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นโยบายและแนวปฏบิตัิ เกีย่วกบักฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและแขง่ขนัดา้นการคา้สากล

วตัถุประสงคแ์ละการน าไปปฏบิตัิ

ตามหลกัปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของเรากล่าวไวว้่า ซวี่า ยดึมั่นเร ือ่งการคา้เสรแีละการแข่งขนัอย่างยุตธิรรมในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัผูใ้ห ้บรกิารซพัพลายเชนระดบั

นานาชาต ิซวีา่มุ่งทีจ่ะท าาการคา้อยา่งเสร ีในหลายประเทศและกฎหมายทีคุ่ม้ครองพรมแดนตา่งๆทีบ่รษิทัฯ ท าาธรุกจิอยู ่มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดและ

แข่งขนัดา้นการคา้ เพือ่สง่เสรมิใหต้ลาดการคา้มอีสิระและมกีารแข่งขนัเพือ่ประโยชนข์องผูบ้รโิภคและการแข่งขนักนัทางธรุกจิ องคก์รควบคมุ ดา้นการแข่งขนัมอี านาจ

เรยีกปรบัคา่สนิไหมจากบรษิทัทีฝ่่าฝืน กฎหมายในการแข่งขนั บรษิทัอาจถกูฟ้องด าเนินคดใีหจ้า่ยคา่เสยีหาย และในบางประเทศการฝ่าฝืนกฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาด 

เป็นความผดิคดอีาญา ซึง่พนักงานอาจจะมโีทษถงึจ าคุก ดว้ยเหตุผลเหล่านี ้บรษิทัฯจงึมนีโยบายทีจ่ะแข่งขนัอย่างถูกกฎหมาย ยุตธิรรม และมจีรรยาบรรณ เพือ่ให ้

สอดคลอ้งตามกฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดและแข่งขนัดา้นการคา้ เราจะแข่งขนัและท าธรุกจิบนพืน้ฐานของความสามารถ การแข่งขนัอยา่งเปิดเผย และการใหบ้รกิาร

ลกูคา้อยา่งดเียีย่ม เพราะ “ภาพลกัษณเ์ป็นเร ือ่งส าคญั” เราทุกคนควรหลกีหนีการกระท าใดๆ ทีอ่าจดเูหมอืนเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ดา้นการ

ต่อตา้นการผูกขาดและแข่งขนัดา้นการคา้ หรอืไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและแข่งขนัดา้นการคา้ใดๆ นโยบายฉบบันีแ้ละการฝึกอบรมของซวี่าเร ือ่ง

ตอ่ตา้นการผูกขาดทางการคา้ จะบอกวธิกีารใหค้ณุไดร้บัทราบ นโยบายฉบบันี ้บงัคบัใชก้บัพนักงานทุกคนทั่วโลก รวมถงึพนักงาน และบรษิทัต่างๆ ทีท่ าางานใหใ้นนาม

ของซวีา่ดว้ย
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ส่วนที ่1

บรษิทั คูแ่ขง่
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.1. พฤตกิรรมในหมู่บรษิทัคูแ่ข่ง

กฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดและแข่งขนัดา้นการคา้ หา้มขอ้ตกลงและพฤตกิรรมบางประเภทระหวา่งคูแ่ข่งทางธรุกจิ และเป็นผลรา้ยแกผู่บ้รโิภค กฎหมายการคา้หา้มการ

ท าขอ้ตกลงและพฤตกิรรมบางอยา่งในหมู่บรษิทัคูแ่ข่งทางธรุกจิ นโยบายในบทนีจ้ะสรปุหลกัปฏบิตัหิลกัทีค่ณุควรจ าเมือ่ตอ้งรว่มท าธรุกจิกบับรษิทัคูแ่ข่ง

การท าธรุกจิกบับรษิทคูแ่ข่ง (การรว่มกนัตัง้ราคา การแบ่งตลาด  และการจดัสรรกลุม่ลกูคา้)

สิง่แรกและส าคญัทีสุ่ดทีซ่วี่าจะตอ้งท าอย่างอสิระ คอื การตัง้ราคา ตวัอย่างการกระท าผดิกฎหมายทีเ่ห็นไดทุ้กยุคทุกสมยัก็คอืการทีก่ลุ่มบรษิทคู่แข่ง  ตกลงกนัตัง้ราคา 

“รว่มกนั” หรอื “ใหเ้ป็นกลางๆ” ไม่วา่อยา่งเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการก็ตาม หรอืในอกีนัยหน่ึงก็คอื คูแ่ข่งตกลงราคาทีจ่ะคดิจากลกูคา้รว่มกนั แทนทีจ่ะตัง้ราคาโดยอสิระ

ตอ่กนั การตัง้ราคารว่มกนั แข่งขนัดา้นการราคาไม่เพยีงแตจ่ะหา้มการตัง้ราคารว่มกนั แตย่งัหา้มบรษิทคูแ่ข่งท าขอ้ตกลงใดๆ  เกีย่วกบัเร ือ่งการลดราคา ระยะเวลาช าระเงนิ 

ระยะเวลาหรอืการประกาศเปลีย่นแปลงราคา การใชสู้ตรค านวณหรอืตารางราคา และเร ือ่งอืน่ๆ            ทีใ่กลเคยีงกนั ดว้ยเหตุนี ้เราจงึตอ้งตัง้ราคาและค่าธรรมเนียมโดย

อสิระ บนพืน้ฐานของการวเิคราะหข์อ้มูลจากลกูคา้และขอ้มูลทีเ่ป็นสาธารณะ เราจะไม่พดคุยกบัรษิทัคู่แข่งเร ือ่งราคา การเปิดประมูล ก าไร การจดัสรรลูกคา้ หรอืแบ่งเขต

การขาย หรอืเงือ่นไขขอ้ก าหนดอืน่ๆ และจะไม่ตกลงกบัคูแ่ข่งในเร ือ่งดงั กลา่วโดยเด็ดขาด ไม่วา่อยางเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการก็ตาม
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.1. พฤตกิรรมในหมู่บรษิทัคูแ่ข่ง (ตอ่)

เราจะไม่แลกเปลีย่นขอ้มูลเกีย่วกบัเร ือ่งทีอ่อ่นไหว เชน่ คา่บรกิาร คา่คอมมชิช ัน่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ราคาประมูล หรอืขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ หรอืจะไม่ตกลงกบัคูแ่ข่งทีจ่ะ

ก าหนดขอบเขต หรอืแบง่ตลาด หรอืลกัษณะสายธรุกจิ เราจะไม่ตกลงหรอื ปรกึษาบรษิทัคูแ่ข่งเร ือ่งการคดิคา่บรกิาร การขนสง่ ตอ่คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ หรอืก าหนดคา่บรกิาร

