คูม่ ือการป้ องกันการ
ผูกขาดทั่วโลกส�ำหรับ
พนั กงาน

นโยบายของบริษัท United Technologies Corporation (UTC) และบริษัทสาขาและบริษัทย่อย
คือการปฏิบัตติ ามกฎหมายตามประเทศนั ้น ๆ ที่เราด�ำเนิ นธุรกิจอยู่ รวมถึงการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ป้ องกันการผูกขาดที่บังคับใช้อย่างเข้มงวด พนั กงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ ใจว่าการท�ำ
ธุรกิจนั ้นสอดคล้องกับกฎหมายนี ้และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ UTC
คูม่ ือนี ้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คณ
ุ เข้าใจสถานการณ์ ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการผูกขาด คุณ
จะได้รบั ค�ำแนะน� ำที่จ�ำเป็ น คูม่ ือนี ้ ไม่ ใช่บทย่อของกฎหมายป้ องกันการผูกขาดที่บังคับใช้, ซึ่งอาจะ
ซับซ้อนและละเอียดอ่อนเมื่อน� ำไปใช้ ในบางสถานการณ์ เช่นเดียวกัน, คูม่ ือนี ้ ไม่ ได้อ้างถึงกฎหมาย
ป้ องกันการผูกขาดเฉพาะของขอบเขตอ�ำนาจศาลในแต่ละประเทศที่ UTC ด�ำเนิ นธุรกิจ คูม่ ือนี ้จะ
เน้ นหลักการป้ องกันการผูกขาดทั่วไปและแนะน� ำให้คณ
ุ ไม่ประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ผูกขาด ความประพฤติ ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเรือ่ งการผูกขาดจะต้องได้รบั การพิจารณาจาก
แผนกกฎหมายล่วงหน้ า
คูม่ ือนี ้ ไม่ ได้อ้างถึงกฎหมายป้ องกันการผูกขาดแต่เกี่ยวข้องกับการน� ำไปใช้ ในการซือ้ กิจการ, การขาย
กิจการ, การควบกิจการและกิจการร่วมค้า หากคุณพิจารณาพบว่าธุรกรรมใน UTC จะครอบครอง
หรือสูญเสียการควบคุมธุรกิจหรือสินทรัพย์ของบริษัท สร้างหรือร่วมทุน ครอบครองหรือขายหุ้นส่วน
น้ อยในองค์กร ควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมาย

I. เหตุใดเราจึงควรให้ความสนใจกฎหมายป้ องกันการผูกขาด
การไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมายป้ องกันการผูกขาดสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท, พนั กงาน, และผู้ถือ
หุ้นของบริษัท บทลงโทษของการละเมิดนั ้นร้ายแรง รวมถึงการจ�ำคุก ส�ำหรับบุคคล ค่าปรับสูงส�ำหรับ
บุคคลและบริษัท และสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของ UTC อย่างรุนแรงและยาวนาน อันตราย
้ ได้แก่:
บางส่วนที่อาจเกิดขึน
้ อยู่กับความร้าย
1. พนั กงานที่ ไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมายป้ องกันการผูกขาดจะถูกลงโทษ— โดยขึน
แรงในการละเมิด การลงโทษนั ้นอาจรวมถึงการเลิกจ้าง
2. การจ�ำคุก — กฎหมายในบางประเทศก�ำหนดให้ลงโทษผู้กระท�ำผิดด้วยการละเมิดกฎหมาย
