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คู่มือสาํหรบัการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Avient ยึดมั่นในการส่งเสรมิการแข่งขันที่เป็นธรรมและระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรี ในตลาดการคา้ ดว้ยเหตผุลน้ี บรษัิทไดพ้ัฒนา
และดาํเนินนโยบายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดระดบัโลกน้ี (“
นโยบายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาด”) เพื่อป้องกันการปฏิบัติ ใน
ลักษณะตอ่ตา้นการแข่งขันทางการคา้ รบัรองถึงการปฏิบัตติาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อยืนหยัดถึงช่ือเสียงของเรา Avient อุทิศ
ตนเพื่อดาํเนินธุรกิจของบรษัิทดว้ยความซ่ือสัตย์ ความมีคณุธรรม
 และมาตรฐานทางจรยิธรรมระดบัสูงสุด และการปฏิบัตติามกฎหมาย
วา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดทัง้หมด 

นโยบายน้ีช่วยสรา้งเสรมิความแข็งแกรง่ให้กับจุดยืนของ Avient ใน
การส่งเสรมิการแข่งขันที่เสรแีละมีความเป็นธรรม และความมุ่งมั่น
ของบรษัิทในการปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัทัง้หมด
ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะบรษัิทที่ตัง้อยู่ ในสหรฐัอเมรกิาและมีการดาํเนิน
การทางธุรกิจทั่วโลก Avient ยึดมั่นในการปฏิบัตติามมาตรฐาน
การปฏิบัตทิี่ระบุไว้ ในกฎหมาย Sherman Act, Clayton Act, 
Robinson- Patman Act และ Federal Trade Commission Act 
ของสหรฐัอเมรกิา เช่นเดยีวกันกับกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขันระดบั
ท้องถิ่นของทุกประเทศที่บรษัิทดาํเนินการทางธุรกิจ (รวมเรยีกวา่ “
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาด”)

นโยบายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดน้ีจัดทําขึน้เพื่อเป็นส่วนเสรมิ
ของหลักจรรยาบรรณของ Avient ในหัวข้อเรือ่งการแข่งขัน หากมี
คาํถามเกี่ยวกับนโยบายน้ีหรอืการปรบัใช้นโยบายน้ีในสถานการณ์ที่

เฉพาะเจาะจง โปรดส่งให้กับฝ่ายกฎหมายของ Avient

ภาพรวมของนโยบาย
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดปกป้องการแข่งขัน กฎหมาย
เหล่าน้ีสะท้อนถึงความเช่ือวา่ตลาดการแข่งขันจะให้ผลิตภัณฑ์และ
บรกิารที่ดทีี่สุดกับผู้บริโภคในราคาที่ต่ำาที่สุด ความสําคญัของการ
ปฏิบัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดของรฐับาลกลาง รฐั
 และตา่งประเทศไม่อาจกล่าวย้ำาไดอ้ย่างเพียงพอ การละเมิดกฎหมาย
วา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดสามารถส่งผลให้ Avient และตวัคณุ
เองไดร้บับทลงโทษทางอาญาและทางแพ่งที่รนุแรงได ้นอกเหนือจาก
การหลีกเลีย่งบทลงโทษทางกฎหมายแล้ว การปฏิบัตติามกฎหมาย
วา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดมีความสอดคล้องกับความยึดมั่นทาง
จรยิธรรมของ Avient 

นโยบายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดน้ี มีผลใช้กับบุคลากรทุกคน
ที่ Avient และบรษัิทในเครอื แผนกงาน และการรว่มคา้ ซ่ึงไดแ้ก่
 เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตวัแทนหรอืบุคคลที่สามอื่นใดที่ดาํเนิน
งานในนามของ Avient ในทุกสถานที่ทั่วโลก บุคคลทุกคนที่ทํางาน
ให้กับหรอืในนามของ Avient มีความรบัผิดชอบส่วนตวัและพันธะ
หน้าที่ ในการรบัรองการใช้นโยบายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดน้ี
และปฏิบัตกิิจกรรมทางธุรกิจของ Avient อย่างมีจรยิธรรมและเป็น
ไปตามกฎหมาย การมีส่วนรว่มในการปฏิบัติ ในลักษณะตอ่ตา้นการ

แข่งขันทางการคา้น้ันไม่สามารถยอมรบัได้ โดยเด็ดขาด และอาจส่ง
ผลให้บุคคลน้ันและ Avient ถูกดาํเนินคดทีางอาญา เส่ือมเสียช่ือ
เสียง หรอืไดร้บัผลตามมาที่รา้ยแรงอื่น ๆ บรษัิทจะทําการลงโทษทาง
วนัิยตอ่บุคคลที่เข้าไปมีส่วนรว่มในการปฏิบัติ ในลักษณะตอ่ตา้นการ
แข่งขันทางการคา้โดยมีโทษสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง  

คุณทราบหรือไม่

การละเมิดตา่ง ๆ ส่งผลให้มีคา่ปรบัเป็นเงินจํานวนหลายล้าน
ดอลลารแ์ละมีโทษจําคกุสําหรบัตวับุคคล เน่ืองจากกฎหมาย
วา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดเป็นส่ิงสําคญัมากและผลที่ตาม
มาของการละเมิดน้ันเป็นส่ิงที่รนุแรงมาก นโยบายวา่ดว้ยการ
ป้องกันการผูกขาดจึงตอ้งไดร้บัการปฏิบัตติามอย่างเครง่ครดั
 ไม่มีเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษัิทบุคคลใด
ที่สามารถอนุญาต ชีนํ้า หรอืยกโทษความประพฤตทิี่ ไม่
สอดคล้องกับนโยบายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดน้ีหรอื
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาด

บทสรปุของกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดดงัตอ่ไปน้ีเกี่ยว
กับกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดของสหรฐัอเมรกิา อย่างไร
ก็ตาม พนักงานควรรบัทราบวา่มีกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการ
ผูกขาดระดบัรฐั และตา่งประเทศก็ไดม้ีกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกัน
การผูกขาดของตนเองแล้ว ณ ตอนน้ี ซ่ึงยังตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ
เพื่อเช่ือมโยงกับกิจกรรมทางธุรกิจระหวา่งประเทศ บทสรปุน้ีไม่ไดม้ี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแบบรวมทุกอย่าง ในขณะที่เราไม่ไดค้าดหวงัให้
คณุเช่ียวชาญในเรือ่งของกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดอย่าง
ลึกซึง้ พนักงานควรมีความคุน้เคยกับนโยบายวา่ดว้ยการป้องกันการ
ผูกขาดอย่างเพียงพอที่จะรบัรูถ้ึงปัญหาการผูกขาดที่อาจเกิดขึน้ได้
และมองหาคาํแนะนําจากฝ่ายกฎหมายของ Avient
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ภาพรวมของกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันการ
ผูกขาดของสหรฐัอเมรกิา
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดของสหรฐัอเมรกิามีขอบเขต
กวา้ง และหน่วยงานราชการของสหรฐัที่บังคบัใช้กฎหมายเหล่าน้ีจะ
ไม่ลังเลที่จะใช้กฎหมายน้ีในกิจกรรมที่ตอ่ตา้นการแข่งขันทางการคา้
ในตา่งประเทศ นอกจากน้ี ประเทศตา่ง ๆ ก็ ไดม้ีกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกันการผูกขาดและกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขันของตนเอง บาง
ครัง้ กฎหมายเหล่าน้ีมีขอบเขตที่กวา้งกวา่กฎหมายของสหรฐัอเมรกิา