สว่นเพิม่ ภาษี หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมถงึเร ือ่งอืน่ๆที่ กฎหมายก าหนดไว ้ (อาจมกีรณียกเวน้บางเร ือ่ง เชน่ การปรกึษาเร ือ่งระเบยีบทีท่างราชการก าหนดขึน้ใหม่ – แตจ่ะตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัจิากฝ่ายกฎหมายกอ่นลว่งหนา้) และเราจะตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนของบรษิทัฯในการก าหนดราคาและคา่ธรรมเนียม ทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบปฏบิตัทิาง

ธุรกจิของซวีา่
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.1. พฤตกิรรมในหมู่บรษิทัคูแ่ข่ง – ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

มรีะเบยีบใหม่ทีบ่งัคบัใชใ้นอุตสาหกรรมของเราเกีย่วกบักระบวนการปฏบิตังิานซึง่เป็นระบบแอพพลเิคช ัน่และการประสานงานแบบใหม่ กบัซพัพลายเออร ์(ผูป้ระกอบการ

ขนสง่) ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม ระบบนีจ้ะท าาใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ ซ ึง่บรษิทัฯจะตอ้งพจิารณาวา่จะโอนค่าใชจ้่ายนีใ้หแ้กลู่กคา้โดยเพิม่เป็นค่าธรรมเนียมใหม่ (หรอืไม่) และ

ถา้ท าเชน่น้ันจะตัง้เป็นราคาเท่าใด ในรปูแบบของการสง่ตอ่คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ หรอืจะก าหนดอตัราเพิม่อกี  “จ านวนหน่ึง” การประสานงานในลกัษณะดงักล่าว บรษิทัคู่แข่ง

บางราย เร ิม่ส่งอเีมลป์รกึษากนั (โดยมีส าเนาส่งถงึคุณดว้ย) เพื่อพยายามจะดูว่าแต่ละบรษิทัจะมีแผนรบัมืออย่างไรเพื่อไม่ใหเ้กดิอุปสรรคในการท าาธุรกจิ การกระท า

ดงักลา่วนีผ้ดิหรอืไม่ คณุจะด าเนินการอยา่งไร

ค าตอบ 

การแลกเปลีย่นขอ้มูลในหมู่บรษิทัคู่แข่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและแข่งขนัดา้นการคา้ ซวี่าจะตอ้งตัง้ราคารวมทัง้ค่าธรรมเนียมต่างๆโดยล าาพงั โดย

พจิารณาจากโครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยและการพจิารณา  ตดัสนิว่าจะส่งต่อค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้มาน้ันหรอืไม่ วธิกีารปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง คอื ตดิต่อขอค าาปรกึษาจากฝ่ายกฎหมาย

วา่ควรจะตอบอเีมลเ์หลา่น้ันอยา่งไร และจะปฏบิตัติามระเบยีบในการท าาธรุกจิของซวีา่ (7.2) อยา่งไรในการตัง้ราคาคา่ธรรมเนียมใหม่
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.2. การเกบ็ขอ้มูล (ขอ้มูลดา้นการแข่งขนั)

การท างานของทุกบรษิทัมีความจ าเป็นตอ้งสรรหาขอ้มูลดา้นการแข่งขนัเชงิลกึ เพือ่น ามาวางกลยุทธแ์ละแข่งขนัในตลาด เราจะท าเชน่นี้ ไดโ้ดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ภายใตน้โยบายของซวีา่ ท่านตอ้งไม่สง่หรอืรบัขอ้มูลใดๆกบับรษิทัคูแ่ข่งเกีย่วกบัเร ือ่งราคา การประกวดราคา หรอื  อตัราคา่บรกิาร ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่วา่จะ

เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืการสนทนาก็ตาม ขอ้มูลของบรษิทัคู่แข่งเกีย่วกบัเร ือ่งราคา ค่าธรรมเนียมและขอ้มูลอืน่ๆในเชงิ “ขอ้มูลการ แข่งขนัในตลาดเบือ้งลกึ” ควรไดม้า

จากแหล่งดงัต่อไปนีเ้ท่าน้ัน (A) แหล่งขอ้มูลสาธารณะ (B) จากลูกคา้ในบางสถานการณ์ และตอ้งไม่มาจากการสนทนา หรอืการสือ่สารใดๆกบับรษิทัคู่แข่ง ตวัอย่างเชน่

คณุอาจอา้งถงึขอ้มูลใดๆทีม่อียูเ่ป็นสาธารณะ (กรณีศกึษาในอตุสาหกรรม จลุสาร ดา้นการคา้ สือ่สิง่พมิพใ์นตลาด บทโฆษณาของบรษิทัคูแ่ข่ง เป็นตน้) (ซวีา่ตอ้งไม่มสี่วน

รว่มในการศกึษาน้ันๆ หรอืไม่ไดใ้หข้อ้มูลแกก่ารท ากรณีศกึษาโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากฝ่ายกฎหมายกอ่น) ลกูคา้อาจน าขอ้มูลเชน่นีม้าใหค้ณุเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้เองที่

ตอ้งการใหค้ณุลดราคาให ้(แตค่ณุตอ้งไม่เป็นผูข้อขอ้มูลน้ัน หรอือาศยัใหล้กูคา้เป็นผูน้ าขอ้มูลไปใหบ้รษิทัคูแ่ข่ง)
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.2. การเกบ็ขอ้มูล (ขอ้มูลดา้นการแข่งขนั) (ตอ่)

เป็นเร ือ่งดทีีค่วรบนัทกึวนัทีแ่ละแหลง่ขอ้มูลทีค่ณุตอ้งน ามาอา้งองิ เพือ่ทีใ่นภายหลงัจะไดไ้ม่มคี าถามวา่คณุตดัสนิใจอยา่งเหมาะสมหรอืไม่ และไม่ควรใชภ้าษาทีข่าดความยัง้

คดิ เชน่ การเขยีนอเีมลอ์ยา่งไม่เหมาะสม ใชภ้าษาทีค่ลุมเครอื หรอื         เกนิจรงิ) ทีท่ าใหดู้เหมอืนว่าคุณ กระท าการทีไ่ม่เหมาะสม ทัง้ๆทีคุ่ณไม่ไดก้ระท าเชน่น้ันเลย ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม การไดร้บัขอ้มูลดา้นการแข่งขนัทางธรุกจิ แมจ้ะไดม้าโดยไม่ไดต้ัง้ใจก็อาจเป็นเร ือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนและหมิน่เหม่กบัการกระท าผดิระเบยีบ หากคุณอยู่ใน

สถานการณเ์ชน่น้ัน ขอใหคุ้ณตดิต่อฝ่ายจรรยาบรรณทางธุรกจิเพือ่ขอค าแนะน าาในการด าเนินการต่อไป  แมใ้นสถานการณท์ี่บรษิทัคู่แข่งอาจจะเป็นลูกคา้ หรอืซพั

พลายเออรข์องบรษิทัก็เชน่เดยีวกนั มคีวามจ าเป็นตอ้งเจรจาตกลงเร ือ่งราคาทีบ่รษิทัจะคดิเป็นคา่บรกิาร แตค่ณุจะตอ้งจ ากดัการแลกเปลีย่น หรอืใชข้อ้มูลใหอ้ยูใ่นขอบเขต

ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นกรณีน้ันๆเท่าน้ัน และตอ้งไม่ใชก้บัเร ือ่งทั่วๆไป
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.2. การเกบ็ขอ้มูล (ขอ้มูลดา้นการแข่งขนั) - ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

เพือ่นรว่มงานของคุณคนหน่ึงเคยท าางานในบรษิทัคู่แข่งของเรา วนัหน่ึงคุณไดร้บัอเีมลท์ีแ่นบเอกสารมาจากบรษิทัคู่แข่ง เพือ่นรว่มงานคนนีพู้ดในอเีมลว์่า เขาไดน้ าเอา

เอกสารนีม้าจากบรษิทัคูแ่ข่งตอนทีล่าออกมา และเอกสารนีน่้าจะเป็นประโยชนส์ าหรบัโครงการทีค่ณุก าลงัท าอยู ่คณุจะสามารถใชข้อ้มูลนีไ้ดห้รอืไม่

ค าตอบ

ไม่ได ้ขอ้มูลนีไ้ม่ควรจะถกูน ามาทีบ่รษิทัของเรา คุณใชข้อ้มูลนีไ้ม่ไดแ้ละคุณจะตอ้งแจง้ฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิทนัท ีเพือ่ทีคุ่ณจะไดก้กัเก็บขอ้มูลน้ันไว ้และมั่นใจไดว้่า

การตดัสนิใจของเราน้ันเหมาะสมและไม่เอนเอยีงดว้ยการใชข้อ้มูลทีไ่ม่เหมาะสม
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สว่นที ่1 บรษิทัคูแ่ข่ง

1.3. การเกง็ก าไรในการเปิดประมูล

อกีสิง่หน่ึงทีก่ฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดหา้มบรษิทัคูแ่ข่งไม่ใหก้ระท า ก็คอืการเก็งก าไรในการเปิดประมูล การเก็งก าไรในการเปิดประมูลเป็นแผนการทีบ่รษิทัคู่แข่งรว่มมอื

กนัสง่โครงการเขา้ประมูลใหล้กูคา้ โดยทีล่กูคา้ไม่ไดร้บัทราบและไม่อนุญาตใหท้ าแผนการนี้ เพือ่ทีจ่ะไดร้บัท าโครงการดา้นสนิคา้และบรกิารในราคาทีส่มรูร้ว่มกนัไวก้อ่นแลว้ 

หรอืในราคาขัน้ต ่าทีจ่ะไม่ม ี“บรษิทั คูแ่ข่ง” อืน่ๆสง่เขา้รว่มประมูล ซ ึง่จะท าใหผู้ช้นะการประมูลโครงการสามารถสรา้งก าไรไดม้ากยิง่ขึน้ การเก็งก าไรในการเปิด ประมูลเป็น

พฤตกิารณท์ีข่ดัขวางการแข่งขนั เพราะราคาทีเ่ก็งไวจ้ะสงูอยา่งไม่ยตุธิรรม การเก็งก าไรในการเปิดประมูลมหีลายรปูแบบ แตร่ปูแบบหลกัๆทีเ่ห็นไดใ้นอสุาหกรรมของเรา คอื

การกดราคาประมูล หรอืการใหร้าคาทีเ่กือ้กูลกนั ส าหรบัการเสนอราค่าแบบเกือ้กูลกนัน้ัน จะจดัให ้“บรษิทัคู่แข่ง” บางรายเสนอโครงการทีรู่อ้ยู่แลว้ว่าฝ่ายจดัซ ือ้จะตอ้ง

ปฏเิสธ เพราะราคาสูงเกนิไป หรอืไม่ ก็มเีงือ่นไขทีร่บัไม่ได ้ โดยทีต่อ้งการจะสรา้งภาพใหเ้หมอืนกบัว่าไดจ้ดัส่งขอ้เสนอทีถู่ก  ตอ้งตามเกณฑเ์ขา้มาแลว้ แต่จรงิๆแลว้กลบั

ตอ้งการให ้“บรษิทัคูแ่ข่ง” ทีจ่ดัสรรกนัไวก้อ่นแลว้ไดเ้ป็นผูช้นะการประมูล หรอืในอกี  รูปแบบหน่ึงคู่แข่งจะตกลงรวมกนัไวว้่าไม่ว่าจะเสนอราคาใดเขา้มา  จะไม่ต ่ากว่าระดบั

ราคาหน่ึงๆ เพือ่ทีจ่ะไดแ้ข่งขนักนัในดา้นอืน่ๆ ของการจดัท าขอ้เสนอโครงการ และผูท้ีช่นะก็จะสามารถท าก าไรไดม้ากขึน้

ทีซ่วีา่ เราหา้มทุกรปูแบบของการเก็งก าไรในการประมูลโครงการ เมือ่บรษิทัคูแ่ข่งเก็งก าไรในการเปิดประมูล พวกเขาขดัขวางการแข่งขนั เชน่เดยีวกบัการก าหนดราคาไว ้

ล่วงหนา้ แต่การเสนอโครงการรว่มกนัหรอืประสานโซลูช ัน่ในการใหบ้รกิารลูกคา้น้ัน  สามารถท าไดถ้า้ลูกคา้เป็นผูร้อ้งขอ และลูกคา้รบัทราบและอนุญาต ใหท้ าได ้แต่ถงึ

กระน้ัน คณุจะตอ้งแลกเปลีย่นและใชข้อ้มูลในวงจ ากดัเฉพาะการท าโครงการนีเ้ท่าน้ัน
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.3. การเกง็ก าไรในการเปิดประมูล - ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

ลกูคา้ระดบัโลกของเรารายหน่ึงเชญิซวีา่ใหร้ว่มสง่โครงการเขา้ประมูล แตเ่งือ่นไขในการสง่โครงการดเูหมอืนวา่เราจะท าไม่ไดเ้อาเสยีเลย เราจะสามารถเจรจากบับรษิทัคู่แข่ง

ไดห้รอืไม่ ทีจ่ะไม่ใหเ้ขาส่งโครงการเขา้มาประมูล เพือ่ทีจ่ะกดดนัลูกคา้ใหเ้ปลีย่นเงือ่นไข หรอืตกลงรว่มกนัทีจ่ะก าหนดราคาเกณฑข์ัน้ต ่าไว ้เพือ่ใหส้ามารถท าาก าไรไดใ้น

ระดบัทีจ่ดัวา่ดี

ค าตอบ 

ไม่ได ้ซวี่าจะตอ้งตดัสนิใจโดยฝ่ายเดยีวทีจ่ะไม่เขา้รว่มการประมูลโครงการ ดว้ยการวเิคราะหข์องบรษิทัเองเร ือ่งขอ้ดหีรอืผลประโยชนท์ีจ่ะไดจ้ากการเขา้รว่มประมูลคร ัง้นี ้

ทัง้นีก้ารตกลงใดๆกบับรษิทัคูแ่ข่งวา่จะไม่เขา้ รว่มประมูลถอืเป็นการเก็งก าไรในการเปิดประมูล และการปรกึษาหารอืเร ือ่งการประมูลโครงการถอืเป็นการกระท าผดินโยบายนี ้