ป้ องกันการผูกขาด ตัวอย่างเช่น, การละเมิดพระราชบัญญัตเิ ชอร์แมน (Sherman Act) ซึ่ง
เป็ นพระราชบัญญัตปิ ้ องกันการผูกขาดที่ส�ำคัญของสหรัฐอเมริกา, ในหลายคดีเป็ นความผิด
อาญาร้ายแรง ความผิดแต่ละครัง้ , บุคคลอาจถูกจ�ำคุกสูงสุดสิบปี และปรับสูงสุดถึง 1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ รัฐบาลสหรัฐฯ จะติดตามด�ำเนิ นคดี ให้ถึงที่สุดอย่างเด็ดขาด และยืนกราน
ในการจ�ำคุกเป็ นเวลานานส�ำหรับการละเมิดการป้ องกันการผูกขาดอย่างร้ายแรง เช่น การ
ร่วมกันก�ำหนดราคา, การร่วมกันก�ำหนดราคาประมูล และการตกลงแบ่งตลาดหรือลูกค้ากัน
แม้กฎหมายในประเทศอื่น ๆ รวมทัง้ สหภาพยุโรปและจีน อาจไม่มีบทลงโทษความผิดทาง
อาญา การละเมิดกฎหมายดังกล่าวก็ยังคงมีผลร้ายแรงต่อทัง้ บริษัทและตัวคุณเอง
้ อยู่กับอ�ำนาจการตัดสินของ
3. ค่าปรับจ�ำนวนมาก – บทลงโทษทางการเงินจะแตกต่างกันขึน
ศาลว่าเป็ นการละเมิดกฎหมายหรือไม่ ในสหรัฐฯ บริษัทหนึ่ งอาจถูกปรับมากกว่า 100 ล้าน
้ จาก
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือจ�ำนวนสองเท่าของก�ำไรทางการเงินที่ ได้ หรือผลขาดทุนที่เกิดขึน
การกระท�ำผิด ในสหภาพยุโรป, ค่าปรับอาจคิดรวมเป็ น 10% ของรายได้ทั่วโลกของ UTC
ค่าปรับล่าสุดในการตัดสินของศาลหลายครัง้ (ทัง้ ในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป เม็กซิ โก บราซิล
อินเดีย และรัสเซีย) มีตงั ้ แต่หลายสิบถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์
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4. ค่าเสียหายจ�ำนวนมาก — ค่าเสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวกับการป้ องกันการผูกขาดอาจมีมูลค่า
รวมเท่ากับหรือสูงกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ในสหรัฐฯ โจทก์จะได้รบั ค่าเสียหายสามเท่าของ
้ จริงโดยอัตโนมัติ ด้วยความเสียหายทัง้ สามนี ้, ตัวแทนจ�ำหน่ าย, ลูกค้า
ความเสียหายที่เกิดขึน
และซัพพลายเออร์มักจะพยายามท�ำให้กรณี พิพาททั่วไปเข้าข่ายการละเมิดการป้ องกันการ
้ นอกประเทศสหรัฐฯ ยังเริม่ ค�ำนึ งถึงสิทธิ์ทางกฎหมาย
ผูกขาดในสหรัฐฯ อ�ำนาจศาลที่เพิ่มขึน
่
ในการฟ้ องร้องโดยคูพ
่ ิพาทเอกชนซึงถูกกล่าวหาว่าด�ำเนิ นกิจกรรมที่ตอ่ ต้านการแข่งขัน
5. ความรับผิดชอบในแบบลูกหนี ้รว่ ม แต่ละบุคคลและองค์กรที่มีส่วนในการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ป้ องกันการผูกขาดมีส่วนรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าธรรมเนี ยมที่สูงเกินจริงเต็มจ�ำนวน
แม้วา่ บริษัทจะมีส่วนแบ่งยอดขายที่ส่งผลต่อตลาดน้ อยมากก็ตาม นอกจากนี ้, บริษัทและ
ผู้รบั ประกันไม่สามารถชดเชยหนี ้คา่ เสียหายส่วนบุคคลได้อีกด้วย