ในเหตกุารณ์ใดก็ตาม การปฏิบัตทิางธุรกิจในลักษณะที่ตอ่ตา้นการ
แข่งขันทางการคา้ที่อาจมีผลตอ่การคา้ในประเทศหรอืตา่งประเทศ
ของสหรฐัอเมรกิาอาจละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาด
ของสหรฐัอเมรกิาได ้ไม่วา่กิจกรรมจะเกิดขึน้ที่ ใดหรอืบุคคลสัญชาติ
ใดมีความเกี่ยวข้องก็ตาม

ตวัอย่างของการปฏิบัตทิี่ตอ้งห้ามไดแ้ก่:

• การตกลงรว่มกันกําหนดราคาสินคา้ที่ผลิตหรอืขาย 

• การตกลงที่จะสมยอมในการประมูลในโปรเจค 

• การตกลงที่จะแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร ์

• การตกลงที่จะจัดสรรลูกคา้

• การปฏิบัตทิี่ผูกขาด เช่น การกําหนดราคาเพื่อขจัดคูแ่ข่ง การ
โก่งราคา หรอืการปฏิเสธในการทําธุรกิจในตลาดการคา้ของ
สหรฐัอเมรกิา

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
 รวมถึงพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ ในกฎหมาย Sherman 
Act, Clayton Act, Robinson-Patman Act และ Federal Trade 
Commission Act แต่ละกฎหมายมีการปฏิบัติที่ต่างกัน และ
กฎหมายทัง้หมดประกอบด้วยรากฐานที่สําคัญของกฎหมายและ
หลักการว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดของสหรัฐฯ สําหรับกฎหมาย
ระดับโลกหลายฉบับ   

1. กฎหมาย Sherman Act ห้ามมิ ให้:

• ทําการปฏิบัตริว่มกันที่จํากัดขอบเขตการคา้อย่างไม่สมเหตุ
สมผล (รวมถึง การตกลงรว่มกันกําหนดราคา การจํากัด
ผลิตผล การจัดสรรลูกคา้หรอือาณาเขตระหวา่งคูแ่ข่ง การ
คว่ำาบาตรของกลุ่ม และการจํากัดการแจกจ่ายและการออกใบ
อนุญาตบางอย่าง)

• ประกาศเกี่ยวกับการผูกขาดและความพยายามที่ผิดกฎหมาย
และสมคบคิดเพื่อผูกขาด (แม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จ
ก็ตาม)

2. กฎหมาย Clayton Act ห้ามมิ ให้:

• มีข้อตกลงพ่วง การทําข้อตกลงจํากัดสิทธิ และสัญญาการจัด
ส่งตามความตอ้งการ (requirements contract)

• มีการควบรวมกิจการและการซือ้กิจการบางอย่างในบรษัิทคูแ่ข่ง
ที่ทํารา้ยการแข่งขันอย่างผิดกฎหมาย

• บุคคลทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการหรอืเจ้าหน้าที่ของบรษัิทคูแ่ข่ง

3. กฎหมาย Robinson-Patman ห้ามมิ ให ้:

• มีการเลือกปฏิบัตดิา้นราคา และการเลือกปฏิบัตดิา้นเงือ่นไข
ของบรกิารส่งเสรมิการขายและเงินช่วยเหลือ ระหวา่งลูกคา้
คูแ่ข่ง หากมีการเห็นชอบข้อกําหนดดา้นเขตอํานาจศาลบาง
ประการและไม่มีการใช้การป้องกันของกฎหมาย

• มีการชักนําหรอืการรบัรูถ้ึงการไดร้บัการเลือกปฏิบัตดิา้นราคาที่

ผิดกฎหมาย 

4. กฎหมาย Federal Trade Commission Act ห้ามมิ ให้:

• ทําการปฏิบัตทิี่ละเมิดอักษรหรอืเจตนาของกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกันการผูกขาดอื่น

• ทําการปฏิบัตทิี่ ไม่เป็นธรรมหรอืหลอกลวงตอ่ผู้บริโภค เช่น
 การโฆษณาหรอืปิดฉลากที่หลอกลวง การไม่เปิดเผยข้อ
บกพรอ่งของผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติ ในการรายงานเครดติ
ที่ ไม่เป็นธรรม

แตล่ะรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่นเดยีวกันกับอีกกวา่ 100 
ประเทศนอกสหรฐัอเมรกิา มีกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาด
 ซ่ึงรวมถึงสหภาพยุโรปและรฐัสมาชิกส่วนใหญ่ เช่นเดยีวกันกับ
ประเทศแคนาดา จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ปัญหาเกี่ยวกับการ
ป้องกันการผูกขาดที่กล่าวถึงในนโยบายน้ีใช้กับกฎหมายส่วนใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทั่วโลก  เมื่อ
ใดที่คณุคาดวา่จะมีส่วนรว่มในกิจกรรมที่มีความอ่อนไหวตอ่การตอ่
ตา้นการผูกขาดที่อาจส่งผลกระทบ ไม่วา่จะเป็นภายในหรอืภายนอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา คณุควรปรกึษากับฝ่ายกฎหมายของ Avient 
ล่วงหน้า

คุณทราบหรือไม่

การคว่ำาบาตร เกิดขึน้เมื่อบุคคลหน่ึงมีส่วนรว่มในการ
ปฏิเสธที่จะทําธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตหรอืลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงการ
จัดการโดยที่คูแ่ข่งหน่ึงรายปฏิเสธที่จะทําธุรกิจกับลูกคา้หรอื
ผู้ผลิตที่เฉพาะเจาะจงดว้ยความเข้าใจที่เขียนหรอืไม่เขียน
เป็นลายลักษณ์อักษรวา่คูแ่ข่งของตนจะทําเช่นเดยีวกัน 

การตกลงพ่วง เป็นการปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้องกับการทําเงือ่นไข
การขายผลิตภัณฑ์แก่ข้อตกลงของลูกคา้เพื่อซือ้ผลิตภัณฑ์
 “พ่วง” อื่น
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พืน้ท่ีท่ีน่ากังวลเก่ียวกับการป้องกันการผูกขาดท่ี
อาจเกิดขึน้ได้

1. การตกลงร่วมกันในแนวราบ ความผิดรา้ยแรงที่สุดคอืการตกลง
รว่มกันในแนวราบ (Horizontal agreement) ระหวา่งคูแ่ข่งเพื่อ
ยับยัง้การแข่งขัน ตวัอย่างของการตกลงดงักล่าวรวมถึงส่ิงตอ่ไปน้ี:

• การตกลงรว่มกันกําหนดราคา (Price Fixing)—การตกลง
กับคูแ่ข่งที่จะกําหนดหรอืส่งผลกระทบกับราคา การประมูล 
เงือ่นไขและข้อกําหนดในการขาย ควรจําไวว้า่ลูกคา้และผู้ผลิต
ของ Avient อาจเป็นคูแ่ข่งของ Avient

• การจํากัดการผลิต (Production Restriction)—การตกลง
กับคูแ่ข่งที่จะกําหนดขอบเขตหรอืจํากัดการผลิตเพื่อรกัษา
ปรมิาณสินคา้ให้มีจํานวนจํากัดและมีราคาที่สูง

• การจํากัดคณุภาพ (Quality Restriction)—การตกลงกับคู่
แข่งที่จะจํากัดการแข่งขันโดยใช้คณุภาพของผลิตภัณฑ์เป็น
พืน้ฐาน