รวมทัง้กฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดและแข่งขนัดา้นการคา้
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.4. การคว า่บาตรหรอืปฏเิสธทีจ่ะท าธุรกจิกบัผูร้บัเหมาชว่ง

กฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและแข่งขนัดา้นการคา้หา้มการท าขอ้ตกลงท าาความเขา้ใจรว่มกนั หรอื แผนการรว่ม หรอื           ตกลงในการจดัการรว่มกนัใน หมู่บรษิทั

คู่แข่งทีจ่ะคว ่าบาตรหรอืปฏเิสธทีจ่ะท าธรุกจิ (หรอืใหบ้รกิาร) กบัผูร้บัเหมาชว่ง ตวัอย่าง  เชน่ บรษิทัคู่แข่งไม่สามารถตกลงกนัทีจ่ะตดัลูกคา้ออก หรอืทีจ่ะไม่ใชบ้รษิทัคู่คา้ 

หรอืตกลงกบับรษิทัคูแ่ข่งในเร ือ่งใดๆเกีย่วกบัการท างานกบัผูร้บัเหมา บรษิทัคูแ่ข่งมอีสิระในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง – ตอ้งไม่กระท ารว่มกนั
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.4. การคว า่บาตรหรอืปฏเิสธทีจ่ะท าธุรกจิกบัผูร้บัเหมาชว่ง - ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

เพือ่นคนหน่ึงของคณุท างานอยู่กบับรษิทัคู่แข่งไดโ้ทรศพัทม์าบ่นกบัคุณเร ือ่งลูกคา้รายหน่ึงทีเ่ป็นลูกคา้รว่มกนั ลูกคา้ตอ้งการใชเ้งือ่นไขการช าาระเงนิทีไ่ม่น่าพอใจ จ ากดั

ขอบเขตความรบัผดิชอบและมเีงือ่นไขอืน่ๆทีเ่พือ่นคุณคดิว่าไม่สมเหตุสมผล คุณเองก็ก าลงัมีปัญหากบัเงือ่นไขเหล่านีอ้ยู่เชน่กนั เพือ่นคุณจงึแนะน าว่าคุณสองคนควร

ปฏเิสธทีจ่ะท างานใหก้บัลกูคา้รายนีส้กัระยะหน่ึง เพือ่ทีจ่ะบบีใหล้กูคา้ปรบัเงือ่นไขใหป้ฏบิตัจิรงิไดม้ากกวา่นี ้ พฤตกิารณเ์ชน่นีท้ าไดห้รอืไม่

ค าาตอบ

ไม่ได ้ ถา้ซวีา่ไม่สามารถยอมรบัไดก้บัเงือ่นไขใดๆในสญัญา ซวีา่จะตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจดว้ยตนเองวา่จะท าธรุกจิกบัลกูคา้รายน้ันหรอืไม่ กฎนีใ้ชก้บัลกูคา้รว่มดว้ยเชน่กนั

โดยทั่วไปคณุตอ้งไม่สนทนากบับรษิทัคูแ่ข่งเร ือ่งราคาหรอืเงือ่นไขทีจ่ะใหแ้กล่กูคา้ (ยกเวน้บางกรณีทีจ่ะยกมากลา่วถงึในนโยบายนี)้
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สว่นที ่1 บรษิทัคู่แขง่

1.5. การรว่มท าโครงการ / การใหส้ญัญารบัเหมาชว่ง

แกบ่รษิทัคูแ่ข่ง

บรษิทัคูแ่ข่งสามารถท างานรว่มกนัไดห้ากมโีครงการรว่มทุนและโครงการยอ่ยทีถ่กูตอ้งตามวตัถปุระสงคท์ีแ่จง้ไว ้ในบางกรณีการกระท าเชน่นีจ้ะส่งเสรมิการแข่งขนัและเป็น

ประโยชนก์บัลกูคา้ แตก่จิการรว่มทุนมกัจะทาใหบ้รษิทัคู่แข่ง  ตอ้งท าางานรว่มกนั จงึท าใหเ้กดิขอ้กงัวลในเร ือ่งการผูกขาดการคา้ คุณจะตอ้งน าเร ือ่งนีข้ึน้ปรกึษากบัฝ่าย

กฎหมายกอ่นทีจ่ะท าขอ้ตกลงรว่มนี้
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ฝ่ายเดยีว

การรายงาน เอกสารอา้งองิหนา้หลกั ระเบยีบหลกัทีส่ าาคญั



สว่นที่ 1 บรษิทัคู่แขง่

1.5. การรว่มท าโครงการ / การใหส้ญัญารบัเหมาชว่งแก่

บรษิทัคูแ่ข่ง - ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

ซวี่าตอ้งใหบ้รกิารส่งสนิคา้แบบจากประตูถงึประตใูหแ้กลู่กคา้ระดบัโลกรายหน่ึง ในบางประเทศในโลกเราอาจไม่มรีถบรรทุกทีจ่ะส่งของใหถ้งึคลงัสนิคา้ของลูกคา้ ดงัน้ันเมื่อ

จ าเป็นตอ้งใหบ้รกิารนี ้เราจงึตอ้งวา่จา้งผูร้บัเหมาชว่งดา้นขนสง่รายเล็กในทอ้งถิน่ และในการเลอืกสรรผูร้บัเหมา เราจงึตอ้งขอใบเสนอราคาจากบรษิทัผูร้บัเหมาจ านวนหน่ึง 

เร ือ่งนีท้ าไดห้รอืไม่

ค าตอบ 

แมจ้ะเป็นบรษิทัเล็กๆในทอ้งถิน่ก็ตาม บรษิทัขนสง่น้ันก็อาจเป็นบรษิทัคูแ่ข่งของเราก็ได ้การท าสญัญารบัเหมาชว่งกบับรษิทัคูแ่ข่งสามารถท าไดใ้นกรณีทีม่วีตัถปุระสงคท์าง

ธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย เชน่ ในกรณีนี ้เป็นเร ือ่งจรงิทีเ่ราไม่มรีถบรรทุกในประเทศนี ้และเราตอ้งใหบ้รกิารตามทีล่กูคา้ตอ้งการ จงึเป็นขอ้ยกเวน้เร ือ่งกฎทีห่า้มเจรจาเร ือ่ง

ราคากบับรษิัทคู่แข่ง ในกรณีเชน่นี ้ซวี่าไดร้บัอนุญาตใหพู้ดคุยเร ือ่งราคากบับรษิัทผูร้บัเหมาชว่ง ส าหรบัการบรกิารภายใตส้ญัญาน้ันเท่าน้ัน โดยตอ้งไม่น าไปใช ้

นอกเหนือจากบรกิารทีเ่หมาชว่งน้ันๆ
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ปฏบิตัิ

