีอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินยัจนถึงและรวมถึงการเลิกจา้งพนกังาน Meta 

หรือการถอดออกจากบญัชี Meta สาํหรับพนกังานชัว่คราว โดยอยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
บุคคลใดท่ีละเมิดนโยบายน้ีอาจส่งผลให้ตนเองและ Meta ไดรั้บโทษทางแพ่งและทางอาญาได ้

ข้อยกเว้นสําหรับภัยคุกคามท่ีร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตหรือความปลอดภัย—
นโยบายน้ีไม่ไดห้้ามการจ่ายเงินเพื่อหลีกเล่ียงภยัคุกคามท่ีร้ายแรงและเป็นภยัคุกคามตอ่ชีวิตหรือความปลอดภยัทางกายภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎหมายต่อตา้นการทุจริตทัว่โลก หากเป็นไปได ้
ท่านควรปรึกษากบัฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบล่วงหนา้ก่อนการชาํระเงินดงักล่าว หากเป็นไปไม่ได ้
ท่านจะตอ้งรายงานอุบตัิการณ์ดงักล่าวต่อฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามตามกฎระเบียบโดยเร็วท่ีสุด 
นโยบายส่วนกลางดา้นการรักษาความปลอดภยัสาํหรับการเดินทางของ Meta 

ระบุถึงแนวทางเพิ่มเติมและกลไกการรายงานสาํหรับขอ้ยกเวน้ฉุกเฉิน 

 

    

 การรายงานข้อสงสัยหรือข้อ 

ละเมิด 

การละเมิดนโยบายน้ีท่ีทราบหรือตอ้งสงสัยทั้งหมดจะตอ้งรายงานโดยไม่ชกัชา้ ไมว่า่จะโดยตรงต่อฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
ฝ่ายการตรวจสอบภายใน หรือผ่านนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและการแจง้เบาะแสของ Meta  

การรายงานโดยไม่ระบุตวัตนของผูแ้จง้ สามารถดาํเนินการโดยวิธีต่อไปน้ี: 

● ไปท่ี SpeakUp 

● โทร +1-877-564-9619 

● รับรหสัเขา้ใชง้านโดยตรงท่ี https://www.business.att.com/collateral/access.html  
จากนั้นโทร +1-877-564-9619 โดยปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของพนกังาน 

สาํหรับพนกังานระดบัผูจ้ดัการของ Meta โปรดตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของท่านภายใตห้ลกัฯ 
ในการรายงานขอ้สงสัยเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และนโยบายท่ีสงสัยหรือเป็นท่ีรู้จกั 
หรือการละเมืดกฎหมายต่อพนัธมิตรฝ่ายพนกังานสัมพนัธ์ พนัธมติรทางธุรกิจฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกฎหมาย 
โปรดรายงานขอ้สงสัยเก่ียวกบัพนกังานสาํรองไปยงั cwquestions@meta.com 

หากท่านมีคาํถามเก่ียวกบัการบงัคบัใชน้โยบายน้ีไดโ้ปรดส่งคาํถามไปท่ี legalapproval@meta.com นอกจากน้ี 
ขอแนะนาํให้ท่านอภิปรายถึงคาํถามและขอ้สงสัยต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิทางธุรกิจของเราหรือนโยบายต่าง ๆ กบัฝ่ายบริหารของท่าน 
สาํหรับแนวทางเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีร้องขอการอนุมตัิท่ีจาํเป็นภายใตน้โยบายน้ี โปรดไปท่ีคาํถามเก่ียวกบันโยบายและการอนุมตัิ 

 

    

 การปรับเปลี่ยน 
นโยบาย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเส่ียงและการตรวจสอบจะทบทวนนโยบายน้ีเป็นประจาํ ประเมินประสิทธิผล 
และปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายตามท่ีจาํเป็น 
การเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารจดัการในนโยบายอาจไดรั้บการอนุมตัิจากประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายของ Meta 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  

 

 


