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สารบัญ

คู่มือสําหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Avient ยึดมั่นในการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็ นธรรมและระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรี ในตลาดการค้า ด้วยเหตุผลนี ้ บริษัทได้พัฒนา
และดำ�เนิ นนโยบายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดระดับโลกนี ้ (“
นโยบายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด”) เพื่อป้ องกันการปฏิบัติ ใน
ลักษณะต่อต้านการแข่งขันทางการค้า รับรองถึงการปฏิบัตติ าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อยืนหยัดถึงชื่อเสียงของเรา Avient อุทิศ
ตนเพื่อดำ�เนิ นธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ความมีคณ
ุ ธรรม
และมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงสุด และการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดทัง้ หมด
นโยบายนี ้ช่วยสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของ Avient ใน
การส่งเสริมการแข่งขันที่เสรีและมีความเป็ นธรรม และความมุ่งมั่น
ของบริษัทในการปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะบริษัทที่ตงั ้ อยู่ ในสหรัฐอเมริกาและมีการดำ�เนิ น
การทางธุรกิจทั่วโลก Avient ยึดมั่นในการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
การปฏิบัตท
ิ ่รี ะบุไว้ ในกฎหมาย Sherman Act, Clayton Act,
Robinson- Patman Act และ Federal Trade Commission Act
ของสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันระดับ
ท้องถิ่นของทุกประเทศที่บริษัทดำ�เนิ นการทางธุรกิจ (รวมเรียกว่า “
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด”)
้ เพื่อเป็ นส่วนเสริม
นโยบายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดนี ้จัดทำ�ขึน
ของหลักจรรยาบรรณของ Avient ในหัวข้อเรือ่ งการแข่งขัน หากมี
คำ�ถามเกี่ยวกับนโยบายนี ้หรือการปรับใช้นโยบายนี ้ ในสถานการณ์ ท่ี
เฉพาะเจาะจง โปรดส่งให้กับฝ่ ายกฎหมายของ Avient

ภาพรวมของนโยบาย
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดปกป้ องการแข่งขัน กฎหมาย
เหล่านี ้สะท้อนถึงความเชื่อว่าตลาดการแข่งขันจะให้ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดท
ี ่สี ุดกับผู้บริ โภคในราคาที่ต�่ำ ที่สุด ความสำ�คัญของการ
ปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดของรัฐบาลกลาง รัฐ
และต่างประเทศไม่อาจกล่าวย้ำ�ได้อย่างเพียงพอ การละเมิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดสามารถส่งผลให้ Avient และตัวคุณ
เองได้รบั บทลงโทษทางอาญาและทางแพ่งที่รน
ุ แรงได้ นอกเหนื อจาก
การหลีกเลีย่ งบทลงโทษทางกฎหมายแล้ว การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดมีความสอดคล้องกับความยึดมั่นทาง
จริยธรรมของ Avient
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แข่งขันทางการค้านั ้นไม่สามารถยอมรับได้ โดยเด็ดขาด และอาจส่ง
ผลให้บุคคลนั ้นและ Avient ถูกดำ�เนิ นคดีทางอาญา เสื่อมเสียชื่อ
เสียง หรือได้รบั ผลตามมาที่รา้ ยแรงอื่น ๆ บริษัทจะทำ�การลงโทษทาง
วินัยต่อบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ในลักษณะต่อต้านการ
แข่งขันทางการค้าโดยมี โทษสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง

คุณทราบหรือไม่
การละเมิดต่าง ๆ ส่งผลให้มีคา่ ปรับเป็ นเงินจำ�นวนหลายล้าน
ดอลลาร์และมี โทษจำ�คุกสำ�หรับตัวบุคคล เนื่ องจากกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดเป็ นสิ่งสำ�คัญมากและผลที่ตาม
มาของการละเมิดนั ้นเป็ นสิ่งที่รน
ุ แรงมาก นโยบายว่าด้วยการ
ป้ องกันการผูกขาดจึงต้องได้รบั การปฏิบัตติ ามอย่างเคร่งครัด
ไม่มีเจ้าหน้ าที่ พนั กงาน หรือตัวแทนของบริษัทบุคคลใด
้ ำ� หรือยกโทษความประพฤติท่ี ไม่
ที่สามารถอนุ ญาต ชีน
สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดนี ้หรือ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด
บทสรุปของกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดดังต่อไปนี ้เกี่ยว
กับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกา อย่างไร
ก็ตาม พนั กงานควรรับทราบว่ามีกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการ
ผูกขาดระดับรัฐ และต่างประเทศก็ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
การผูกขาดของตนเองแล้ว ณ ตอนนี ้ ซึ่งยังต้องได้รบั การตรวจสอบ
เพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ บทสรุปนี ้ ไม่ ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแบบรวมทุกอย่าง ในขณะที่เราไม่ ได้คาดหวังให้
คุณเชี่ยวชาญในเรือ่ งของกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดอย่าง
ลึกซึง้ พนั กงานควรมีความคุน
้ เคยกับนโยบายว่าด้วยการป้ องกันการ
้ ได้
ผูกขาดอย่างเพียงพอที่จะรับรูถ้ ึงปัญหาการผูกขาดที่อาจเกิดขึน
และมองหาคำ�แนะนำ�จากฝ่ ายกฎหมายของ Avient

นโยบายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดนี ้ มีผลใช้กับบุคลากรทุกคน
ที่ Avient และบริษัทในเครือ แผนกงาน และการร่วมค้า ซึ่งได้แก่
เจ้าหน้ าที่ พนั กงาน และตัวแทนหรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ดำ�เนิ น
งานในนามของ Avient ในทุกสถานที่ท่วั โลก บุคคลทุกคนที่ทำ�งาน
ให้กับหรือในนามของ Avient มีความรับผิดชอบส่วนตัวและพันธะ
หน้ าที่ ในการรับรองการใช้นโยบายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดนี ้
และปฏิบัตกิ ิจกรรมทางธุรกิจของ Avient อย่างมีจริยธรรมและเป็ น
ไปตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ในลักษณะต่อต้านการ
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สารบัญ

ภาพรวมของกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการ
ผูกขาดของสหรัฐอเมริกา
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกามีขอบเขต
กว้าง และหน่ วยงานราชการของสหรัฐที่บังคับใช้กฎหมายเหล่านี ้จะ
ไม่ลังเลที่จะใช้กฎหมายนี ้ ในกิจกรรมที่ตอ่ ต้านการแข่งขันทางการค้า
ในต่างประเทศ นอกจากนี ้ ประเทศต่าง ๆ ก็ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันของตนเอง บาง
ครัง้ กฎหมายเหล่านี ้มีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ในเหตุการณ์ ใดก็ตาม การปฏิบัตท
ิ างธุรกิจในลักษณะที่ตอ่ ต้านการ
แข่งขันทางการค้าที่อาจมีผลต่อการค้าในประเทศหรือต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกาอาจละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด
้ ที่ ใดหรือบุคคลสัญชาติ
ของสหรัฐอเมริกาได้ ไม่วา่ กิจกรรมจะเกิดขึน
ใดมีความเกี่ยวข้องก็ตาม
ตัวอย่างของการปฏิบัตท
ิ ่ตี อ้ งห้ามได้แก่:
• การตกลงร่วมกันกำ�หนดราคาสินค้าที่ผลิตหรือขาย
• การตกลงที่จะสมยอมในการประมูลในโปรเจค
• การตกลงที่จะแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
• การตกลงที่จะจัดสรรลูกค้า
• การปฏิบัตท
ิ ่ผี ูกขาด เช่น การกำ�หนดราคาเพื่อขจัดคูแ่ ข่ง การ
โก่งราคา หรือการปฏิเสธในการทำ�ธุรกิจในตลาดการค้าของ
สหรัฐอเมริกา
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
รวมถึงพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยส่ วนใหญ่ ในกฎหมาย Sherman
Act, Clayton Act, Robinson-Patman Act และ Federal Trade
Commission Act แต่ละกฎหมายมีการปฏิบัติท่ีต่างกัน และ
กฎหมายทัง้ หมดประกอบด้วยรากฐานที่สำ�คัญของกฎหมายและ
หลักการว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดของสหรัฐฯ สำ�หรับกฎหมาย
ระดับโลกหลายฉบับ
1. กฎหมาย Sherman Act ห้ ามมิ ให้ :
• ทำ�การปฏิบัตริ ว่ มกันที่จำ�กัดขอบเขตการค้าอย่างไม่สมเหตุ
สมผล (รวมถึง การตกลงร่วมกันกำ�หนดราคา การจำ�กัด
ผลิตผล การจัดสรรลูกค้าหรืออาณาเขตระหว่างคูแ่ ข่ง การ
คว่�ำ บาตรของกลุ่ม และการจำ�กัดการแจกจ่ายและการออกใบ
อนุ ญาตบางอย่าง)
• ประกาศเกี่ยวกับการผูกขาดและความพยายามที่ผิดกฎหมาย
และสมคบคิดเพื่อผูกขาด (แม้ว่าจะไม่ประสบความสำ�เร็จ
ก็ตาม)
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• มีการควบรวมกิจการและการซือ้ กิจการบางอย่างในบริษัทคูแ่ ข่ง
ที่ทำ�ร้ายการแข่งขันอย่างผิดกฎหมาย
• บุคคลทำ�หน้ าที่เป็ นผู้อำ�นวยการหรือเจ้าหน้ าที่ของบริษัทคูแ่ ข่ง
3. กฎหมาย Robinson-Patman ห้ ามมิ ให ้:
• มีการเลือกปฏิบัตดิ า้ นราคา และการเลือกปฏิบัตดิ า้ นเงือ่ นไข
ของบริการส่งเสริมการขายและเงินช่วยเหลือ ระหว่างลูกค้า
คูแ่ ข่ง หากมีการเห็นชอบข้อกำ�หนดด้านเขตอำ�นาจศาลบาง
ประการและไม่มีการใช้การป้ องกันของกฎหมาย
• มีการชักนำ�หรือการรับรูถ้ ึงการได้รบั การเลือกปฏิบัตดิ า้ นราคาที่
ผิดกฎหมาย
4. กฎหมาย Federal Trade Commission Act ห้ ามมิ ให้ :
• ทำ�การปฏิบัตท
ิ ี่ละเมิดอักษรหรือเจตนาของกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันการผูกขาดอื่น
• ทำ�การปฏิบัตท
ิ ี่ ไม่เป็ นธรรมหรือหลอกลวงต่อผู้บริ โภค เช่น
การโฆษณาหรือปิ ดฉลากที่หลอกลวง การไม่เปิ ดเผยข้อ
บกพร่องของผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติ ในการรายงานเครดิต
ที่ ไม่เป็ นธรรม
แต่ละรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกันกับอีกกว่า 100
ประเทศนอกสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด
ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกส่วนใหญ่ เช่นเดียวกันกับ
ประเทศแคนาดา จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ปัญหาเกี่ยวกับการ
ป้ องกันการผูกขาดที่กล่าวถึงในนโยบายนี ้ ใช้กับกฎหมายส่วนใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันทั่วโลก เมื่อ
ใดที่คณ
ุ คาดว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อการต่อ
ต้านการผูกขาดที่อาจส่งผลกระทบ ไม่วา่ จะเป็ นภายในหรือภายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณควรปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายของ Avient
ล่วงหน้ า

คุณทราบหรือไม่
้ เมื่อบุคคลหนึ่ งมีส่วนร่วมในการ
การคว่ำ�บาตร เกิดขึน
ปฏิเสธที่จะทำ�ธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตหรือลูกค้า ซึ่งรวมถึงการ
จัดการโดยที่คแู่ ข่งหนึ่ งรายปฏิเสธที่จะทำ�ธุรกิจกับลูกค้าหรือ
ผู้ผลิตที่เฉพาะเจาะจงด้วยความเข้าใจที่เขียนหรือไม่เขียน
เป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าคูแ่ ข่งของตนจะทำ�เช่นเดียวกัน
การตกลงพ่วง เป็ นการปฏิบัตท
ิ ี่เกี่ยวข้องกับการทำ�เงือ่ นไข
การขายผลิตภัณฑ์แก่ข้อตกลงของลูกค้าเพื่อซือ้ ผลิตภัณฑ์
“พ่วง” อื่น

2. กฎหมาย Clayton Act ห้ ามมิ ให้ :
• มีข้อตกลงพ่วง การทำ�ข้อตกลงจำ�กัดสิทธิ และสัญญาการจัด
ส่งตามความต้องการ (requirements contract)
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การละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด
การแข่งขันที่รน
ุ แรงในตลาดการค้าเป็ นสิ่งที่ดตี อ่ ทัง้ ธุรกิจและผู้
บริ โภค ทำ�ให้มีนวัตกรรม ตัวเลือก และนำ�มาซึ่งคุณภาพที่สูงกว่าใน
ผลิตภัณฑ์และบริการในราคาที่ต�่ำ กว่า
อย่างไรก็ตาม เมื่อการแข่งขันถูกคุกคามโดยการปฏิบัตท
ิ างธุรกิจที่
ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด
จะเข้ามามีบทบาท กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดอาจเป็ น
กฎหมายที่ซับซ้อน และมีการเขียนที่กว้างขวาง การละเมิดสามารถ
้ ได้ โดยไม่มีเจตนาเสียหาย และสามารถนำ�ไปสู่ผลตามมาที่
เกิดขึน
รุนแรงสำ�หรับทัง้ คุณและบริษัท
ตัวอย่างเช่น การตกลงร่วมกันกำ�หนดราคาเป็ นความผิดทางอาญา
มี โทษโดยการจำ�คุกและจ่ายค่าปรับที่สูงถึง 1 ล้านดอลลาร์สำ�หรับ
บุคคล และ 100 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่าสำ�หรับบริษัท แม้แต่การ
ปรากฎให้เห็นของพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันสามารถนำ�ไปสู่ข้อหา
การละเมิดการป้ องกันการผูกขาดสำ�หรับบริษัทและบุคคล ด้านล่างนี ้
้ ที่สำ�คัญที่ตอ้ งตระหนั กไว้
คือพืน