บร ิษัทคู่แข่ง สมาคมดา้นการคา้ ลูกคา้และ

ซพัพลายเออร ์

พฤตกิรรมทีย่ดึถอืตนเอง

ฝ่ายเดยีว

การรายงาน เอกสารอา้งองิหนา้หลกั ระเบยีบหลกัทีส่ าาคญั



ส่วนที ่2

สมาคมดา้นการคา้
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บร ิษัทคู่แข่ง สมาคมดา้นการคา้ ลูกคา้และ

ซพัพลายเออร ์

พฤตกิรรมทีย่ดึถอืตนเอง

ฝ่ายเดยีว

การรายงาน เอกสารอา้งองิหนา้หลกั ระเบยีบหลกัทีส่ าาคญั



สว่นที ่2 สมาคมดา้นการคา้

สมาคมดา้นการคา้
สมาคมดา้นการคา้เป็นกลุ่มบุคคล หรอืบางคร ัง้อาจมีบรษิทัคู่แข่งรว่มอยู่ดว้ย  ซ ึง่มาพบปะกบัเพือ่ ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัหวัขอ้ทางธุรกจิ สมาคมดา้นการคา้และกลุ่มใน

อตุสาหกรรมตา่งๆ  อาจจะตัง้ขึน้มาเพือ่ วตัถปุระสงคท์างธรุกจิโดยชอบธรรม แต่อย่างไรก็ด ี สมาชกิของบรษิทัและการเขา้รว่มสนทนาในสมาคมเหล่านี ้อาจจะสรา้งความ

น่ากงัวลขึน้ได ้เพราะมกัจะมกีารประชมุและกจิกรรมกลุม่อืน่ๆในกลุม่บรษิทัคูแ่ข่งทีอ่าจมกีารน าเอาหวัขอ้เร ือ่งทีล่ะเอยีดออ่นขึน้มา  หวัขอ้ทีล่ะเอยีดออ่นเหลา่น้ันไดแ้ก่

• ราคา คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่คอมมชิช ัน่ คา่บรกิาร และอตัราสว่นเพิม่ตา่งๆ

• ระยะเวลาหรอืการน าราคามาบงัคบัใช ้หรอืการเปลีย่นแปลงราคา

• ตน้ทุนและก าไร

• เงือ่นไขการช าาระเงนิ

• วธิกีาร นโยบาย แผนงาน (ตามจรงิหรอืประมาณการ) หรอืกลยทุธใ์นการตัง้ราคา นอกเสยีจากวา่ไดร้บัอนุมตัผ่ิานตามขัน้ตอนของสมาคมดา้นการคา้ ตามทีก่ าหนดไว ้

ในระเบยีบเร ือ่งสมาคมดา้นการคา้

• ราคาประมูล

สมาคมดา้นการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิหลกัของเรา (เชน่ การขนส่งสนิคา้ ลอจสิตกิส ์การเดนิพธิกีารศุลกากร หรอื  สมาคมซพัพลายเชน และอืน่ๆ ซ ึง่เราน่าจะไดม้โีอกาส

พบปะกบับรษิทัคูแ่ข่ง)  จะตอ้งไดร้บัอนุมตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบเร ือ่งสมาคมดา้นการคา้ พนักงานตอ้งไม่เขา้เป็นสมาชกิหรอืรว่มกจิกรรมกบั สมาคมดา้นการคา้

จนกวา่จะไดร้บัอนุมตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้และเมือ่ไดเ้ขา้รว่มในสมาคมดา้นการคา้แลว้ คณุจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบเร ือ่งสมาคมดา้นการคา้และใหค้วามส าคญัทีจ่ะท าให ้

มั่นใจวา่เราปฏบิตัติามขอ้ก าหนด  เร ือ่งตอ่ตา้นการผูกขาดทางการคา้ของเรา
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บร ิษัทคู่แข่ง สมาคมดา้นการคา้ ลูกคา้และ

ซพัพลายเออร ์

พฤตกิรรมทีย่ดึถอืตนเอง

ฝ่ายเดยีว

การรายงาน เอกสารอา้งองิหนา้หลกั ระเบยีบหลกัทีส่ าาคญั



สว่นที ่2 สมาคมดา้นการคา้

สมาคมดา้นการคา้ – ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

คุณไดป้ฏบิตัติามระเบยีบเร ือ่งสมาคมดา้นการคา้และไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้รว่มกจิกรรมของสมาคมผูข้นส่งสนิคา้ในประเทศของคุณก าลงัจะมีการประชมุนานาชาตทิางการขนส่ง

สนิคา้ขึน้ และคณุก็ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ประชมุนานาชาตปิระจ าปี คณุสามารถเขา้รว่มการประชมุไดโ้ดยไม่มขีอ้ทีต่อ้งกงัวลหรอืตอ้งกระท าการใดๆ ใชห่รอืไม่

ค าตอบ 

แมว้า่คณุไดท้ าตามขัน้ตอนอนัดบัแรกครบถว้นแลว้ ซ ึง่ก็คอืไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นสมาชกิและเขา้รว่มกจิกรรมของสมาคมทางการคา้ได ้และซึง่ก็ไดเ้ป็นการอนุญาตใหคุ้ณไดเ้ขา้รว่ม

การประชมุดงักล่าวได ้แต่เร ือ่งนีไ้ม่ได ้ ขจดัใหค้วามเสีย่งในการผูกขาดทางการคา้หมดไปได ้คุณควรหาหวัขอ้การประชมุมาก่อนล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบเนือ้หาว่ามีความ

ละเอยีดอ่อนและขดัต่อกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดทางการคา้หรอืไม่ นอกเสยีจากว่าคุณ  มั่นใจว่าหวัขอ้ในการประชมุจะไม่มคีวามเสีย่งใดๆ คุณควรส่งหวัขอ้ประชมุใหแ้กฝ่่าย

จรรยาบรรณทางธรุกจิพจิารณาใหค้ าปรกึษา หรอืแมว้า่หวัขอ้การประชมุมคีวามเสีย่งก็ตาม             ฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิจะสามารถแนะน าคณุใหส้ามารถรบัมอืกบัสมาคม

ดา้นการคา้น้ันใหต้ดัหวัขอ้ดงักลา่วออกไป เพือ่ทีค่ณุจะสามารถเขา้รว่มการประชมุได ้
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ส่วนที่ 3

ลูกคา้และซพัพลายเออร ์
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ปฏบิตัิ
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สว่นที ่3 ลกูคา้และซพัพลายเออร ์

ลูกคา้และซพัพลายเออร ์

โดยทั่วไปแลว้ บรษิทัสามารถเลือ่กทีจ่ะท า หรอืไม่ท าธรุกจิกบัใครก็ได ้และมอีสิระทีจ่ะเลอืกลูกคา้ ซพัพลายเออรแ์ละผูร้บัเหมาชว่งรายใดก็ได ้ ซวี่าควรตดัสนิใจอย่างอสิระ