• การแบ่งตลาดการคา้ (Market Division)—การตกลงกับคู่
แข่งที่จะแบ่งตลาดการคา้ผ่านการจัดสรรของอาณาเขตการ
ขาย สายผลิตภัณฑ์ หรอืโดยการแบ่งหรอืการจัดสรรลูกคา้หรอื
ผู้ผลิตบางอย่าง

• การปฏิเสธในการทําธุรกิจ (Refusals to Deal)—การตกลงกับ
คูแ่ข่งที่จะคว่ำาบาตรหรอืไม่ทําธุรกิจกับบรษัิทภายนอก

2. การติดต่อกับคู่แข่ง โดยปกติ ในการทําธุรกิจ คณุอาจตอ้งตดิตอ่
กับคูแ่ข่ง ในบางกรณี ลูกคา้ของคณุอาจเป็นคูแ่ข่งของคณุ คณุ
ตอ้งใช้ความระมัดระวงัเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีการตดิตอ่กับคูแ่ข่ง ไม่
เพียงแตท่ี่คณุตอ้งไม่ตกลงกับคูแ่ข่งที่จะปฏิบัตส่ิิงใดก็ตามที่ลด
การแข่งขัน คณุตอ้งหลีกเลีย่งแม้กระทั่งการปรากฏให้เห็นของการ
มีการส่ือสารกับคูแ่ข่งที่เกี่ยวกับราคา ส่วนลด การประมูล ระดบั
ผลิตผล ข้อกําหนดและเงือ่นไขในการขาย หรอืการจัดสรรลูกคา้
หรอืตลาดการคา้ คุณสามารถถูกตัดสิ นลงโทษตามการปรากฏ
ให้เห็น ซ่ึ งเป็ นสิ่ งท่ี พนักงานอัยการหรือคณะลูกขุนคิดว่า
คุณทําลงไป แม้วา่คณุจะเป็นผู้บรสุิทธิ์ก็ตามดว้ยเหตผุลน้ี ให้
หลีกเลีย่งการตดิตอ่กับคูแ่ข่งที่ ไม่จําเป็น

การละเมิดกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันการผูกขาด
การแข่งขันที่รนุแรงในตลาดการคา้เป็นส่ิงที่ดตีอ่ทัง้ธุรกิจและผู้
บริโภค ทําให้มีนวตักรรม ตวัเลือก และนํามาซ่ึงคณุภาพที่สูงกวา่ใน
ผลิตภัณฑ์และบรกิารในราคาที่ต่ำากวา่

อย่างไรก็ตาม เมื่อการแข่งขันถูกคกุคามโดยการปฏิบัตทิางธุรกิจที่

ผิดจรยิธรรมหรอืผิดกฎหมาย กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาด
จะเข้ามามีบทบาท กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดอาจเป็น
กฎหมายที่ซับซ้อน และมีการเขียนที่กวา้งขวาง การละเมิดสามารถ
เกิดขึน้ได้ โดยไม่มีเจตนาเสียหาย และสามารถนําไปสู่ผลตามมาที่

รนุแรงสําหรบัทัง้คณุและบรษัิท 

ตวัอย่างเช่น การตกลงรว่มกันกําหนดราคาเป็นความผิดทางอาญา
มีโทษโดยการจําคกุและจ่ายคา่ปรบัที่สูงถึง 1 ล้านดอลลารสํ์าหรบั
บุคคล และ 100 ล้านดอลลารห์รอืมากกวา่สําหรบับรษัิท แม้แตก่าร
ปรากฎให้เห็นของพฤตกิรรมตอ่ตา้นการแข่งขันสามารถนําไปสู่ข้อหา
การละเมิดการป้องกันการผูกขาดสําหรบับรษัิทและบุคคล ดา้นล่างน้ี
คอืพืน้ที่สําคญัที่ตอ้งตระหนักไว ้

คุณทราบหรือไม่

“การสมยอมในการประมูล (Bid Rigging)” หมายถงึ การ
ทีคู่แ่ขง่หลายฝ่ายทีส่มคบรว่มคดิกนัตกลงกนัลว่งหน้าวา่ใคร
จะเป็นผูช้นะการประมลูในสัญญาขณะทีด่าํเนินการผา่น
กระบวนการประมูลทีม่กีารแข่งขนักนั ในบางรายการ ผูป้ระมูล
ต่ำาจะตกลงทีจ่ะถอนตวัออกจากการประมลูเพ่ือประโยชน์ของ
ผูป้ระมลูต่ำาคนตอ่ไปเพือ่แลกเปลีย่นกบัสัญญารบัช่วงทีม่ผีล
ประโยชน์มากซ่ึงแบ่งราคาทีสู่งกวา่ที่ ไดร้บัมาอยา่งผดิกฎหมาย
ระหวา่งพวกเขา

“การเวียนประมูล (Bid Rotation)” หมายถึง เมื่อผู้สมรู้
รว่มคดิเสนอราคาเสนอประมูลแตผ่ลัดกันเป็นผู้ประมูล
ต่ำา ยกตวัอย่างเช่น คูแ่ข่งอาจผลัดกันทําสัญญาตามขนาด
ของสัญญาน้ัน จัดสรรจํานวนที่เท่าเทียมกันให้แก่ผู้สมรูร้ว่ม
คดิแตล่ะคน หรอืจัดสรรปรมิาณที่สอดคล้องกับขนาดของ
บรษัิทของผู้สมรูร้ว่มคดิแตล่ะคน รปูแบบการเวยีนประมูลที่

เครง่ครดัน้ันเป็นการท้าทายกฎแห่งความบังเอิญ (the Law 
of Chance) และบ่งชีว้า่มีการสมรูร้ว่มคดิเกิดขึน้

“การถอนตัว (Bid Suppression)” หมายถึง เมื่อคูแ่ข่งหน่ึง
รายหรอืหลายรายที่คาดการณ์วา่จะทําการประมูล หรอืผู้ที่

ประมูลมาก่อนหน้าน้ี ตกลงที่จะละเวน้จากการประมูล หรอื
ถอนตวัจากการประมูลก่อนหน้าน้ีเพื่อให้การประมูลของคู่
แข่งที่ ไดร้บัมอบหมายให้เป็นผู้ชนะไดร้บัการยอมรบั
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3. ข้อตกลงท่ี เป็ นการจํากัดการแข่งขันในแนวด่ิง (Vertical 
restraints) ข้อตกลงที่เป็นการจํากัดการแข่งขันในแนวดิง่เกี่ยว
พันกับการปฏิบัติ ใดก็ตามที่กําหนดขอบเขตหรอืจํากัดเสรภีาพใน
การปฏิบัตขิองลูกคา้หรอืผู้จัดจําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับคาํถาม ที่ ไหน
 หรอื จากใครหรอืให้ ใคร ที่พวกเขาอาจซือ้หรอืขายตอ่ผลิตภัณฑ์
 และราคาสําหรบัการขายตอ่ผลิตภัณฑ์ ประเภทของข้อตกลงที่

เป็นการจํากัดการแข่งขันในแนวดิง่ รวมถึง:

• ราคาขายตอ่—การตกลงกับลูกคา้ที่จะกําหนดหรอื มิฉะน้ัน ส่ง
ผลกระทบตอ่ราคา เงือ่นไข หรอืข้อกําหนดในการขายตอ่

• การทําข้อตกลงจํากัดสิทธิ (Exclusive Dealing)—การตกลงที่

ห้ามลูกคา้ในการทําข้อตกลงกับผลิตภัณฑ์ของคูแ่ข่ง

• ผลิตภัณฑ์พ่วง—การกําหนดเงือ่นไขการขายของผลิตภัณฑ์
หรอืบรกิารหน่ึงตามการซือ้ของอีกผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารหน่ึง