คุณทราบหรือไม่
“การสมยอมในการประมู ล (Bid Rigging)” หมายถึง การ
ทีค่ แู่ ข่งหลายฝ่ ายทีส่ มคบร่วมคิดกันตกลงกันล่วงหน้ าว่าใคร
จะเป็ นผูช้ นะการประมูลในสัญญาขณะทีด่ ำ�เนิ นการผ่าน
กระบวนการประมูลทีม่ กี ารแข่งขันกัน ในบางรายการ ผูป้ ระมูล
ต่�ำ จะตกลงทีจ่ ะถอนตัวออกจากการประมูลเพือ่ ประโยชน์ ของ
ผูป้ ระมูลต่�ำ คนต่อไปเพือ่ แลกเปลีย่ นกับสัญญารับช่วงทีม่ ผี ล
ประโยชน์ มากซึง่ แบ่งราคาทีส่ งู กว่าที่ ได้รบั มาอย่างผิดกฎหมาย
ระหว่างพวกเขา
“การเวี ยนประมู ล (Bid Rotation)” หมายถึง เมื่อผู้สมรู้
ร่วมคิดเสนอราคาเสนอประมูลแต่ผลัดกันเป็ นผู้ประมูล
ต่�ำ ยกตัวอย่างเช่น คูแ่ ข่งอาจผลัดกันทำ�สัญญาตามขนาด
ของสัญญานั ้น จัดสรรจำ�นวนที่เท่าเทียมกันให้แก่ผู้สมรูร้ ว่ ม
คิดแต่ละคน หรือจัดสรรปริมาณที่สอดคล้องกับขนาดของ
บริษัทของผู้สมรูร้ ว่ มคิดแต่ละคน รูปแบบการเวียนประมูลที่
เคร่งครัดนั ้นเป็ นการท้าทายกฎแห่งความบังเอิญ (the Law
้
of Chance) และบ่งชีว้ า่ มีการสมรูร้ ว่ มคิดเกิดขึน
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้ ที่ท่ีน่ากังวลเกี่ยวกับการป้ องกันการผูกขาดที่
พืน
้ ได้
อาจเกิดขึน
1. การตกลงร่วมกั นในแนวราบ ความผิดร้ายแรงที่สุดคือการตกลง
ร่วมกันในแนวราบ (Horizontal agreement) ระหว่างคูแ่ ข่งเพื่อ
ยับยัง้ การแข่งขัน ตัวอย่างของการตกลงดังกล่าวรวมถึงสิ่งต่อไปนี ้:
• การตกลงร่วมกันกำ�หนดราคา (Price Fixing)—การตกลง
กับคูแ่ ข่งที่จะกำ�หนดหรือส่งผลกระทบกับราคา การประมูล
เงือ่ นไขและข้อกำ�หนดในการขาย ควรจำ�ไว้วา่ ลูกค้าและผู้ผลิต
ของ Avient อาจเป็ นคูแ่ ข่งของ Avient
• การจำ�กัดการผลิต (Production Restriction)—การตกลง
กับคูแ่ ข่งที่จะกำ�หนดขอบเขตหรือจำ�กัดการผลิตเพื่อรักษา
ปริมาณสินค้าให้มีจำ�นวนจำ�กัดและมีราคาที่สูง
• การจำ�กัดคุณภาพ (Quality Restriction)—การตกลงกับคู่
แข่งที่จะจำ�กัดการแข่งขันโดยใช้คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์เป็ น
้ ฐาน
พืน
• การแบ่งตลาดการค้า (Market Division)—การตกลงกับคู่
แข่งที่จะแบ่งตลาดการค้าผ่านการจัดสรรของอาณาเขตการ
ขาย สายผลิตภัณฑ์ หรือโดยการแบ่งหรือการจัดสรรลูกค้าหรือ
ผู้ผลิตบางอย่าง
• การปฏิเสธในการทำ�ธุรกิจ (Refusals to Deal)—การตกลงกับ
คูแ่ ข่งที่จะคว่�ำ บาตรหรือไม่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทภายนอก
2. การติ ดต่อกั บคู่ แข่ง โดยปกติ ในการทำ�ธุรกิจ คุณอาจต้องติดต่อ
กับคูแ่ ข่ง ในบางกรณี ลูกค้าของคุณอาจเป็ นคูแ่ ข่งของคุณ คุณ
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่งเมื่อมีการติดต่อกับคูแ่ ข่ง ไม่
เพียงแต่ท่คี ณ
ุ ต้องไม่ตกลงกับคูแ่ ข่งที่จะปฏิบัตสิ ิ่งใดก็ตามที่ลด
การแข่งขัน คุณต้องหลีกเลีย่ งแม้กระทั่งการปรากฏให้เห็นของการ
มีการสื่อสารกับคูแ่ ข่งที่เกี่ยวกับราคา ส่วนลด การประมูล ระดับ
ผลิตผล ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขในการขาย หรือการจัดสรรลูกค้า
หรือตลาดการค้า คุณสามารถถู กตัดสิ นลงโทษตามการปรากฏ
ให้ เห็ น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ พนั กงานอั ยการหรื อคณะลู กขุนคิ ดว่า
คุณทำ�ลงไป แม้วา่ คุณจะเป็ นผู้บริสุทธิ์ก็ตามด้วยเหตุผลนี ้ ให้
หลีกเลีย่ งการติดต่อกับคูแ่ ข่งที่ ไม่จำ�เป็ น