และไม่เป็นผลมาจากการตกลงหรอืการท าความเขา้ใจกนัระหวา่งบรษิทัคูแ่ข่ง

3.1. การรบัขอ้มูลมาอย่างขาดการใส่ใจ

ในหลายๆกรณีเราสามารถใชข้อ้มูลทีร่บัมาจากลกูคา้และซพัพลายเออรไ์ด ้แต่ทว่าในบางกรณีทีเ่ราไดข้อ้มูลมาจากลูกคา้ ซพัพลายเออร ์ หรอื ผูร้บัเหมาชว่งโดยบงัเอญิ 

เราจะตอ้งระมดัระวงัการใชข้อ้มูลน้ันๆ นอกจากนี ้เราตอ้งไม่ใชซ้พัพลายเออรแ์ละผูร้บัเหมาชว่งเป็นคนกลางในการใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลละเอยีดอ่อนจาก หรอื ทีเ่กีย่วกบับรษิทั

คูแ่ข่ง

Home วตัถปุระสงคแ์ละการน าไป

ปฏบิตัิ

บร ิษัทคู่แข่ง สมาคมดา้นการคา้ ลูกคา้และ

ซพัพลายเออร ์

พฤตกิรรมทีย่ดึถอืตนเอง

ฝ่ายเดยีว

การรายงาน เอกสารอา้งองิหนา้หลกั ระเบยีบหลกัทีส่ าคญั



สว่นที ่3 ลกูคา้และซพัพลายเออร ์

3.1. การรบัขอ้มูลมาอย่างขาดการใส่ใจ – ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

ซพัพลายเออรร์ายหน่ึงไดใ้หข้อ้มูลคณุเกีย่วกบัราคาของบรษิทัคูแ่ข่งโดยไม่ไดต้ ัง้ใจ เพราะตอ้งการจะสง่อเีมลฉ์บบัน้ันใหก้บับรษิทัคูแ่ข่ง แตด่เูหมอืนวา่เกดิความผดิพลาดทีม่ี

คณุอยูใ่นรายชือ่ผูร้บัอเีมลด์ว้ย  คณุจะน าขอ้มูลน้ันไปใชไ้ดห้รอืไม่

ค าตอบ 

ถงึแมว้า่การรบัอเีมลฉ์บบัน้ันไม่ไดเ้ป็นการกระท าผดิ แตก่ารน ามาใชใ้นทางทีไ่ม่เหมาะสมอาจจะเป็นการกระท าผดิระเบยีบได ้ถงึแมคุ้ณเพยีงแค่ลบอเีมลฉ์บบัน้ันทิง้ไป หรอื

ส่งต่อไปใหผู้อ้ื่น หรอืน าขอ้มูลน้ันไปใชโ้ดย  ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ใ้ดรบัทราบ           คุณก็จะสรา้งปัญหาขึน้มาแลว้ กรณีดงักล่าวนี ้ขอใหคุ้ณมั่นใจว่าไดต้ิดต่อใหฝ่้าย

จรรยาบรรณทางธรุกจิเพือ่ขอแนวทางในการปฏบิตัดิว้ย

Home วตัถปุระสงคแ์ละการน าไป
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บร ิษัทคู่แข่ง สมาคมดา้นการคา้ ลูกคา้และ

ซพัพลายเออร ์

พฤตกิรรมทีย่ดึถอืตนเอง

ฝ่ายเดยีว

การรายงาน เอกสารอา้งองิหนา้หลกั ระเบยีบหลกัทีส่ าคญั



สว่นที ่3 ลกูคา้และซพัพลายเออร ์

3.2. การผูกสนิคา้หรอืบรกิาร

การผูกสนิคา้หรอืบรกิารเขา้ดว้ยกนั เป็นวธิปีฏบิตัทิีท่ าใหลู้กคา้ตอ้งซ ือ้สนิคา้หรอื บรกิารหน่ึงเพือ่ใหส้ามารถไดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารทีลู่กคา้มคีวามตอ้งการจรงิๆ ลูกคา้

ไม่ควรจะถกูก าหนดใหต้อ้งซ ือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ขาไม่ไดส้นใจ เพยีงเพือ่ เป็นเงือ่นไขทีจ่ะไดซ้ ือ้สิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ

ขอ้หา้มโดยทั่วไปของการผูกสนิคา้หรอืบรกิารเขา้ดว้ยกนัไม่ครอบคลุมถงึความตัง้ใจทีถู่กตอ้งตามกฎหมายทีต่อ้งการจะขายสนิคา้หลายๆอย่าง หรอืการบรกิารหลายๆ

รปูแบบเป็นหน่ึงแพ็คเกจ โดยมขีอ้แมว้า่ผูข้ายจะตอ้งพรอ้มทีจ่ะขายสนิคา้  หรอืบรกิารแยกจากกนัไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม ซ ึง่การขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยแยกออกจากกนั

นีย้งัเป็นราคาทีส่มเหตสุมผลกบัตน้ทุน (หรอืไม่ก็) ทีเ่ป็นไปได ้ ตวัอยา่ง เชน่  คณุอาจจะน าบรกิารหลายตวัมารวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ขายในราคาทีถ่กูวา่ราคาของบรกิารแตล่ะ

ตวัมาคดิรวมกนั เพือ่ทีจ่ะพยายามใหล้กูคา้ซ ือ้บรกิารจากเรามากขึน้ แตค่ณุไม่สามารถก าหนดใหล้กูคา้ซ ือ้อยา่งหน่ึงเพือ่ทีจ่ะสามารถซือ้อกีอยา่งหน่ึงไดด้ว้ย
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3.2. การผูกสนิคา้หรอืบรกิาร – ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

ลกูคา้ใหม่รายหน่ึงก าลงัสนใจจะซือ้สนิคา้การบรกิารขนสง่ทางเฟรท คณุจะไดร้บัอนุญาตใหข้ายบรกิารนีห้รอืไม่ ถา้ลกูคา้จะตอ้งงซ ือ้บรกิารขนสง่น้ันพรอ้มกบับรกิารเดนิพธิกีาร

ศลุกากรดว้ย

ค าตอบ

ไม่ได ้ หากคณุจะสามารถท าไดก็้ตอ่เมือ่คณุพรอ้มทีจ่ะขายการบรกิารแยกจากกนัดว้ย คณุไม่สามารถ “ผูก” บรกิารทัง้สองเขา้ดว้ยกนัแลว้ก าหนดใหล้กูคา้ตอ้งซ ือ้ทัง้สองอยา่ง

แทนทีจ่ะซ ือ้อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้
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3.3. การด าาเนินการแบบเกือ้กูลซึง่กนัและกนั

การด าเนินการแบบเกือ้กลูซ ึง่กนัและกนัเป็นวธิปีฏบิตัทิีผู่จ้ดัซ ือ้ตกลงซือ้สนิคา้จากผูข้ายโดยมเีงือ่นไขวา่ผูข้าย จะตอ้งซ ือ้สนิคา้จากผูจ้ดัซ ือ้หรอืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผูจ้ดัซ ือ้ดว้ยเชน่กนั โดยทั่วไป กฎหมายต่อตา้นการ ผูกขาดทางการคา้หา้มการด าเนินการลกัษณะนี ้เพราะเป็นการขดัขวางการแข่งขนักนัดว้ยการก าหนดการจดัซ ือ้