• ข้อกําหนดสายผลิตภัณฑ์เต็มรปูแบบ หรอืกลุ่มผลิตภัณฑ์
—จําเป็นตอ้งให้ลูกคา้ซือ้สายผลิตภัณฑ์เต็มรปูแบบ หรอืกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะมีสิทธิ ในการซือ้ผลิตภัณฑ์หน่ึงในสาย
ผลิตภัณฑ์น้ัน

• การทําข้อตกลงซ่ึงกันและกัน (Reciprocal Dealing)—การ
ตกลงใดก็ตามกับลูกคา้ที่กล่าววา่ “ฉันจะซือ้จากคณุเพราะคณุ
ซือ้จากฉัน”

• การจํากัดอาณาเขตและลูกคา้—การกําหนดขอบเขตเสรภีาพ
ของผู้จัดจําหน่ายเพื่อการขายตอ่ภายนอกอาณาเขตที่ ไดร้บั
มอบหมาย หรอืให้กับลูกคา้หรอืประเภทของลูกคา้ที่เฉพาะ
เจาะจง

ทว่าข้อจํากัดมีการกําหนดที่เป็นของตนเอง (ที่ ไม่ ใช่ส่วนหน่ึง
ของการตกลงกับคู่แข่ง) ข้อตกลงที่เป็นการจํากัดการแข่งขัน
ในแนวดิ่งดังกล่าวจะไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการ
ผูกขาดโดยอัตโนมัติ โดยแท้จริงแล้ว กฎหมายยอมรับว่าข้อจํากัด
ดังกล่าวอาจสนับสนุนการแข่งขันแบบอินเตอร์แบรนด์ และเป็น
ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นส่ิงที่ยากที่

จะแยกประเภทของการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายน้ีจากการปฏิบัติที่

ถูกกฎหมาย คุณควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ Avient ก่อนที่จะ
นําข้อจํากัดใด ๆ เหล่าน้ีมาใช้

4. การผูกขาด (Monopolization)—การใช้อํานาจทางการตลาด 
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดหลายฉบับ รวมถึง กฎหมาย 
Sherman Act ห้ามมิ ให้มีการผูกขาดที่ผิดกฎหมายและการสมคบ
ที่จะผูกขาดตลาดการคา้สําหรบัผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารใดก็ตาม
 การมีอํานาจครอบครองตลาดเพียงอย่างเดยีวไม่เป็นการละเมิด
กฎหมายในตวั องคป์ระกอบบางส่วนของการซือ้กิจการโดยเจตนา
หรอืการรกัษาอํานาจน้ัน แม้ผ่านการปฏิบัตทิี่ถูกตอ้งตามกฎหมาย
ในตวั เป็นส่ิงจําเป็น แม้วา่จะไม่มีอํานาจทางการตลาด ก็อาจเป็น
ส่ิงที่ผิดกฎหมายในการปฏิบัตทิี่จะครองตลาด ควบคมุราคาตลาด
 หรอืละเวน้บรษัิทอื่นจากการเข้าสู่ตลาดดว้ยเจตนาที่เจาะจงเพื่อ
ไดร้บัการผูกขาดในตลาดการคา้ ยกตวัอย่างเช่น ในที่ที่บรษัิทมี
ตาํแหน่งทางการตลาดที่สําคญั การพยายามในการปิดช่องทางการ
จัดจําหน่ายของคูแ่ข่งหรอืแหล่งสินคา้สําหรบัจุดประสงค์ ในการ

ประเด็นสามรายการดังต่อไปน้ีควรได้รบัการเฝ้าดูและเน้น
ย้ำาอย่างเป็นพิเศษ: 

อย่างที่หน่ึง ไม่จําเป็นที่ตอ้งมีการตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างเป็นทางการในการละเมิดกฎหมาย คณุเส่ียงตอ่การ
พิพากษาลงโทษโดยยึดเรือ่ง “สัญญาลูกผู้ชาย (gentlemen’s 
agreement)” หรอืการส่ือสารในสถานที่ที่ ไม่เป็นทางการ ตาม
ดว้ยการกระทําที่คล้ายกันที่สนับสนุนวา่เกิดการประชุมที่มี
เจตนาเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ ในการตอ่ตา้นการแข่งขัน

อย่างที่สอง ในขณะที่สมาคมการคา้และองคก์รการตัง้คา่
มาตรฐานมีผลประโยชน์ที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยปกตแิล้ว
พวกเขามีการประชุมและการพูดคยุกับคูแ่ข่ง จึงควรที่จะไม่มี
การเป็นสมาชิกหรอืการเข้ารว่มในสมาคมการคา้หรอืองคก์รการ
ตัง้คา่มาตรฐาน เวน้แตม่ีการกําหนดผลประโยชน์ที่ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ในเวลาเริม่ตน้การประชุมแตล่ะครัง้ ควรมีการแจ้ง
เตอืนเกี่ยวกับจุดประสงคข์องการประชุมดงักล่าว ยิ่งไปกวา่น้ัน
 หากคณุเข้ารว่มองคก์รหรอืสมาคมดงักล่าว คณุตอ้งใช้ความ
ระมัดระวงัไม่เพียงแต่ ในการประชุมที่เป็นทางการ แตร่วมถึง
ในการพบปะแบบไม่เป็นทางการเช่นกัน

อย่างที่สาม ไม่ว่าสถานที่จะเป็นที่ ใดก็ตาม ห้ามมิ ให้พูดคุยถึง
ราคา เง่ือนไขในการขาย ระดับผลิตผล หรือการจัดสรรลูกค้า
หรือตลาดการค้ากับคู่แข่งใดก็ตาม หากคุณพบว่าตัวคุณเอง
อยู่ ในที่ที่คู่แข่งยกประเด็นเหล่าน้ีขึน้มา ให้ออกจากห้องน้ัน
โดยทันที ติดต่อฝ่ายกฎหมายของ Avient เมื่อมี โอกาสเป็น
อย่างแรก และบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงตอบคําถาม
ดังต่อไปน้ี: 

• มี ใครที่อยู่ ในการประชุมน้ันบ้าง

• การประชุมน้ันเกิดขึน้เมื่อใดและที่ ไหน

• เกิดอะไรขึน้ที่การประชุมน้ัน

ฝ่ายกฎหมายของ Avient จะช่วยปกป้องตวัคณุและบรษัิท เมื่อ
มีคาํถามเกิดขึน้ในภายหลัง
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กําจัดคูแ่ข่งออกจากธุรกิจเป็นส่ิงที่ผิดกฎหมาย การตัง้ราคาที่

ต่ำากวา่ตน้ทุนเป็นหลักฐานของการปฏิบัตเิพื่อขจัดคูแ่ข่ง และ
นอกจากน้ียังสามารถดาํเนินการภายใตก้ฎหมายของรฐัที่เฉพาะ
เจาะจง โดยปกตแิล้ว เจตนาที่จะทํารา้ยหรอืกําจัดคูแ่ข่งน้ันพิสูจน์
ผ่านพยานแวดล้อม อาจมีการสันนิษฐานเจตนา หากแสดงการ
ไม่มีเหตผุลทางธุรกิจใด ๆ สําหรบัการปฏิบัตนิอกเหนือจากทํารา้ย
คูแ่ข่ง เพื่อหลีกเลีย่งข้อหาดงักล่าว คณุไม่ควรมีส่วนรว่มกับการ
ปฏิบัตขิองคูแ่ข่งที่ ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นโดยการพิจารณาทาง
ธุรกิจที่ด ี 