“การถอนตั ว (Bid Suppression)” หมายถึง เมื่อคูแ่ ข่งหนึ่ ง
รายหรือหลายรายที่คาดการณ์ วา่ จะทำ�การประมูล หรือผู้ที่
ประมูลมาก่อนหน้ านี ้ ตกลงที่จะละเว้นจากการประมูล หรือ
ถอนตัวจากการประมูลก่อนหน้ านี ้เพื่อให้การประมูลของคู่
แข่งที่ ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผู้ชนะได้รบั การยอมรับ
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ประเด็นสามรายการดังต่อไปนี ้ ควรได้รบ
ั การเฝ้ าดูและเน้ น
ย้ำ�อย่างเป็ นพิเศษ:
อย่างที่หนึ่ ง ไม่จำ�เป็ นที่ตอ้ งมีการตกลงที่เป็ นลายลักษณ์ อักษร
อย่างเป็ นทางการในการละเมิดกฎหมาย คุณเสี่ยงต่อการ
พิพากษาลงโทษโดยยึดเรือ่ ง “สัญญาลูกผู้ชาย (gentlemen’s
agreement)” หรือการสื่อสารในสถานที่ท่ี ไม่เป็ นทางการ ตาม
ด้วยการกระทำ�ที่คล้ายกันที่สนั บสนุ นว่าเกิดการประชุมที่มี
เจตนาเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ ในการต่อต้านการแข่งขัน
อย่างที่สอง ในขณะที่สมาคมการค้าและองค์กรการตัง้ ค่า
มาตรฐานมีผลประโยชน์ ท่ถี ูกต้องตามกฎหมาย โดยปกติแล้ว
พวกเขามีการประชุมและการพูดคุยกับคูแ่ ข่ง จึงควรที่จะไม่มี
การเป็ นสมาชิกหรือการเข้าร่วมในสมาคมการค้าหรือองค์กรการ
ตัง้ ค่ามาตรฐาน เว้นแต่มีการกำ�หนดผลประโยชน์ ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ในเวลาเริม่ ต้นการประชุมแต่ละครัง้ ควรมีการแจ้ง
เตือนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการประชุมดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั ้น
หากคุณเข้าร่วมองค์กรหรือสมาคมดังกล่าว คุณต้องใช้ความ
ระมัดระวังไม่เพียงแต่ ในการประชุมที่เป็ นทางการ แต่รวมถึง
ในการพบปะแบบไม่เป็ นทางการเช่นกัน
อย่างที่สาม ไม่ว่าสถานที่จะเป็ นที่ ใดก็ตาม ห้ามมิ ให้พูดคุยถึง
ราคา เงื่อนไขในการขาย ระดับผลิตผล หรือการจัดสรรลูกค้า
หรือตลาดการค้ากับคู่แข่งใดก็ตาม หากคุณพบว่าตัวคุณเอง
้ มา ให้ออกจากห้องนั ้ น
อยู่ ในที่ท่ีคู่แข่งยกประเด็นเหล่านี ้ ขึ น
โดยทันที ติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Avient เมื่อมี โอกาสเป็ น
อย่างแรก และบันทึกเหตุการณ์ ดังกล่าว รวมถึงตอบคำ�ถาม
ดังต่อไปนี ้ :
• มี ใครที่อยู่ ในการประชุมนั ้นบ้าง
้ เมื่อใดและที่ ไหน
• การประชุมนั ้นเกิดขึน
้ ที่การประชุมนั ้น
• เกิดอะไรขึน
ฝ่ ายกฎหมายของ Avient จะช่วยปกป้ องตัวคุณและบริษัท เมื่อ
้ ในภายหลัง
มีคำ�ถามเกิดขึน
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3. ข้ อตกลงที่ เป็ นการจำ�กัดการแข่งขั นในแนวดิ่ ง (Vertical
restraints) ข้อตกลงที่เป็ นการจำ�กัดการแข่งขันในแนวดิง่ เกี่ยว
พันกับการปฏิบัติ ใดก็ตามที่กำ�หนดขอบเขตหรือจำ�กัดเสรีภาพใน
การปฏิบัตขิ องลูกค้าหรือผู้จัดจำ�หน่ ายที่เกี่ยวข้องกับคำ�ถาม ที่ ไหน
หรือ จากใครหรือให้ ใคร ที่พวกเขาอาจซือ้ หรือขายต่อผลิตภัณฑ์
และราคาสำ�หรับการขายต่อผลิตภัณฑ์ ประเภทของข้อตกลงที่
เป็ นการจำ�กัดการแข่งขันในแนวดิง่ รวมถึง:
• ราคาขายต่อ—การตกลงกับลูกค้าที่จะกำ�หนดหรือ มิฉะนั ้น ส่ง
ผลกระทบต่อราคา เงือ่ นไข หรือข้อกำ�หนดในการขายต่อ
• การทำ�ข้อตกลงจำ�กัดสิทธิ (Exclusive Dealing)—การตกลงที่
ห้ามลูกค้าในการทำ�ข้อตกลงกับผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่ง
• ผลิตภัณฑ์พ่วง—การกำ�หนดเงือ่ นไขการขายของผลิตภัณฑ์
หรือบริการหนึ่ งตามการซือ้ ของอีกผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่ ง
• ข้อกำ�หนดสายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์
—จำ�เป็ นต้องให้ลูกค้าซือ้ สายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ หรือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะมีสิทธิ ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์หนึ่ งในสาย
ผลิตภัณฑ์นั้น
• การทำ�ข้อตกลงซึ่งกันและกัน (Reciprocal Dealing)—การ
ตกลงใดก็ตามกับลูกค้าที่กล่าวว่า “ฉั นจะซือ้ จากคุณเพราะคุณ
ซือ้ จากฉั น”
• การจำ�กัดอาณาเขตและลูกค้า—การกำ�หนดขอบเขตเสรีภาพ
ของผู้จัดจำ�หน่ ายเพื่อการขายต่อภายนอกอาณาเขตที่ ได้รบั
มอบหมาย หรือให้กับลูกค้าหรือประเภทของลูกค้าที่เฉพาะ
เจาะจง
ทว่าข้อจำ�กัดมีการกำ�หนดที่เป็ นของตนเอง (ที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการตกลงกับคู่แข่ง) ข้อตกลงที่เป็ นการจำ�กัดการแข่งขัน
ในแนวดิ่งดังกล่าวจะไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการ
ผูกขาดโดยอัตโนมัติ โดยแท้จริงแล้ว กฎหมายยอมรับว่าข้อจำ�กัด
ดังกล่าวอาจสนั บสนุ นการแข่งขันแบบอินเตอร์แบรนด์ และเป็ น
ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็ นสิ่ งที่ยากที่
จะแยกประเภทของการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายนี ้ จากการปฏิบัติท่ี
ถูกกฎหมาย คุณควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของ Avient ก่อนที่จะ
นำ�ข้อจำ�กัดใด ๆ เหล่านี ้ มาใช้
4. การผู กขาด (Monopolization)—การใช้อำ�นาจทางการตลาด
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดหลายฉบับ รวมถึง กฎหมาย
Sherman Act ห้ามมิ ให้มีการผูกขาดที่ผิดกฎหมายและการสมคบ
ที่จะผูกขาดตลาดการค้าสำ�หรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตาม
การมีอำ�นาจครอบครองตลาดเพียงอย่างเดียวไม่เป็ นการละเมิด
กฎหมายในตัว องค์ประกอบบางส่วนของการซือ้ กิจการโดยเจตนา
หรือการรักษาอำ�นาจนั ้น แม้ผ่านการปฏิบัตท
ิ ี่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในตัว เป็ นสิ่งจำ�เป็ น แม้วา่ จะไม่มีอำ�นาจทางการตลาด ก็อาจเป็ น
สิ่งที่ผิดกฎหมายในการปฏิบัตท
ิ ี่จะครองตลาด ควบคุมราคาตลาด
หรือละเว้นบริษัทอื่นจากการเข้าสู่ตลาดด้วยเจตนาที่เจาะจงเพื่อ
ได้รบั การผูกขาดในตลาดการค้า ยกตัวอย่างเช่น ในที่ท่บี ริษัทมี
ตำ�แหน่ งทางการตลาดที่สำ�คัญ การพยายามในการปิ ดช่องทางการ
จัดจำ�หน่ ายของคูแ่ ข่งหรือแหล่งสินค้าสำ�หรับจุดประสงค์ ในการ
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กำ�จัดคูแ่ ข่งออกจากธุรกิจเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย การตัง้ ราคาที่
ต่�ำ กว่าต้นทุนเป็ นหลักฐานของการปฏิบัตเิ พื่อขจัดคูแ่ ข่ง และ
นอกจากนี ้ยังสามารถดำ�เนิ นการภายใต้กฎหมายของรัฐที่เฉพาะ
เจาะจง โดยปกติแล้ว เจตนาที่จะทำ�ร้ายหรือกำ�จัดคูแ่ ข่งนั ้นพิสูจน์
ผ่านพยานแวดล้อม อาจมีการสันนิ ษฐานเจตนา หากแสดงการ
ไม่มีเหตุผลทางธุรกิจใด ๆ สำ�หรับการปฏิบัตน
ิ อกเหนื อจากทำ�ร้าย
คูแ่ ข่ง เพื่อหลีกเลีย่ งข้อหาดังกล่าว คุณไม่ควรมีส่วนร่วมกับการ
ปฏิบัตขิ องคูแ่ ข่งที่ ไม่สามารถพิสูจน์ ให้เห็นโดยการพิจารณาทาง
ธุรกิจที่ดี
พนั กงานของ Avient ควรคำ�นึ งว่าพวกเขาทำ�งานในตลาดการ
ค้าที่ Avient มีอำ�นาจผูกขาด (ความสามารถในการเพิ่ มราคา
หรือละเว้นคู่แข่งออกจากตลาดแต่เพียงผู้ เดียว) หรือส่ วนแบ่ง
การตลาดที่บ่งบอกถึงอำ�นาจผูกขาด (ส่ วนแบ่งการตลาดที่มากก
ว่า 40%) หรือไม่ ในตลาดการค้าดังกล่าว คุณควรระมัดระวังเป็ น
พิเศษเกี่ยวกับการปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของ Avient ก่อนแต่งตัง้
ข้อตกลงที่เป็ นการจำ�กัดการแข่งขันในแนวดิ่งใด ๆ ตามที่กล่าว
ไว้ข้างต้น การปฏิบัติท่ีถือว่าเป็ นการปฏิบัติท่ี “สมเหตุสมผล
” และ “ถูกต้องตามกฎหมาย” สำ�หรับบริษัทที่มีอำ�นาจทางการ
ตลาดน้ อยกว่า อาจมีความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการผูกขาดที่
สำ�คัญหากปฏิบัติ โดยคู่แข่งที่มีอำ�นาจผูกขาด
นอกจากนี ้ คุณปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของ Avient ก่อนตัง้ ราคา
ผลิตภัณฑ์ท่เี ท่ากับหรือต่�ำ กว่าราคาต้นทุนแปรผัน นี่ เป็ นข้อกังวล
โดยเฉพาะหากมีอำ�นาจผูกขาดหรือส่วนแบ่งการตลาดสูงในตลาด
ผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง

การผูกขาด หมายถึงการครอบครองอำ�นาจทางการตลาด ส่วน
ใหญ่แล้ว เป็ นส่วนแบ่งการตลาดทีม่ อี ำ�นาจสูง และปฏิบตั เิ พือ่
รักษาหรือเพิม่ อำ�นาจนั น
้ อำ�นาจทางการตลาดโดยทัว่ ไปคือ
่ จากตลาดการค้า
อำ�นาจในการควบคุมราคา หรือละเว้นบุคคลอืน

5. การเลื อกปฏิ บั ติ ด้ านราคา ประเภทของการกระทำ�ผิดในการต่อ
ต้านการผูกขาดอีกอย่างหนึ่ ง (ภายใต้กฎหมาย Robinson-Patman
Act) เกีย่ วข้องกับการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นราคาหรือเงือ่ นไขในการขาย
การละเมิดสามารถเกิดขึน้ ได้ทงั ้ จากการขายให้แก่ลกู ค้าหรือการซือ้
จากผูผ้ ลิต หากคูแ่ ข่งได้รบั อันตราย ภายใต้กฎหมายจะไม่สำ�คัญว่า
ราคาขายหรือเงือ่ นไขนั น
้ สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะฉะนั น
้ ต้องมี
การปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของ Avient ก่อนพิมพ์รายการราคาใดทีม่ ี
ส่วนลดในจำ�นวน และก่อนทีจ่ ะเสนอการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นราคาหรือ
เงือ่ นไขในการขายใดทีอ่ าจทำ�ร้ายลูกค้าได้
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• เงินช่วยเหลือพิเศษ—การให้บริการ การชำ�ระเงิน หรือความ
ช่วยเหลือพิเศษแก่ลูกค้าหนึ่ งที่ ไม่ ได้รบั ความช่วยเหลือบน
้ ฐานที่เท่าเทียมกันกับคูแ่ ข่งของลูกค้านั ้น
พืน
• ความรับผิดของผู้ซือ้ —ธุรกรรมใดที่บริษัทรับ หรือพยายาม
รับการเลือกปฏิบัตดิ า้ นราคาหรือเงือ่ นไขในการขายจากผู้ผลิต
อย่างรูเ้ ท่าทัน

การเลือกปฏิบัติด้านราคาคืออะไร
้ ได้
การเลือกปฏิบัติด้านราคาที่ผิดกฎหมายสามารถเกิดขึน
เมื่อผู้ ขายเก็บเงินจากลูกค้าบุคคลหนึ่ งในราคาหนึ่ งสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์ แต่ต้องการให้ลูกค้าอีกบุคคลหนึ่ งที่แข่งขัน
กับบุคคลแรกชำ�ระเงินในราคาที่สูงกว่าสำ�หรับผลิตภัณฑ์
เดียวกัน การปฏิบัติจะไม่เป็ นการผิดกฎหมายหากผู้ ขาย
เรียกเก็บเงินกับลูกค้าปลายทางในราคาที่สูงกว่าที่ผู้ขาย
เรียกเก็บจากผู้ จัดจำ�หน่ าย เพราะผู้ ซือ้ สองคนนี ้ อยู่ ในระดับ
ของห่วงโซ่การจัดจำ�หน่ ายที่แตกต่างกัน หรืออีกอย่างหนึ่ ง
ก็คือ ผู้ซือ้ สองคนนี ้ อยู่ ในประเภทลูกค้าตามหน้ าที่ท่ีแตก
ต่างกันและไม่ ได้ทำ�การแข่งขันซึ่ งกันและกัน การเลือก
้ ได้ ในที่ท่ีมีเงื่อนไข
ปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายสามารถเกิดขึน
การชำ�ระเงิน การส่ งผลิตภัณฑ์ หรือข้อกำ�หนดในการขาย
อื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งทำ�ให้ผู้ซือ้ ที่แข่งขันกันบางราย
ได้รับความเสี ยเปรียบ กฎหมาย Robinson-Patman Act
กำ�หนดให้เงินช่วยเหลือและบริการส่ งเสริมการขายได้รับ
การแบ่งตามสั ดส่ วนแก่ลูกค้าคู่แข่ง เป็ นสิ่ งที่ผิดกฎหมาย
ในระดับที่เท่าเทียมกันสำ�หรับผู้ ซือ้ ที่ถูกชักนำ�ด้วยคำ�พูด
การปฏิบัติ หรือการแสดงออก หรือการได้รับการเลือก
ปฏิบัติด้านราคาที่ผิดกฎหมายจากผู้ ขายอย่างรู้เท่าทัน

บทสรุป
นโยบายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดนี ้มีเจตนาเพื่อให้คณ
ุ ได้รบั รู้
ถึงเขตอันตรายของการต่อต้านการผูกขาด เราไม่หวังให้คณ
ุ มีความ
เชี่ยวชาญในเรือ่ งกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด คุณควรมี
ความคุน
้ เคยเพียงพอที่จะมองหาคำ�แนะนำ�จากฝ่ ายกฎหมายของ
Avient เมื่อคุณประสบกับสถานการณ์ ท่อี าจละเมิดกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันการผูกขาด คุณควรใช้รายการตรวจสอบที่แนบมานี ้เพื่อ
เป็ นแนวทางเพิ่มเติม ท้ายที่สุดนี ้ คุณต้องตระหนั กถึงความรุนแรง
้ ที่นี้ และตระหนั กว่า Avient จะไม่ ให้อภัยการ
ของการลงโทษในพืน
ปฏิบัตท
ิ ่คี ลาดเคลือ่ นไปจากเงือ่ นไขของนโยบายว่าด้วยการป้ องกัน
การผูกขาดนี ้หรืออักษรของกฎหมายดังกล่าว

ควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของ Avient หากคุณกำ�ลังประสบกับ
สถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงสูงใด ๆ ดังต่อไปนี ้
• การเลือกปฏิบัตดิ า้ นราคา—การเก็บเงินจากลูกค้าคูแ่ ข่งใน
ราคาที่แตกต่างกันสำ�หรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน
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้
การรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึน

การป้ องกันจากการตอบโต้เอาคืน

พนั กงานคนใดก็ตามที่มีเหตุผลซึ่งทำ�ให้เชื่อว่ามีการละเมิดนโยบาย
้ หรืออาจเกิดขึน
้ พนั กงานต้องรีบรายงานข้อกังวลของ
ฉบับนี ้เกิดขึน
ตนต่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งดังต่อไปนี ้หรือทัง้ หมด เพื่อให้ดำ�เนิ นการตรวจ
สอบโดยละเอียด

ห้ามมิ ให้มีการตอบโต้ตอ่ พนั กงานที่ ได้รายงานการละเมิดหรือกรณี ที่
อาจเป็ นการละเมิดนโยบายนี ้ โดยเจตนาสุจริต ไม่วา่ รูปแบบใดก็ตาม
โดยเด็ดขาด พนั กงานที่ละเมิดนโยบายนี ้จะต้องถูกดำ�เนิ นการทาง
วินัย สูงสุดถึงขัน
้ เลิกจ้าง

• ผู้บังคับบัญชาของคุณหรือผู้จัดการของ Avient คนใดก็ ได้
• เจ้าหน้ าที่ฝ่ายจริยธรรมองค์กร ผ่านทางอีเมลที่
ethics.officer@avient.com
• ทีป่ รึกษาทั่วไปของ Avient ผ่านทางอีเมลที่
legal.officer@avient.com
• เจ้าหน้ าที่คนใดก็ ได้ของฝ่ ายกฎหมาย
• สายด่วนจริยธรรมของ Avient

สายด่วนจริยธรรมของ
https://www.Avient.com/company/policies-andgovernance/ethics-hotline

หมายเลขโทรศัพท์
1-877-228-5410

สายด่วนจริยธรรมของ Avient
สายด่วนจริยธรรมมี ให้บริการทั่วโลกใน 20 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง
7 วันต่อสัปดาห์ ผ่านทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ บริษัทภายนอกเป็ น
ผู้รบั รายงานทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ทงั ้ หมดผ่านสายด่วนจริยธรรม
และรายงานข้อมูลนั ้นไปยังเจ้าหน้ าที่ฝ่ายจริยธรรมองค์กร การรายงาน
ทัง้ หมดจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับเท่าที่จะสามารถกระทำ�ได้ ดูเว็บไซต์
สายด่วนจริยธรรมได้ท่ี avient.ethicspoint.com คุณสามารถทำ�การ
สอบถามหรือร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือโดยการโทรติดต่อ
สายด่วนที่ดำ�เนิ นการโดยบุคคลที่สามได้จากประเทศใดก็ตามที่มี
หมายเลขโทรศัพท์ระบุไว้ ในเว็บไซต์
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รายการตรวจสอบการป้ องกันการผูกขาด
1. แข่งขั นอย่างทุ่มเทและเป็ นอิสระตลอดเวลา ปฏิบัติ ในลักษณะ
ที่แสดงให้ผู้อ่น
ื เห็นว่าคุณแข่งขันอย่างทุ่มเทตลอดเวลา หลีก
เลีย่ งการติดต่อกับคูแ่ ข่งโดยไม่จำ�เป็ น
2. ห้ ามมิ ให ้ทำ�การตกลงใด ๆ ที่เป็ น “สัญญาลูกผู้ชาย” หรือ
แม้แต่การปรึกษาใด ๆ กับคูแ่ ข่งในหัวข้อเกี่ยวกับ ราคา กำ�ไร
ต้นทุน เงือ่ นไขหรือข้อกำ�หนดในการขาย การประมูล การผลิต
อาณาเขตการตลาดหรือลูกค้า หลีกเลีย่ งแม้แต่การปรากฏให้
เห็นถึงการทำ�ข้อตกลงดังกล่าวใด ๆ และหลีกเลีย่ งสถานการณ์ ที่
้ ได้
การตกลงดังกล่าวสามารถเกิดขึน
3. ห้ ามสื่อสารกับคูแ่ ข่งในเรือ่ งใด ๆ เกี่ยวกับการประมูล ห้ามมิ ให้
รับข้อมูล (โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับราคา) โดยตรงจากคูแ่ ข่ง
4. ห้ ามมิ ให้ แลกเปลีย่ นข้อมูลการแข่งขันกับคูแ่ ข่งของคุณ บันทึก
และจัดเอกสารในแฟ้ มของคุณถึงแหล่งข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับ
คูแ่ ข่ง (หากไม่มีความชัดเจนจากเนื ้อหา) นอกจากนี ้ บันทึกเกี่ยว
้ ฐานการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างอิสระใด ๆ ที่ ในอนาคต
กับพืน
อาจเกิดความน่ าสงสัยเพื่อให้บันทึกมีความชัดเจนว่าไม่ส่งผลไป
สู่การทำ�ข้อตกลงกับคูแ่ ข่ง
5. ห้ ามมิ ให้ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ท่อี าจมีการจัดหาหรือบ่งชีถ้ ึง
การมีอยู่ของการทำ�ข้อตกลงกับคูแ่ ข่ง ห้ามทำ�สิ่งใดที่ทำ�ให้คณ
ุ
่
่
รูส้ ึกไม่สะดวกใจทีจะเห็นรายงานบนหน้ าหนึ งของเอกสารการค้า
หรือบนหนั งสือพิมพ์ ปฏิบัติ ในลักษณะที่เป็ นประจักษ์ ตอ่ ทุกคน
ว่าคุณแข่งขันอย่างทุ่มเทตลอดเวลา
6. ห้ ามมิ ให้ เข้าร่วมการประชุมกับคูแ่ ข่ง (รวมถึงการชุมนุ ม
สมาคมการค้า) ที่มีการหารือเรือ่ งราคาหรือหัวข้อใด ๆ ที่มีการ
สนทนาก่อนหน้ านี ้
7. ดำ�เนิ นการทันที ในการแยกตัวเองออกมาจากการประชุมใด ๆ
กับคูแ่ ข่งซึ่งเป็ นที่ท่มี ีการหารือเรือ่ งราคาหรือหัวข้อใด ๆ ที่มี
การสนทนาก่อนหน้ านี ้ และแสดงตัวออกจากการประชุมหรือ
การชุมนุ มอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ท่อี ยู่ท่น
ี ่ั นจำ�ได้ ( ในอีกแง่หนึ่ ง
ก็คอื อย่าแค่ “หลบฉากออกไป”) ให้บันทึกเหตุการณ์ รวมถึงตอบ
คำ�ถามดังต่อไปนี ้: มี ใครอยู่ ในการประชุมนั ้นบ้าง การประชุม
้ เมื่อใดและที่ ไหน และเกิดอะไรขึน
้ ที่การประชุมนั ้น
เกิดขึน
8. ดำ�เนิ นการแจ้งฝ่ ายกฎหมายของ Avient ทันทีหลังจากที่คณ
ุ
เข้าร่วมการประชุมใด ๆ ที่หัวข้อใด ๆ เหล่านั ้นมีการหารือ
9. เคารพเสรี ภาพของลู กค้ าของคุณ โดยไม่กำ�หนดข้อจำ�กัด
ด้านราคา อาณาเขต ลูกค้าหรือเรือ่ งทั่วไปต่อความสามารถของ
ลูกค้าของคุณในการขายต่อผลิตภัณฑ์ของ Avient โดยไม่ ได้รบั
อนุ ญาตจากฝ่ ายกฎหมายของ Avient ล่วงหน้ า