แบบหลอกลวง ทัง้ๆทีอ่กีฝ่ายหน่ึงอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการซือ้ก็ได ้ตวัอยา่งทีอ่าจเกดิกบัซวีา่ไดก็้คอื บรษิทัคอมพวิเตอรท์ีซ่วี่าใหก้ารบรกิารทางดา้นลอจสิตกิสอ์ยู ่

แลว้ยงัจดัซ ือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอรจ์ากบรษิทันีด้ว้ย ความสมัพนัธท์ัง้สองกรณีควรตอ้งแยกออกจากกนั โดยเราควรมกีารตดัสนิใจและแยกแยะการใหก้าร บรกิารทางดา้น

ลอจสิตกิสแ์ละจดัซ ือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอรอ์ยา่งมอีสิระจากกนั

การตดัสนิใจในการจดัซ ือ้ควรกระท าบนพืน้ฐานดา้นราคา คุณสมบตั ิเงือ่นไขในการขายและความน่าเช ือ่ถอื  ไดข้องซพัพลายเออร ์ไม่ใชเ่พราะเป็น “ขอ้ตกลง” ทีจ่ะให ้

ธรุกจิเพือ่แลกเปลีย่นใหไ้ดธ้รุกจิกลบัมา  บรษิทัฯ ไม่ควรพจิารณาเร ือ่งเหลา่นี้
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3.3. การด าเนินการแบบเกือ้กูลซึง่กนัและกนั –

ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

คณุสามารถซือ้การบรกิารหรอืสนิคา้จากลกูคา้ส าคญัรายหน่ึง โดยหวงัวา่ลกูคา้รายน้ันจะซือ้บรกิารอืน่ๆจากซวีา่ไดห้รอืไม่

ค าตอบ 

ลกูคา้ในค าถามนีเ้ป็นคูค่า้หรอืซพัพลายเออรข์องบรษิทัฯ การคดัเลอืกคูค่า้ของบรษิทัฯจะตอ้งเป็นไปตามนโยบายการจดัซ ือ้ของบรษิทัฯและมขีัน้ตอนในการจดัซ ือ้บนพืน้ฐาน

ดา้นคณุสมบตั ิการบรกิารและราคา แตห่ากไดว้เิคราะหต์ามขัน้ตอนแลว้ลกูคา้ส าคญัรายนีจ้ะเป็นซพัพลายเออรร์ายทีด่ทีีส่ดุ เราก็ยอ่มสามารถเลอืกซือ้บรกิารจากเขาได ้แต่

ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่มกีารท าขอ้ตกลงทีจ่ะใชบ้รกิารของเราเป็นขอ้แลกเปลีย่น
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3.4. การด าาเนินการแบบขอ้ตกลงสทิธิจ์ าาเพาะ

การด าเนินการแบบขอ้ตกลงสทิธิจ์ าเพาะเป็น พฤตกิารณท์ีจ่ ากดัลกูคา้หรอืซพัพลายเออรไ์วไ้ม่ใหส้ามารถไปท าธรุกจิกบับรษิทัคูแ่ข่งไดโ้ดยไม่มวีตัถปุระสงคท์ีส่มเหตุสมผล 

ตวัอยา่งวตัถปุระสงคท์ีส่มเหตสุมผลไดแ้ก ่มกีารลงทุนชว่งตน้ทีส่งูมาก 

คณุจงึอาจจะขอใหม้ขีอ้ตกลงสทิธิจ์ าเพาะเป็นขอ้แลกเปลีย่น ในบางกรณีขอ้ตกลงสทิธิจ์ าเพาะอาจจะท าได ้แตข่อใหต้รวจสอบกบัฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิเสยีกอ่น หาก

คณุตอ้งการค าแนะน าในเร ือ่งนี ้ขอใหต้ดิตอ่ฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิ
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3.4. การด าเนินการแบบขอ้ตกลงสทิธิจ์ าเพาะ –

ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

ลูกคา้ดา้นบรกิารโครงการดา้นลอจสิตกิสข์องเรารายหน่ึง ขอใหบ้รษิทัฯใหบ้รกิารจดัการคลงัสนิคา้ส าหรบัเก็บวคัซนี เพิ่มเตมิจากการจดัการคลงัสนิคา้มาตรฐาน 

เพื่อที่จะสามารถด าเนินการไดต้ามที่ลูกคา้ตอ้งการ บรษิทัฯตอ้งมีหอ้งควบคุมอุณหภูมิในคลงัสนิคา้ ตอ้งมีพนักงานที่จดัการสนิคา้เหล่านีเ้พิ่มขึน้ และอาจจะตอ้งขอ

ใบอนุญาตทีจ่ะจดัเก็บสนิคา้ประเภทนี ้หากการขอท าขอ้ตกลงสทิธิจ์ าเพาะเป็นการกระท าผดิกฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดและ  แข่งขนัทางการคา้แลว้ บรษิทัฯจะสามารถ

รกัษาผลก าไรจากการลงทุนไดอ้ยา่งไร

ค าตอบ 

เมือ่บรษิทัฯจ าเป็นตอ้งลงทุนในชว่งตน้เพือ่การใหบ้รกิารแกล่กูคา้ จงึเป็นเร ือ่งทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายทีจ่ะมเีงือ่นไขไวใ้นสญัญากบัลกูคา้ในการก าหนดระยะเวลาทีล่กูคา้ตอ้ง

ตกลงใหบ้รษิทัฯจดัการดแูลสนิคา้วคัซนีแบบเป็นสทิธิจ์ าเพาะ
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พฤตกิรรมทีย่ดึถอืตนเองฝ่ายเดยีว
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4.1. การต ัง้ราคาแบบนกัล่า

โดยทั่วไปแลว้ กฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดหา้มพฤตกิารณผู์กขาด เชน่ หา้มบรษิทัท าธรุกจิแบบผูกขาดในตลาดหน่ึงๆ หรอืวางแผนการครอบง าตลาดส่วนใหญ่ ลกัษณะ

ของพฤตกิารณผู์กขาดประเภทหน่ึงไดแ้ก ่การตัง้ราคาแบบนักล่า คอื          การทีบ่รษิทัจะขายสนิคา้หรอืบรกิารในราคาทีต่ ่ากว่ากฎหมายก าหนด (โดยมากจะต ่ากว่า

ตน้ทุนในชว่งระยะหน่ึง) ดว้ยคาด หมายวา่บรษิทัคูแ่ข่งในตลาดจะสูไ้ม่ได ้หรอืสรา้งอุปสรรคไม่บรษิทัคู่แข่งหนา้ใหม่เขา้มาในตลาดได ้หากบรษิทัคู่แข่งหรอืบรษิทัคู่แข่งหนา้