พนักงานของ Avient ควรคํานึงว่าพวกเขาทํางานในตลาดการ
ค้าที่ Avient มีอํานาจผูกขาด (ความสามารถในการเพิ่มราคา
หรือละเว้นคู่แข่งออกจากตลาดแต่เพียงผู้เดียว) หรือส่วนแบ่ง
การตลาดที่บ่งบอกถึงอํานาจผูกขาด (ส่วนแบ่งการตลาดที่มากก
ว่า 40%) หรือไม่ ในตลาดการค้าดังกล่าว คุณควรระมัดระวังเป็น
พิเศษเกี่ยวกับการปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ Avient ก่อนแต่งตัง้
ข้อตกลงที่เป็นการจํากัดการแข่งขันในแนวดิ่งใด ๆ ตามที่กล่าว
ไว้ข้างต้น การปฏิบัติที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ “สมเหตุสมผล
” และ “ถูกต้องตามกฎหมาย” สําหรับบริษัทที่มีอํานาจทางการ
ตลาดน้อยกว่า อาจมีความเส่ียงด้านการต่อต้านการผูกขาดที่

สําคัญหากปฏิบัติ โดยคู่แข่งที่มีอํานาจผูกขาด

นอกจากน้ี คณุปรกึษาฝ่ายกฎหมายของ Avient ก่อนตัง้ราคา
ผลิตภัณฑ์ที่เท่ากับหรอืต่ำากวา่ราคาตน้ทุนแปรผัน น่ีเป็นข้อกังวล
โดยเฉพาะหากมีอํานาจผูกขาดหรอืส่วนแบ่งการตลาดสูงในตลาด
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. การเลือกปฏิบัติด้านราคา ประเภทของการกระทําผดิในการตอ่
ตา้นการผกูขาดอกีอยา่งหน่ึง (ภายใตก้ฎหมาย Robinson-Patman 
Act) เกีย่วขอ้งกบัการเลอืกปฏบิตัดิา้นราคาหรอืเงือ่นไขในการขาย
 การละเมดิสามารถเกดิขึน้ไดทั้ง้จากการขายใหแ้กล่กูคา้หรอืการซือ้
จากผูผ้ลติ หากคูแ่ขง่ไดร้บัอนัตราย ภายใตก้ฎหมายจะไมสํ่าคญัวา่
ราคาขายหรอืเงือ่นไขน้ันสมเหตสุมผลหรอืไม ่เพราะฉะน้ัน ตอ้งมี
การปรกึษาฝ่ายกฎหมายของ Avient กอ่นพิมพร์ายการราคาใดท่ีมี
ส่วนลดในจาํนวน และกอ่นทีจ่ะเสนอการเลอืกปฏิบตัดิา้นราคาหรอื
เงือ่นไขในการขายใดทีอ่าจทํารา้ยลกูคา้ได ้

ควรปรกึษาฝ่ายกฎหมายของ Avient หากคณุกําลังประสบกับ
สถานการณ์ที่มีความเส่ียงสูงใด ๆ ดงัตอ่ไปน้ี

• การเลือกปฏิบัตดิา้นราคา—การเก็บเงินจากลูกคา้คูแ่ข่งใน
ราคาที่แตกตา่งกันสําหรบัผลิตภัณฑ์เดยีวกัน

• เงินช่วยเหลือพิเศษ—การให้บรกิาร การชําระเงิน หรอืความ
ช่วยเหลือพิเศษแก่ลูกคา้หน่ึงที่ ไม่ ไดร้บัความช่วยเหลือบน
พืน้ฐานที่เท่าเทียมกันกับคูแ่ข่งของลูกคา้น้ัน

• ความรบัผิดของผู้ซือ้—ธุรกรรมใดที่บรษัิทรบั หรอืพยายาม
รบัการเลือกปฏิบัตดิา้นราคาหรอืเงือ่นไขในการขายจากผู้ผลิต
อย่างรูเ้ท่าทัน

การเลือกปฏิบัติด้านราคาคืออะไร

การเลือกปฏิบัติด้านราคาที่ผิดกฎหมายสามารถเกิดขึน้ได้
เมื่อผู้ขายเก็บเงินจากลูกค้าบุคคลหน่ึงในราคาหน่ึงสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ แต่ต้องการให้ลูกค้าอีกบุคคลหน่ึงที่แข่งขัน
กับบุคคลแรกชําระเงินในราคาที่สูงกว่าสําหรับผลิตภัณฑ์
เดียวกัน การปฏิบัติจะไม่เป็นการผิดกฎหมายหากผู้ขาย
เรียกเก็บเงินกับลูกค้าปลายทางในราคาที่สูงกว่าที่ผู้ขาย
เรียกเก็บจากผู้จัดจําหน่าย เพราะผู้ซือ้สองคนน้ีอยู่ ในระดับ
ของห่วงโซ่การจัดจําหน่ายที่แตกต่างกัน หรืออีกอย่างหน่ึง
ก็คือ ผู้ซือ้สองคนน้ีอยู่ ในประเภทลูกค้าตามหน้าที่ที่แตก
ต่างกันและไม่ ได้ทําการแข่งขันซ่ึงกันและกัน การเลือก
ปฏิบัติที่ผิดกฎหมายสามารถเกิดขึน้ได้ ในท่ีที่มีเงื่อนไข
การชําระเงิน การส่งผลิตภัณฑ์ หรือข้อกําหนดในการขาย
อื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ซ่ึงทําให้ผู้ซือ้ที่แข่งขันกันบางราย
ได้รับความเสียเปรียบ กฎหมาย Robinson-Patman Act 
กําหนดให้เงินช่วยเหลือและบริการส่งเสริมการขายได้รับ
การแบ่งตามสัดส่วนแก่ลูกค้าคู่แข่ง เป็นส่ิงที่ผิดกฎหมาย
ในระดับที่เท่าเทียมกันสําหรับผู้ซือ้ที่ถูกชักนําด้วยคําพูด
 การปฏิบัติ หรือการแสดงออก หรือการได้รับการเลือก
ปฏิบัติด้านราคาที่ผิดกฎหมายจากผู้ขายอย่างรู้เท่าทัน

บทสรปุ
นโยบายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาดน้ีมีเจตนาเพื่อให้คณุไดร้บัรู้
ถึงเขตอันตรายของการตอ่ตา้นการผูกขาด เราไม่หวงัให้คณุมีความ
เช่ียวชาญในเรือ่งกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันการผูกขาด คณุควรมี
ความคุน้เคยเพียงพอที่จะมองหาคาํแนะนําจากฝ่ายกฎหมายของ
 Avient เมื่อคณุประสบกับสถานการณ์ที่อาจละเมิดกฎหมายวา่ดว้ย
การป้องกันการผูกขาด คณุควรใช้รายการตรวจสอบที่แนบมาน้ีเพื่อ
เป็นแนวทางเพิ่มเตมิ ท้ายที่สุดน้ี คณุตอ้งตระหนักถึงความรนุแรง
ของการลงโทษในพืน้ท่ีน้ี และตระหนักวา่ Avient จะไม่ ให้อภัยการ
ปฏิบัตทิี่คลาดเคลือ่นไปจากเงือ่นไขของนโยบายวา่ดว้ยการป้องกัน
การผูกขาดน้ีหรอือักษรของกฎหมายดงักล่าว