6. ค�ำสั่งศาลหรือการตกลงยินยอม — ค�ำสั่งศาล “ค�ำสั่งยุตห
ิ รือเลิก” การตัดสินอื่นของศาล
่
และข้อตกลงยินยอม อาจระบุข้อห้ามทีมากกว่าขอบเขตการละเมิดทั่วไปได้ ข้อห้ามซึ่งอาจ
ยาวนานหลายสิบปี และก�ำหนดให้รฐั ดูแลอย่างเข้มงวดเป็ นประจ�ำ อาจขัดขวางการด�ำเนิ น
ธุรกิจและโอกาสในอนาคตได้
7. กฎหมายป้ องกันการผูกขาดทั่วโลก— หลายรัฐในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และประเทศส่วน
ใหญ่ทั่วโลก รวมทัง้ สมาชิกสหภาพยุโรป บราซิล แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิ โก
รัสเซีย แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร และอีก 100 ประเทศทั่วโลก มีกฎหมายป้ องกันการ
ผูกขาดคล้ายกันแต่มีกลไกการบังคับใช้แตกต่างกันออกไป การละเมิดกฎหมายในอ�ำนาจศาล
หนึ่ งอาจมีผลต่อการไต่สวนของหน่ วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ หรือการด�ำเนิ นคดีหนึ่ งของศาล
มากกว่าสองแห่งในเวลาเดียวกัน, จะเพิ่มต้นทุนในการแสดงหลักฐาน, เสียเวลา, และเสียชื่อ
เสียงได้
8. การตัดสิทธิรบั จ้างจากรัฐ— UTC อาจถูกห้ามท�ำสัญญากับรัฐบาลสหรัฐฯ (ลูกค้าที่ ใหญ่ท่สี ุด
รายเดียวทั่วโลก) เช่นเดียวกับรัฐบาลกลาง, มลรัฐ, ท้องถิ่น, และรัฐบาลของประเทศอื่น
เนื่ องจากการละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางแพ่งและอาญา
9. การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ อุปสรรคและการกีดกันทางธุรกิจ -- การปลดต�ำแหน่ ง
บริษัทและการจัดเตรียมเอกสารองค์กร รวมทัง้ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์และบันทึกส่วนบุคคล
ที่คน
้ พบก่อนการตัดสินอาจเปิ ดเผยต่อสาธารณะในศาล เวทีประชุม หรือผ่านสื่อต่าง ๆ ได้
การเปิ ดเผยเช่นนี ้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง, แม้จะยังไม่มีการตัดสินว่าถูกกฎหมายหรือ
ไม่ก็ตาม
10. สูญเสียเวลา— นอกจากค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายแล้ว, การฟ้ องร้องการปกป้ องการผูกขาดยัง
ก่อให้เกิดความตึงเครียดด้านเวลาและก�ำลังของบริษัท พนั กงาน และผู้บริหารซึ่งต้องช่วย
หาหลักฐานในคดี กิจกรรมโดยทั่วไป ได้แก่ การสืบหา, ตรวจสอบ, และจัดเตรียมเอกสารและ
ไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์จ�ำนวนมากของบริษัท การเตรียมเป็ นพยาน, ตอบค�ำถามที่เขียนมายืด
ยาวจ�ำนวนมาก, จัดการกับค�ำให้การของพยานจากทนายฝ่ ายตรงข้ามและแสดงหลักฐานแก่
ศาล
11. ค่าใช้จ่ายสูงในการแสดงหลักฐานทางกฎหมาย— การแสดงหลักฐานในการด�ำเนิ นคดี
ป้ องกันการผูกขาดและการตรวจสอบของรัฐมีราคาสูง ต้องอาศัยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง นั กเศรษฐศาสตร์ดา้ นป้ องกันการผูกขาด นั กบัญชีและพยานด้วย นอกจากนี ้,