ใหม่ๆ  ไม่สามารถสูร้าคาในระดบัราคาเดยีวกนัหรอืต ่าากวา่ไดโ้ดยไม่ขาดทุน พวกเขาก็จะตอ้งปิดกจิการไป หรอืเลอืกทีจ่ะไม่เขา้มาท าาธรุกจินี ้ดงัน้ัน “นักล่า” ก็จะมคีู่แข่ง

นอ้ยรายและจะท าาตนเป็นผูผู้กขาด  นโยบายของซวีา่หา้มการตัง้ราคาแบบนักลา่และพฤตกิารณท์ีไ่ม่เหมาะสมในการผูกขาด

Home วตัถปุระสงคแ์ละการน าไป

ปฏบิตัิ

บร ิษัทคู่แข่ง สมาคมดา้นการคา้ ลูกคา้และ

ซพัพลายเออร ์

พฤตกิรรมทีย่ดึถอืตนเอง
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สว่นที ่4 พฤตกิรรมทีย่ดึถอืตนเองฝ่ายเดยีว

4.1. การต ัง้ราคาแบบนกัล่า - ค าถามและค าตอบ

ค าถาม

คุณตดัสนิใจตัง้ราคาใหต้ ่ากว่าตอ้นทุนในชว่งเวลา 6 เดอืนขา้งหนา้ เพือ่ตอ้งการจะขจดัคู่แข่งในตลาดหน่ึงๆ ในชว่งเวลาสัน้ๆ แต่ลดการแข่งขนัในระยะยาวสามารถท าได ้

หรอืไม่

ค าตอบ

การกระท าาแบบนีเ้รยีกวา่ “การตัง้ราคาแบบนักลา่” ถา้คณุเป็นผูน้ ารายใหญใ่นตลาดก็อาจจะขดักบักฎหมายการแข่งขนัทางธรุกจิได ้เมือ่เป็นเชน่นี ้บรษิทัก็จะไม่ใชก้ารตัง้

ราคาแบบนักลา่ หรอืการปฏบิตั ิกลยทุธ ์หรอื  แผนการทีอ่าจจะท าใหด้เูหมอืนการวางแผนทีจ่ะท ารา้ย หรอืลดการแข่งขนักนั หรอืก าจดับรษิทัคู่แข่งออกไปอย่างไม่ถูกตอ้ง 

จงึควรจะปรกึษา           ฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิกอ่นด าเนินการ หรอืวางกลยทุธ หรอืแผนการใดๆ

.
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นโยบายและแนวปฏบิตัิ เกีย่วกบักฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและแขง่ขนัดา้นการคา้สากล

การรายงาน

ปัญหาเร ือ่งการผูกขาดทางการคา้มกัจะมเีลศนัย ซบัซอ้นและสบัสน หากคณุไม่แน่ใจ กรณุาสอบถาม! หากคณุสงสยั กรณุา  ขอค าแนะน าจากฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิ

กอ่นตดัสนิใจท าอะไร และหากบรษิทัคูแ่ข่งท าใหค้ณุอยูใ่นภาวะที ่         อดึอดั (เชน่  ชวนคณุสนทนาเร ือ่งทีค่ณุไม่แน่ใจวา่ควรพูด) ขอใหห้ยดุการสนทนาอยา่งสภุาพทนัท ี

และตดิตอ่ฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิใหช้ว่ยเหลอืคุณต่อไป หากเกดิกรณีการกระท าผดิหรอืสงสยัว่ากระท าผดิต่อนโยบายนี้ หรอืกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและแข่งขนั

ทางการคา้  พนักงานจะตอ้งรายงานผ่านชอ่งทางทีจ่ดัไว ้คอื ผูจ้ดัการของคณุ                   ฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิ ฝ่ายกฎหมาย สายดว่นจรรยาบรรณทางธรุกจิ ผูใ้ด

ผูห้น่ึงก็ได ้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ปัญหานีไ้ดร้บัการแกไ้ข
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กฎหลกัทีต่อ้งจ า

บรษิทัคูแ่ขง่

• ไม่มกีารตัง้ราคารว่มกนั

• ไม่มกีารสนทนาเร ือ่งทีล่ะเอยีดออ่นตา่งๆ (ราคา คา่ธรรมเนียม อตัราเพิม่ตา่งๆ หรอืตน้ทุน เป็นตน้)

• ไม่มกีารเก็งก าไรในการประมูลโครงการ

• ไม่มกีารแบ่งตลาดหรอืจดัสรรกลุม่ลกูคา

• ไม่มกีารตดับรษิทคูแ่ขง่ออกจากตลาด

• ไม่มกีารใชส้ือ่กลางในการหาขอ้มูลเชงิลกึทางการตลาด

สมาคมดา้นการคา้

• ตอ้งไม่เขารว่ม นอกเสยีจากวา่ไดร้บ้อนุมตัผ่ิานตามขัน้ตอนของสมาคมดา้นการคา้ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบเร ือ่งสมาคมดา้นการคา้

• เมือ่จะเขารว่มกจิกรรม ตอ้งปฏบิตัติามกฎดา้นตอ่ตา้นการผูกขาด
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กฎหลกัทีต่อ้งจ าา

ลูกคา้และซพัพลายเออร ์

• หากคณุไดร้บัขอ้มูลดา้นการแข่งขนัทีล่ะเอยีดออ่นโดยไม่ไดต้ัง้ใจใหโ้ทรแจง้ฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิกอ่นนอกเสยีจากจะไดร้บัอนุมตัจิากฝ่ าย

จรรยาบรรณทางธรุกจิ

• ไม่มกีารด าเนินการแบบผูกสนิคา้หรอืบรกิาร

• ไม่มกีารด าเนินการแบบเกือ้กลูกนั

• ไม่มกีารด าเนินการแบบขอตกลงสทิธิจ์ าเพาะ

การรายงาน

• หากคณุสงสยวา่มกีารกระท าผดิเร ือ่งการตอ่ตา้นการผูกขาดหรอืไม่แน่ใจวา่จด าเนินการอยางไรตอ่ไป ขอใหต้ดิตอ่ :

• ผูจ้ดัการของคณุ

• เจา้หนา้ทีด่า้นจรรยาบรรณทางธรุกจิระดบัภมูภิาคของคณุ

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายจรรยาบรรณทางธรุกจิ

• สายดว่นดา้นจรรยาบรรณทางธรุกจิ
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นโยบายและแนวปฏบิตัิ เกีย่วกบักฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและแขง่ขนัดา้นการคา้สากล

เอกสารอา้งองิ

นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่

หลกัปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ

ขอ้ตกลงรว่มดา้นจรรยาบรรณทางธุรกจิ

สายดว่นดา้นจรรยาบรรณทางธุรกจิ

นโยบายดา้นความเป็นสว่นตวั

ข ัน้ตอนการบงัคบัใชอ้ตัราคา่ธรรมเนียมใหมห่รอืเปลีย่นแปลงอตัรา

ขัน้ตอนการตรวจสอบผูร้บัเหมาชว่ง

นโยบายและคูม่อืดา้นการคา้และการสง่ออก

ระเบยีบของสมาคมดา้นการคา้
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