การผกูขาด หมายถงึการครอบครองอาํนาจทางการตลาด ส่วน
ใหญแ่ลว้ เป็นส่วนแบง่การตลาดทีม่อีาํนาจสูง และปฏิบตัเิพือ่
รกัษาหรอืเพิม่อาํนาจน้ัน อาํนาจทางการตลาดโดยทัว่ไปคอื
อาํนาจในการควบคมุราคา หรอืละเวน้บคุคลอืน่จากตลาดการคา้
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การรายงานการละเมิดท่ีอาจเกิดขึน้ 
พนักงานคนใดก็ตามที่มีเหตผุลซ่ึงทําให้เช่ือวา่มีการละเมิดนโยบาย
ฉบับน้ีเกิดขึน้หรอือาจเกิดขึน้ พนักงานตอ้งรบีรายงานข้อกังวลของ
ตนตอ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงดงัตอ่ไปน้ีหรอืทัง้หมด เพื่อให้ดาํเนินการตรวจ
สอบโดยละเอียด 

• ผู้บังคบับัญชาของคณุหรอืผู้จัดการของ Avient คนใดก็ได้

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายจรยิธรรมองคก์ร ผ่านทางอีเมลที่  
ethics.officer@avient.com  

• ที่ปรกึษาทั่วไปของ Avient ผ่านทางอีเมลที่  
legal.officer@avient.com 

• เจ้าหน้าที่คนใดก็ไดข้องฝ่ายกฎหมาย

• สายดว่นจรยิธรรมของ Avient 

สายด่วนจรยิธรรมของ Avient 
สายดว่นจรยิธรรมมี ให้บรกิารทั่วโลกใน 20 ภาษา ตลอด 24 ช่ัวโมง
 7 วนัตอ่สัปดาห์ ผ่านทางโทรศัพท์และเวบ็ไซต ์บรษัิทภายนอกเป็น
ผู้รบัรายงานทางโทรศัพท์และเวบ็ไซตท์ัง้หมดผ่านสายดว่นจรยิธรรม
 และรายงานข้อมูลน้ันไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรยิธรรมองคก์ร การรายงาน
ทัง้หมดจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลับเท่าที่จะสามารถกระทําได ้ดเูวบ็ไซต์
สายดว่นจรยิธรรมไดท้ี่ avient.ethicspoint.com คณุสามารถทําการ
สอบถามหรอืรอ้งเรยีนผ่านทางเวบ็ไซตน้ี์ หรอืโดยการโทรตดิตอ่
สายดว่นที่ดาํเนินการโดยบุคคลที่สามไดจ้ากประเทศใดก็ตามที่มี
หมายเลขโทรศัพท์ระบุไว้ ในเวบ็ไซต ์

การป้องกันจากการตอบโต้เอาคืน 
ห้ามมิ ให้มีการตอบโตต้อ่พนักงานที่ ไดร้ายงานการละเมิดหรอืกรณีที่

อาจเป็นการละเมิดนโยบายน้ีโดยเจตนาสุจรติ ไม่วา่รปูแบบใดก็ตาม
โดยเด็ดขาด พนักงานที่ละเมิดนโยบายน้ีจะตอ้งถูกดาํเนินการทาง
วนัิย สูงสุดถึงขัน้เลิกจ้าง 

สายด่วนจรยิธรรมของ
https://www.Avient.com/company/policies-and-
governance/ethics-hotline

หมายเลขโทรศพัท์
1-877-228-5410
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1. แข่งขันอย่างทุ่มเทและเป็นอิสระตลอดเวลา ปฏิบัติ ในลักษณะ
ที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นวา่คณุแข่งขันอย่างทุ่มเทตลอดเวลา หลีก
เลีย่งการตดิตอ่กับคูแ่ข่งโดยไม่จําเป็น

2. ห้ามมิ ให ้ทําการตกลงใด ๆ ที่เป็น “สัญญาลูกผู้ชาย” หรอื
แม้แตก่ารปรกึษาใด ๆ กับคูแ่ข่งในหัวข้อเกี่ยวกับ ราคา กําไร
 ตน้ทุน เงือ่นไขหรอืข้อกําหนดในการขาย การประมูล การผลิต
 อาณาเขตการตลาดหรอืลูกคา้ หลีกเลีย่งแม้แตก่ารปรากฏให้
เห็นถึงการทําข้อตกลงดงักล่าวใด ๆ และหลีกเลีย่งสถานการณ์ที่

การตกลงดงักล่าวสามารถเกิดขึน้ได้

3. ห้ามส่ือสารกับคูแ่ข่งในเรือ่งใด ๆ เกี่ยวกับการประมูล ห้ามมิ ให้
รบัข้อมูล ( โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับราคา) โดยตรงจากคูแ่ข่ง

4. ห้ามมิ ให้แลกเปลีย่นข้อมูลการแข่งขันกับคูแ่ข่งของคณุ บันทึก
และจัดเอกสารในแฟ้มของคณุถึงแหล่งข้อมูลของคณุที่เกี่ยวกับ
คูแ่ข่ง (หากไม่มีความชัดเจนจากเน้ือหา) นอกจากน้ี บันทึกเกี่ยว
กับพืน้ฐานการตดัสินใจทางธุรกิจอย่างอิสระใด ๆ ที่ ในอนาคต
อาจเกิดความน่าสงสัยเพื่อให้บันทึกมีความชัดเจนวา่ไม่ส่งผลไป
สู่การทําข้อตกลงกับคูแ่ข่ง

5. ห้ามมิ ให้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการจัดหาหรอืบ่งชีถ้ึง
การมีอยู่ของการทําข้อตกลงกับคูแ่ข่ง ห้ามทําส่ิงใดที่ทําให้คณุ
รูสึ้กไม่สะดวกใจที่จะเห็นรายงานบนหน้าหน่ึงของเอกสารการคา้
หรอืบนหนังสือพิมพ์ ปฏิบัติ ในลักษณะที่เป็นประจักษ์ตอ่ทุกคน
วา่คณุแข่งขันอย่างทุ่มเทตลอดเวลา

6. ห้ามมิ ให้เข้ารว่มการประชุมกับคูแ่ข่ง (รวมถึงการชุมนุม
สมาคมการคา้) ที่มีการหารอืเรือ่งราคาหรอืหัวข้อใด ๆ ที่มีการ
สนทนาก่อนหน้าน้ี

7. ดําเนินการทันที ในการแยกตวัเองออกมาจากการประชุมใด ๆ
 กับคูแ่ข่งซ่ึงเป็นที่ที่มีการหารอืเรือ่งราคาหรอืหัวข้อใด ๆ ที่มี
การสนทนาก่อนหน้าน้ี และแสดงตวัออกจากการประชุมหรอื
การชุมนุมอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่ที่น่ันจําได ้( ในอีกแง่หน่ึง
ก็คอือย่าแค ่“หลบฉากออกไป”) ให้บันทึกเหตกุารณ์รวมถึงตอบ
คาํถามดงัตอ่ไปน้ี: มี ใครอยู่ ในการประชุมน้ันบ้าง การประชุม
เกิดขึน้เมื่อใดและที่ ไหน และเกิดอะไรขึน้ที่การประชุมน้ัน

8. ดําเนินการแจ้งฝ่ายกฎหมายของ Avient ทันทีหลังจากที่คณุ
เข้ารว่มการประชุมใด ๆ ที่หัวข้อใด ๆ เหล่าน้ันมีการหารอื

9. เคารพเสรีภาพของลูกค้าของคุณ โดยไม่กําหนดข้อจํากัด
ดา้นราคา อาณาเขต ลูกคา้หรอืเรือ่งทั่วไปตอ่ความสามารถของ
ลูกคา้ของคณุในการขายตอ่ผลิตภัณฑ์ของ Avient โดยไม่ไดร้บั
อนุญาตจากฝ่ายกฎหมายของ Avient ล่วงหน้า