้ จริงจะเล็กน้ อย
การชนะความโจทก์จะต้องเสียค่าทนายความ, แม้วา่ ค่าเสียหายที่เกิดขึน
ก็ตาม ความคุม้ ครองในการประกันภัยอาจไม่ครอบคลุม, ไม่เพียงพอ, หรือไม่บังคับใช้ เพื่อ
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ช�ำระค่าใช้จ่ายในการให้การทางกฎหมาย ผลที่ตามมาอาจเป็ นค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากในงบการ
ด�ำเนิ นงานของ UTC แม้วา่ บริษัทจะไม่ ได้กระท�ำความผิดใด ๆ เลยก็ตาม

II. การสอบสวน, สืบหา, และจับกุมของรัฐ
เจ้าหน้ าที่รฐั มีอ�ำนาจในการสอบสวนทั่วไป เจ้าหน้ าที่รฐั สามารถไปที่บริษัทได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งเตือน
ซึ่งเรียกว่า “การบุกค้นโดยผู้ถูกร้องเรียนไม่รตู้ วั ” สืบค้นทรัพย์สินของบริษัท (และที่พักส่วนตัวใน
บางสถานการณ์ ) และคัดลอกวัตถุทงั ้ หมดที่อาจเป็ นหลักฐาน เจ้าหน้ าที่อาจสอบปากค�ำ, บังคับให้
ตอบค�ำถามเป็ นลายลักษณ์ อักษร, และไต่สวน ในเรือ่ งที่เกี่ยวกับบริษัท คูแ่ ข่งทางการค้า และบุคคล
ภายนอก เพื่อหาข้อเท็จจริงในคดี
้ ที่เป็ นเรือ่ งจริงจัง แต่ ไม่ควรเป็ นเหตุให้ตน
แน่ นอนว่าการตรวจสอบในพืน
ื่ ตระหนกจนเกินควร
เพราะไม่ ได้หมายความว่าบริษัทได้ละเมิดกฎหมายใด ๆ หากได้ปฏิบัตติ ามแนวทางที่เหมาะสม, การ
้ ที่ของ
ตรวจสอบจะรบกวนเพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็ นต้องดูแลการตรวจสอบในพืน
เจ้าหน้ าที่รฐั อย่างระมัดระวังและเหมาะสม
คุณต้องแจ้งกับฝ่ ายกฎหมายทันที่ท่พ
ี บว่ามีการขอข้อมูลหรือสืบค้นเอกสารจากเจ้าหน้ าที่รฐั คุณควร
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ ใจว่ามีทนายความอยู่ดว้ ย ก่อนที่คณ
ุ จะพูดคุยใด ๆ กับผู้ตรวจสอบหรือ
พนั กงานสืบสวน แต่จะต้องไม่ขัดขวางการสืบสวน คุณควรติดตามเอกสารที่ผู้มีอ�ำนาจตรวจสอบ
และ/หรือ คัดลอก อย่างละเอียด

III. ก ารด�ำเนิ นธุรกิจที่ตอ้ งตรวจสอบอย่างละเอียด: การแข่งขันที่ดำ� เนิ นการฝ่ ายเดียวหรือ
ร่วมกัน
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดตัง้ อยู่บนหลักการที่วา่ การแข่งขันอย่างเสรีท�ำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจที่ ได้ดท
ี ่สี ุด ส่งผลให้สามารถซือ้ สินค้าและบริการได้ ในราคาที่ตำ�่ ที่สุดและมีคณ
ุ ภาพ
่
่
ดีทสี ุด เพือให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว, กฎหมายป้ องกันการผูกขาดโดยทั่วไปห้ามรูปแบบพฤติกรรม
สองประเภท ได้แก่: (1) การร่วมกันควบคุมการแข่งขันโดยไม่สมควร และ (2) การกระท�ำฝ่ ายเดียว