เงือ่ นไขซึ่ง Avient กำ�ลังทำ�ธุรกิจหรือ อาจทำ�ธุรกิจกับลูกค้า
อื่นใด รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่จี ะขายให้ ใคร ราคาเท่าไร และใน
อาณาเขตหรือตลาดใด
11. ดำ�เนิ นการปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายของ Avient ก่อนเลิกจ้าง
ตัวแทน ผู้จำ�หน่ ายหรือผู้จัดจำ�หน่ าย
12. เว้นแต่คณ
ุ ได้รบั อนุ ญาตล่วงหน้ าจากฝ่ ายกฎหมายของ Avient
่
ทีจะทำ�การตกลงเช่นนั ้น ห้ ามม ิให้พยายามที่จะรับข้อตกลงจาก
ลูกค้าที่จะซือ้ ข้อกำ�หนดทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์ท่เี ฉพาะเจาะจง
จาก Avient เท่านั ้น ซึ่งจะทำ�ธุรกิจกับ Avient แต่ผู้เดียว หรือจะ
ไม่ซือ้ หรือมิฉะนั ้นจะรับผลิตภัณฑ์ท่มี ีการแข่งขัน นอกจากนี ้
ห้ามมิ ให้เรียกร้องให้ลูกค้าซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่ งเพื่อเป็ น
เงือ่ นไขในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของคุณ โดยไม่ ได้รบั
การอนุ ญาตจากฝ่ ายกฎหมายของ Avient
13. หลี กเลี่ ยงกลยุทธ์ท่สี ามารถตีความได้วา่ ถูกออกแบบมาเพื่อแยก
เปอร์เซ็นต์ทงั ้ หมดหรือที่สำ�คัญของคูแ่ ข่งของ Avient ในสาย
ธุรกิจใด ๆ จากตลาดการค้า หรืออาจถูกตีความได้วา่ เป็ นความ
พยายามในการทำ�ลายการต่อต้านการแข่งขันคูแ่ ข่งที่เฉพาะ
เจาะจง หรือควบคุมราคา ปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของ Avient หาก
มีคำ�ถามใด ๆ
14. เว้นแต่คณ
ุ ได้รบั การอนุ ญาตล่วงหน้ าจากฝ่ ายกฎหมายของ
Avient ที่จะทำ�เช่นนั ้น ห้ ามมิ ให ้เสนอราคา ส่วนลด เงินคืน
หรือเงือ่ นไขในการขายอื่น ๆ ที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ชนิ ด
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันแก่ผู้จัดจำ�หน่ ายอิสระ หรือลูกค้าที่
แตกต่างกันในระดับการจัดจำ�หน่ ายเดียวกัน เว้นแต่มีความ
จำ�เป็ นในการทำ�เช่นนั ้นเพื่อให้เป็ นไปตามราคาหรือเงือ่ นไขใน
การขายที่คล้ายคลึงกันที่ ได้บันทึกไว้ซ่ึงกำ�ลังถูกเสนอไปยังผู้จัด
จำ�หน่ ายนั ้นโดยคูแ่ ข่ง หรือมีการนำ�เสนอต้นทุนที่ต�่ำ กว่าไปยัง
ลูกค้า (เช่น ต้นทุนการขนส่งต่�ำ กว่าเพราะระยะทางที่ ใกล้ของ
ลูกค้า) หากเป็ นเช่นกรณี แรก พยายามทุกวิถีทางที่จะตรวจสอบ
และบันทึกราคาแข่งขันก่อนมีการเสนอผู้จัดจำ�หน่ ายในราคา
ที่ต�่ำ กว่าเพื่อให้เป็ นราคาที่แข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ห้ามมิ ให้
พยายามตรวจสอบราคาแข่งขันโดยการติดต่อคูแ่ ข่งโดยตรง ใน
กรณี ดงั กล่าวที่คณ
ุ อาจ “พบ” กับราคาที่แข่งขันได้แต่คณ
ุ อาจไม่
ต้อง “ตัด” ราคาก็ ได้
15. ห้ ามมิ ให้ ให้บริการทางเทคนิ ค ทำ�โฆษณา ให้เอกสารส่งเสริม
การขายหรือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือทำ�โปรโมชั่นแก่ผู้จัด
จำ�หน่ ายอิสระรายใดรายหนึ่ ง เว้นแต่คณ
ุ ให้บริการ ให้วสั ดุหรือค่า
้
ใช้จ่ายดังกล่าวแก่ผู้จัดจำ�หน่ ายที่ทำ�การแข่งขันทัง้ หมดตามพืน
ฐานในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน โครงการดังกล่าวใด ๆ ต้องได้รบั
การทบทวนจากฝ่ ายกฎหมายของ Avient ก่อนดำ�เนิ นการ

10. ห้ ามมิ ให้ ทำ�การตกลง ทำ�ความเข้าใจ หรือหารือกับลูกค้าใด ๆ
เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือเลิกจ้างลูกค้าอื่น ๆ ของ Avient หรือ
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16. หลี กเลี่ ยงการตลาดใด ๆ หรื อโครงการอื่ น ๆ ที่ มี ลั กษณะ
ของความไม่ยุติ ธรรมหรื อหลอกลวง ปฏิบัติตามหลักการ
ของความซื่ อสั ตย์ ความจริงใจ และตรงไปตรงมาในการขาย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการโฆษณาหรือการทำ�โปรโมชั่
นของผลิตภัณฑ์เหล่านั ้น
17. ห้ ามมิ ให้เข้าร่วมสมาคมการค้าหรือมาตรฐานโดยไม่ ได้รบั การ
อนุ ญาตที่เหมาะสม โดยทั่วไป นโยบายของ Avient เป็ นของ
สมาคมการค้าและมาตรฐานต่อเมื่อกลุ่มดังกล่าวให้ผลประโยชน์
ที่สำ�คัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงเวลาและต้นทุนของการเป็ นสมาชิก
หรือการช่วยเหลือ

ค. ในการบันทึกของคุณ หลีกเลีย่ งการใช้คำ�ศัพท์ท่แี สดง “
ความรูส้ ึกผิด” หรือวลีเช่น “ โปรดทำ�ลายหลังจากอ่านเสร็จ”
หลีกเลีย่ งการใช้คำ�ศัพท์ท่ท
ี รงพลัง เช่น ที่เน้ นการแบ่งปัน “
ตลาด” หรืออาจแนะนำ�ความต้องการใด ๆ ในการ “ครอบครอง”
“ทำ�ให้ออกจากธุรกิจ” หรือ “ทำ�ลายการแข่งขัน” ให้พูดถึง “การ
แข่งขันที่เหนื อกว่า” “การบริการลูกค้าให้ดขี น
ึ ้ ” “คุณค่าที่นำ�
เสนอต่อลูกค้าของ Avient” และ “การดึงดูดลูกค้า” แทน
20. ติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Avient หากคุณมีคำ�ถามใด ๆ ที่เกี่ยว
กับความถูกต้องของการปฏิบัติ ใด ๆ ที่คณ
ุ กำ�ลังครุน
่ คิด