10. ห้ามมิ ให้ทําการตกลง ทําความเข้าใจ หรอืหารอืกับลูกคา้ใด ๆ
 เกี่ยวกับการคดัเลือกหรอืเลิกจ้างลูกคา้อื่น ๆ ของ Avient หรอื

เงือ่นไขซ่ึง Avient กําลังทําธุรกิจหรอื อาจทําธุรกิจกับลูกคา้
อื่นใด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้ ใคร ราคาเท่าไร และใน
อาณาเขตหรอืตลาดใด

11. ดําเนินการปรกึษากับฝ่ายกฎหมายของ Avient ก่อนเลิกจ้าง
ตวัแทน ผู้จําหน่ายหรอืผู้จัดจําหน่าย

12. เวน้แตค่ณุไดร้บัอนุญาตล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายของ Avient 
ที่จะทําการตกลงเช่นน้ัน ห้ามม ิให้พยายามที่จะรบัข้อตกลงจาก
ลูกคา้ที่จะซือ้ข้อกําหนดทัง้หมดของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
จาก Avient เท่าน้ัน ซ่ึงจะทําธุรกิจกับ Avient แตผู่้เดยีว หรอืจะ
ไม่ซือ้ หรอืมิฉะน้ันจะรบัผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขัน นอกจากน้ี 
ห้ามมิ ให้เรยีกรอ้งให้ลูกคา้ซือ้ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารหน่ึงเพื่อเป็น
เงือ่นไขในการขายผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารอื่นของคณุ โดยไม่ไดร้บั
การอนุญาตจากฝ่ายกฎหมายของ Avient

13. หลีกเล่ี ยงกลยุทธ ์ที่สามารถตคีวามไดว้า่ถูกออกแบบมาเพื่อแยก
เปอรเ์ซ็นตท์ัง้หมดหรอืที่สําคญัของคูแ่ข่งของ Avient ในสาย
ธุรกิจใด ๆ จากตลาดการคา้ หรอือาจถูกตคีวามไดว้า่เป็นความ
พยายามในการทําลายการตอ่ตา้นการแข่งขันคูแ่ข่งที่เฉพาะ
เจาะจง หรอืควบคมุราคา ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของ Avient หาก
มีคาํถามใด ๆ

14. เวน้แตค่ณุไดร้บัการอนุญาตล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายของ
 Avient ที่จะทําเช่นน้ัน ห้ามมิ ให ้เสนอราคา ส่วนลด เงินคนื
 หรอืเงือ่นไขในการขายอื่น ๆ ที่แตกตา่งกันของผลิตภัณฑ์ชนิด
เดยีวกันหรอืคล้ายคลึงกันแก่ผู้จัดจําหน่ายอิสระ หรอืลูกคา้ที่

แตกตา่งกันในระดบัการจัดจําหน่ายเดยีวกัน เวน้แตม่ีความ
จําเป็นในการทําเช่นน้ันเพื่อให้เป็นไปตามราคาหรอืเงือ่นไขใน
การขายที่คล้ายคลึงกันที่ ไดบ้ันทึกไวซ่ึ้งกําลังถูกเสนอไปยังผู้จัด
จําหน่ายน้ันโดยคูแ่ข่ง หรอืมีการนําเสนอตน้ทุนที่ต่ำากวา่ไปยัง
ลูกคา้ (เช่น ตน้ทุนการขนส่งต่ำากวา่เพราะระยะทางที่ ใกล้ของ
ลูกคา้) หากเป็นเช่นกรณีแรก พยายามทุกวถิีทางที่จะตรวจสอบ
และบันทึกราคาแข่งขันก่อนมีการเสนอผู้จัดจําหน่ายในราคา
ที่ต่ำากวา่เพื่อให้เป็นราคาที่แข่งขันได ้อย่างไรก็ตาม ห้ามมิ ให้
พยายามตรวจสอบราคาแข่งขันโดยการตดิตอ่คูแ่ข่งโดยตรง ใน
กรณีดงักล่าวที่คณุอาจ “พบ” กับราคาที่แข่งขันไดแ้ตค่ณุอาจไม่
ตอ้ง “ตดั” ราคาก็ ได้

15. ห้ามมิ ให้ ให้บรกิารทางเทคนิค ทําโฆษณา ให้เอกสารส่งเสรมิ
การขายหรอืคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาหรอืทําโปรโมช่ันแก่ผู้จัด
จําหน่ายอิสระรายใดรายหน่ึง เวน้แตค่ณุให้บรกิาร ให้วสัดหุรอืคา่
ใช้จ่ายดงักล่าวแก่ผู้จัดจําหน่ายที่ทําการแข่งขันทัง้หมดตามพืน้
ฐานในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน โครงการดงักล่าวใด ๆ ตอ้งไดร้บั
การทบทวนจากฝ่ายกฎหมายของ Avient ก่อนดาํเนินการ

รายการตรวจสอบการป้องกันการผูกขาด
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16. หลีกเล่ี ยงการตลาดใด ๆ หรื อโครงการอ่ื น ๆ ท่ี มี ลักษณะ
ของความไม่ยุติธรรมหรื อหลอกลวง ปฏิบัติตามหลักการ
ของความซ่ือสัตย์ ความจริงใจ และตรงไปตรงมาในการขาย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการโฆษณาหรือการทําโปรโมช่ั
นของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน

17. ห้ามมิ ให้เข้ารว่มสมาคมการคา้หรอืมาตรฐานโดยไม่ไดร้บัการ
อนุญาตที่เหมาะสม โดยทั่วไป นโยบายของ Avient เป็นของ
สมาคมการคา้และมาตรฐานตอ่เมื่อกลุ่มดงักล่าวให้ผลประโยชน์
ที่สําคญัเพื่อแสดงให้เห็นถึงเวลาและตน้ทุนของการเป็นสมาชิก
หรอืการช่วยเหลือ

18. บุคลากรของ Avient ควรตระหนักถึงกฎหมายต่างประเทศ
และระเบียบข้อบังคับในพื้ นท่ี ท่ี มีการต่อต้านการผูกขาด
อยู่เสมอ แผนกงานหรอืบรษัิทในเครอืที่ดาํเนินธุรกิจนอก
สหรฐัอเมรกิาตอ้งรบัรูแ้ละปฏิบัตติามกฎหมายตา่งประเทศ กฎ
 หรอืข้อบังคบัที่เกี่ยวข้องในการดาํเนินธุรกิจในตา่งประเทศนอก
เหนือจากการปฏิบัตติามคูม่ือการป้องกันการผูกขาดของบรษัิท

19. ห้ามมิ ให้ด ําเนินการทางอ้อมในส่ิงที่คณุถูกห้ามในการดาํเนิน
การทางตรง พิจารณาเจตนาของคณุในการมีส่วนรว่มกับการ
ปฏิบัตทิี่เฉพาะเจาะจงใด ๆ หากมีจุดประสงคเ์พื่อบรรลุผลลัพธ์
ตอ้งห้ามบางประการดว้ยวธิีทางกฎหมายที่ โจ่งแจ้ง ห้ามมิ ให้
กระทําการน้ัน

ก. ให้สันนิษฐานวา่ทุกส่ิงที่คณุพูดหรอืกระทําจะกลายเป็น
ส่ิงสาธารณะ ยิ่งมีพฤตกิรรมหรอืคาํพูดที่สามารถสรา้งความ
เสียหายมากเท่าใด ก็มี โอกาสที่ผู้อื่นจะเขียนบันทึกหรอืจดจํา
มากขึน้เท่าน้ัน หากคณุไม่สามารถหรอืไม่ตอ้งการอธิบายตอ่
สาธารณะในส่ิงที่คณุพูดหรอืกระทํา หรอืเพราะวา่ดว้ยเหตผุล
ใด คณุไม่ควรพูดหรอืกระทําส่ิงน้ันเลย