อย่างไม่เหมาะสมในการรักษาอ�ำนาจการผูกขาด หรือพยายามท�ำให้บริษัทเป็ นผู้ผูกขาด หรือข่มขู่
อย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดการผูกขาด (หรือที่เรียกว่า “การใช้อ�ำนาจเหนื อตลาด”) กฎหมายป้ องกันการ
ผูกขาดในแง่อื่นๆ ห้ามการแบ่งแยกราคาขายบางประเภทและการกระท�ำอันไม่เป็ นธรรมทางการค้า
อื่นๆ
การอภิปรายดังต่อไปนี ้เป็ นการสรุปและเสนอแนวทางในประเด็นการป้ องกันการผูกขาดโดยทั่วไปที่
้ ในการตกลงร่วมกับคูแ่ ข่งทางการค้า, ลูกค้า, และซัพพลายเออร์:
อาจเกิดขึน
ก. การท�ำสัญญากับคู่แข่งทางการค้า
การติดต่อและตกลงกับคูแ่ ข่งทางการค้าอาจเกิดประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดภายใต้กฎหมายป้ องกันการ
ผูกขาด, จึงต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้ าที่รฐั ร่วมกับโจทก์เอกชน นโยบายของ
้ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างอิสระในเรือ่ งสินค้าหรือบริการ สถานที่และวิธีการเสนอขาย,
UTC ตัง้ ขึน
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รวมทัง้ ค่าสินค้าหรือบริการนั ้นด้วย คุณไม่ควรมีส่วนในการตัดสินใจใด ๆ ของคูแ่ ข่งทางการค้า เกี่ยว
กับเวลาหรือวิธีการเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า หากไม่ชีแ้ จงให้ฝ่ายกฎหมายทราบล่วงหน้ า
คูแ่ ข่งทางการค้าคือคูแ่ ข่งที่หาทางเอาชนะบริษัททางด้านธุรกิจ บริษัทด�ำเนิ นธุรกิจกับบริษัทอื่นซึ่ง
เป็ นลูกค้า, ซัพพลายเออร์, หรือหุ้นส่วนในบริบทหนึ่ ง, แต่เป็ นคูแ่ ข่งในด้านอื่น ๆ หากคุณมีคำ� ถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการท�ำสัญญากับคูแ่ ข่งทางการค้าในสถานการณ์
เช่นนี ้, คุณควรติดต่อฝ่ ายกฎหมายทันที
กฎหมายปกป้ องการผูกขาดโดยทั่วไปห้ามมีการตกลงระหว่างคูแ่ ข่งทางการค้าซึ่งเป็ นการจ�ำกัดการ
แข่งขัน ความหมายของค�ำว่า “ข้อตกลง” ตีความได้หลากหลาย ดังนั ้น พนั กงานควรระมัดระวังอย่าง
มากในการติดต่อใด ๆ กับคูแ่ ข่งทางการค้า หากมีจุดประสงค์ที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องไม่มีข้อ
ตกลงใด ๆ (หรือพยายามจะบรรลุข้อตกลง) กับตัวแทนของคูแ่ ข่งทางการค้า เกี่ยวกับราคา นโยบาย
การตัง้ ราคา การลดราคา ส่วนลด หรือข้อตกลงการขายอื่น ๆ ข้อห้ามที่คล้ายคลึงกันในข้อตกลง (หรือ
พยายามจะบรรลุข้อตกลง) กับคูแ่ ข่งทางการค้,า ในการจ�ำกัดการผลิต, การแบ่งสรรลูกค้า ตลาด หรือ
อาณาเขตทางภูมิศาสตร์, การคว�ำ่ บาตรลูกค้าหรือซัพพลายเออร์, หรือการหยุดยัง้ การพัฒนาทาง
เทคโนโลยี
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ ให้เกิดการสมรูร้ ว่ มคิดกัน, พนั กงานที่รว่ มงานกับ UTC ซึ่งมาจากบริษัทคูแ่ ข่ง