18. บุคลากรของ Avient ควรตระหนั กถึ งกฎหมายต่างประเทศ
และระเบี ยบข้ อบั งคั บในพื ้ นที่ ที่ มี การต่อต้ านการผู กขาด
อยู่ เสมอ แผนกงานหรือบริษัทในเครือที่ดำ�เนิ นธุรกิจนอก
สหรัฐอเมริกาต้องรับรูแ้ ละปฏิบัตติ ามกฎหมายต่างประเทศ กฎ
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนิ นธุรกิจในต่างประเทศนอก
เหนื อจากการปฏิบัตติ ามคูม่ ือการป้ องกันการผูกขาดของบริษัท
19. ห้ ามมิ ให้ ด ำ�เนิ นการทางอ้อมในสิ่งที่คณ
ุ ถูกห้ามในการดำ�เนิ น
การทางตรง พิจารณาเจตนาของคุณในการมีส่วนร่วมกับการ
ปฏิบัตท
ิ ่เี ฉพาะเจาะจงใด ๆ หากมีจุดประสงค์เพื่อบรรลุผลลัพธ์
ต้องห้ามบางประการด้วยวิธีทางกฎหมายที่ โจ่งแจ้ง ห้ามมิ ให้
กระทำ�การนั ้น
ก. ให้สันนิ ษฐานว่าทุกสิ่งที่คณ
ุ พูดหรือกระทำ�จะกลายเป็ น
สิ่งสาธารณะ ยิ่งมีพฤติกรรมหรือคำ�พูดที่สามารถสร้างความ
เสียหายมากเท่าใด ก็มี โอกาสที่ผู้อ่น
ื จะเขียนบันทึกหรือจดจำ�
้ เท่านั ้น หากคุณไม่สามารถหรือไม่ตอ้ งการอธิบายต่อ
มากขึน
สาธารณะในสิ่งที่คณ
ุ พูดหรือกระทำ� หรือเพราะว่าด้วยเหตุผล
ใด คุณไม่ควรพูดหรือกระทำ�สิ่งนั ้นเลย
ข. ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการเตรียมเอกสารใด ๆ (
รวมถึงบันทึกภายใน และจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์) ที่จะไม่ส่ง
ผลในการตีความที่ผิด พูดตรงประเด็นตามที่คณ
ุ ต้องการ
สื่ออย่างระมัดระวัง ด้วยภาษาที่ถูกต้องที่ ไม่ปล่อยให้มีช่อง
โหว่ ในการตีความที่เป็ นการมุ่งร้าย ห้ามมิ ให้คาดเดาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคูแ่ ข่งในอนาคต เพื่อสร้างความประทับใจผิด ๆ
ว่าคุณสื่อสารกับคูแ่ ข่ง ให้สันนิ ษฐานว่าเอกสารของบริษัทตก
อยู่ ในมือของรัฐบาลหรือคูก่ รณี ในเหตุการณ์ ที่มีการดำ�เนิ นคดี
พึงระลึกว่าบันทึกในเอกสารหรือการติดต่อสื่อสารด้วยการเขียน
อย่างไม่เป็ นทางการสามารถถูกตีความผิด ๆ ได้ และยิ่งไปกว่า
นั ้นสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าเอกสารที่เป็ นทางการ
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สารบัญ

2021 ปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด

การอ้างอิงด่วน: สิง่ ที่ต้องกระทำ�และสิง่ ที่ต้องไม่กระทำ�
สิง่ ที่ต้องกระทำ�
✓

ดำ�เนิ นการเขียนรายงานถึงฝ่ ายกฎหมายของ Avient ทันทีท่ี ได้รบั การติดต่อของคูแ่ ข่งในการร้องขอหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการตัง้ ราคาหรือ
ข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ

✓

้ มาพูดเกี่ยวกับเรือ่ งการตัง้ ราคา หรือหัวข้อที่ตอ้ งห้าม และเขียนรายงานบทสนทนานั ้นไปที่ฝ่าย
ดำ�เนิ นการตัดบทสนทนาใด ๆ ที่คแู่ ข่งยกขึน
กฎหมายของ Avient

✓

บันทึกเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาและวันที่ของการได้รบั รายการราคาของคูแ่ ข่งทัง้ หมดและข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ จัดเก็บในแฟ้ มของคุณ

✓

ออกจากการประชุมใด ๆ ที่คแู่ ข่งหารือเรือ่ งราคาและลูกค้าทันที ทันทีท่อี อกมา ให้จดเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการหารือ ลงนามและ
ลงวันที่ ในบันทึกและส่งไปที่ฝ่ายกฎหมายของ Avient

✓

ดำ�เนิ นการปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายของ Avient ก่อนการทำ�ธุรกิจการค้ากับคูแ่ ข่ง

สิง่ ที่ต้องไม่กระทำ�
×

ห้ามมิ ให้หารือกับคูแ่ ข่งเรือ่ งราคา ( ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต) ยุทธศาสตร์ราคา การประมูลหรือการเสนอราคา เงือ่ นไขหรือข้อกำ�หนดในการ
ขาย ลูกค้า หรือความชอบ

×

ห้ามมิ ให้แลกเปลีย่ นราคาหรือข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ กับคูแ่ ข่งทัง้ โดยตรงหรือผ่านตัวกลาง

×

ห้ามมิ ให้ถามคูแ่ ข่งเกี่ยวกับการตัง้ ราคาหรือข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ หรือสื่อสารกับคูแ่ ข่งเกี่ยวกับราคาปัจจุบันหรือราคาคาดหวังของบริษัท
เมื่อมีการร้องขอหรือจะไม่มีการร้องขอก็ตาม

×

ห้ามมิ ให้หารือกับคูแ่ ข่งใด ๆ เกี่ยวกับลูกค้าที่บริษัทไม่ตอ้ งการขาย หรือผู้ผลิตที่บริษัทไม่ตอ้ งการซือ้

×

ห้ามมิ ให้เห็นด้วยกับการแบ่งอาณาเขต ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ากับคูแ่ ข่ง

×

ห้ามมิ ให้เห็นด้วยกับการกระตุน
้ หรือบอกให้บุคคลอื่นใดทำ�ธุรกิจกับผู้อ่น
ื

×

ห้ามมิ ให้ปรึกษาแผนยุทธศาสตร์ท่เี ฉพาะเจาะจงหรือข้อมูลการตลาด รวมถึงกำ�ลังการผลิตหรืออรรถประโยชน์ การพัฒนาสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก ผลิตภัณฑ์ ในอนาคต หรือแผนการตลาดหรือข้อมูลการแข่งขันที่เป็ นความลับอื่น ๆ

หากคุณพบว่าตั วคุณเองอยู่ ในที่ ที่ คู่ แข่งยกประเด็ นเหล่านี ้ ขึ ้ นมา ให้ ออกจากห้ องนั ้ นโดยทั นที ติ ดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Avient เมื่ อมี
โอกาสเป็ นอย่างแรก และบั นทึ กเหตุการณ์ ดังกล่าว
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