ข. ใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษในการเตรยีมเอกสารใด ๆ (
รวมถึงบันทึกภายใน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ที่จะไม่ส่ง
ผลในการตคีวามที่ผิด    พูดตรงประเด็นตามที่คณุตอ้งการ
ส่ืออย่างระมัดระวงั ดว้ยภาษาที่ถูกตอ้งที่ ไม่ปล่อยให้มีช่อง
โหว่ ในการตคีวามที่เป็นการมุ่งรา้ย ห้ามมิ ให้คาดเดาเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมของคูแ่ข่งในอนาคต เพื่อสรา้งความประทับใจผิด ๆ
 วา่คณุส่ือสารกับคูแ่ข่ง ให้สันนิษฐานวา่เอกสารของบรษัิทตก
อยู่ ในมือของรฐับาลหรอืคูก่รณีในเหตกุารณ์ที่มีการดาํเนินคด ี
พึงระลึกวา่บันทึกในเอกสารหรอืการตดิตอ่ส่ือสารดว้ยการเขียน
อย่างไม่เป็นทางการสามารถถูกตคีวามผิด ๆ ได ้และยิ่งไปกวา่
น้ันสามารถสรา้งความเสียหายไดม้ากกวา่เอกสารที่เป็นทางการ

ค. ในการบันทึกของคณุ หลีกเลีย่งการใช้คาํศัพท์ที่แสดง “
ความรูสึ้กผิด” หรอืวลีเช่น “ โปรดทําลายหลังจากอ่านเสรจ็” 
หลีกเลีย่งการใช้คาํศัพท์ที่ทรงพลัง เช่น ที่เน้นการแบ่งปัน “
ตลาด” หรอือาจแนะนําความตอ้งการใด ๆ ในการ “ครอบครอง” 
“ทําให้ออกจากธุรกิจ” หรอื “ทําลายการแข่งขัน” ให้พูดถึง “การ
แข่งขันที่เหนือกวา่” “การบรกิารลูกคา้ให้ดขีึน้” “คณุคา่ที่นํา
เสนอตอ่ลูกคา้ของ Avient” และ “การดงึดดูลูกคา้” แทน

20. ตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Avient หากคณุมีคาํถามใด ๆ ที่เกี่ยว
กับความถูกตอ้งของการปฏิบัติ ใด ๆ ที่คณุกําลังครุน่คดิ

8

สารบัญ 2021 ปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด



การอ้างอิงด่วน: สิง่ท่ีต้องกระทําและสิง่ท่ีต้องไม่กระทํา

สิง่ท่ีต้องกระทํา

 ✓ ดาํเนินการเขียนรายงานถึงฝ่ายกฎหมายของ Avient ทันทีที่ ไดร้บัการตดิตอ่ของคูแ่ข่งในการรอ้งขอหรอืการส่ือสารเกี่ยวกับการตัง้ราคาหรอื
ข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ

 ✓ ดาํเนินการตดับทสนทนาใด ๆ ที่คูแ่ข่งยกขึน้มาพูดเกี่ยวกับเรือ่งการตัง้ราคา หรอืหัวข้อที่ตอ้งห้าม และเขียนรายงานบทสนทนาน้ันไปที่ฝ่าย
กฎหมายของ Avient

 ✓ บันทึกเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาและวนัที่ของการไดร้บัรายการราคาของคูแ่ข่งทัง้หมดและข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ จัดเก็บในแฟ้มของคณุ

 ✓ ออกจากการประชุมใด ๆ ที่คูแ่ข่งหารอืเรือ่งราคาและลูกคา้ทันที ทันทีที่ออกมา ให้จดเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการหารอื ลงนามและ
ลงวนัที่ ในบันทึกและส่งไปที่ฝ่ายกฎหมายของ Avient

 ✓ ดาํเนินการปรกึษากับฝ่ายกฎหมายของ Avient ก่อนการทําธุรกิจการคา้กับคูแ่ข่ง

สิง่ท่ีต้องไม่กระทํา

 × ห้ามมิ ให้หารอืกับคูแ่ข่งเรือ่งราคา ( ในอดตี ปัจจุบัน อนาคต) ยุทธศาสตรร์าคา การประมูลหรอืการเสนอราคา เงือ่นไขหรอืข้อกําหนดในการ
ขาย ลูกคา้ หรอืความชอบ

 × ห้ามมิ ให้แลกเปลีย่นราคาหรอืข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ กับคูแ่ข่งทัง้โดยตรงหรอืผ่านตวักลาง

 × ห้ามมิ ให้ถามคูแ่ข่งเกี่ยวกับการตัง้ราคาหรอืข้อมูลการแข่งขันอื่น ๆ หรอืส่ือสารกับคูแ่ข่งเกี่ยวกับราคาปัจจุบันหรอืราคาคาดหวงัของบรษัิท 
เมื่อมีการรอ้งขอหรอืจะไม่มีการรอ้งขอก็ตาม

 × ห้ามมิ ให้หารอืกับคูแ่ข่งใด ๆ เกี่ยวกับลูกคา้ที่บรษัิทไม่ตอ้งการขาย หรอืผู้ผลิตที่บรษัิทไม่ตอ้งการซือ้

 × ห้ามมิ ให้เห็นดว้ยกับการแบ่งอาณาเขต ผลิตภัณฑ์ และลูกคา้กับคูแ่ข่ง

 × ห้ามมิ ให้เห็นดว้ยกับการกระตุน้หรอืบอกให้บุคคลอื่นใดทําธุรกิจกับผู้อื่น

 × ห้ามมิ ให้ปรกึษาแผนยุทธศาสตรท์ี่เฉพาะเจาะจงหรอืข้อมูลการตลาด รวมถึงกําลังการผลิตหรอือรรถประโยชน์ การพัฒนาส่ิงอํานวยความ
สะดวก ผลิตภัณฑ์ ในอนาคต หรอืแผนการตลาดหรอืข้อมูลการแข่งขันที่เป็นความลับอื่น ๆ

หากคุณพบว่าตัวคุณเองอยู่ ในท่ี ท่ี คู่แข่งยกประเด็นเหล่าน้ี ขึ ้ นมา ให้ออกจากห้องน้ันโดยทันที  ติดต่อฝ่ายกฎหมายของ Avient เม่ื อมี
โอกาสเป็ นอย่างแรก และบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว
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www.avient.com

อเมรกิาเหนอื
Global Headquarters Avon Lake, 

United States

33587 Walker Road Avon Lake, OH, 
United States 44012

หมายเลขโทรฟร :ี 1-866-765-9663
โทรศพัท:์ 1-440-930-1000

โทรสาร +440 930 3064

เอเช ยีแปซ ฟิ กิ
Regional Headquarters Shanghai, 

China

2F, Block C 200 Jinsu Road
Pudong, 201206 Shanghai, China

โทรศพัท:์ +86 (0) 21 6028 4888
โทรสาร +86 (0) 21 6028 4999

อเมรกิาใต ้ 
Regional Headquarters  

Sao Paulo, Brazil

Av. Francisco Nakasato, 1700
13295-000 Itupeva Sao Paulo, Brazil

โทรศพัท:์ +55 11 4593 9200

ยโุรป
Regional Headquarters Pommer-

loch, Luxembourg

19 Route de Bastogne Pommerloch, 
Luxembourg, L-9638

โทรศพัท:์ +352 269 050 35
โทรสาร +352 269 050 45

http://www.avient.com
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