ทางการค้า ไม่ควรแสดงความเห็น, แบ่งปัน, หรือใช้ข้อมูลที่มีผลทางการแข่งขัน หรือข้อมูลทรัพย์สิน
ของผู้จ้างงานเก่า รวมถึงข้อมูลราคาประมูล, รายชื่อลูกค้า, ข้อมูลราคาหรือข้อมูลทางการเงิน, คูม่ ือ
ทางเทคนิ ค, การออกแบบ, กลยุทธ์, หรือแผนธุรกิจ หากคุณมีคำ� ถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้จ้างงานเดิม
ที่ ได้รบั พิจารณาว่ามีผลหรือครอบครองข้อมูลด้านการแข่งขัน, ให้ปรึกษาฝ่ ายกฎหมาย ก่อนใช้หรือ
แบ่งปันข้อมูล
ข้อตกลงคืออะไร? ข้อตกลงคือการแลกเปลี่ยนสัญญาว่าฝ่ ายต่าง ๆ ในข้อตกลงจะท�ำหรือไม่ท�ำการใน
ทางใดทางหนึ่ ง แนวคิดของ “ข้อตกลง” ในกฎหมายป้ องกันการผูกขาดมีหลากหลาย มากกว่าแค่การ
้ หรือคงราคา
ตกลงกันทางวาจาหรือลายลักษณ์ อักษรระหว่างคูแ่ ข่งทางการค้า, ตัวอย่างเช่น การขึน
โจทก์อาจพิสูจน์ วา่ เป็ น “ข้อตกลง” ของคูแ่ ข่งทางการค้า โดยไม่มีหลักฐานซึ่งเป็ นข้อตกลงทางวาจา
หรือเป็ นลายลักษณ์ อักษร ในทางตรงข้าม คณะลูกขุนอาจอนุ มานข้อตกลงหรือ “ข้อตกลงร่วมกัน”
จากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ แวดล้อม ศาลหรือคณะลูกขุนอาจลงความเห็นว่าเป็ นข้อตกลง แม้วา่
ผู้มีส่วนร่วมไม่ ได้ตดิ ต่อกับอีกฝ่ ายโดยตรง เกี่ยวกับจุดประสงค์หรือรายละเอียดในข้อตกลงที่ถูกกล่าว
หา หรือมีเจตนาท�ำให้ส�ำเร็จ คณะลูกขุนจะอนุ มานข้อตกลงโดยอาศัยการกระท�ำเพียงอย่างเดียวหรือ
้ ราคาที่อาจมีผลจากการติดต่อกับคูแ่ ข่งทางการค้า
จากกิจกรรมทางการตลาด เช่น, การขึน
ดังนั ้น, พนั กงานจะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ใด ๆ ที่ผู้อ่น
ื อาจอนุ มานว่าเป็ นข้อตกลงระหว่างคูแ่ ข่ง
ทางการค้า วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดคือการปฏิเสธเข้าร่วมประชุมหรือการสนทนาใด ๆ กับคูแ่ ข่ง หาก
คุณไม่สามารถพิสูจน์ ได้ โดยง่ายว่ามีจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พนั กงานไม่ควรกล่าวถึง
้ ที่ หรือข้อมูล
ข้อมูลของคูแ่ ข่งเกี่ยวกับราคา ราคาประมูลที่ตงั ้ ไว้ ลูกค้าบางราย หรืออาณาเขตบางพืน
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตัง้ ราคา ต้นทุน ก�ำไร หรือการตลาดของสินค้าหรือบริการ หากคูแ่ ข่งเริม่ พูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว คุณควรปฏิเสธการเข้าร่วม ออกจากการประชุมด้วยวิธีการที่เห็นได้ชัดเจน
หรือยุตกิ ารพูดคุยนั ้น และติดต่อฝ่ ายกฎหมายทันที ข้อยกเว้นของแนวทางเหล่านี ้, เช่น ธุรกรรมการ
จัดหาวัตถุดบิ ระหว่างบริษัทซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย หรือการร่วมทุน, ควรชีแ้ จงให้ฝ่ายกฎหมายทราบ
ล่วงหน้ า นอกจากนี ้ คุณไม่ควรใช้บุคคลภายนอก, รวมทัง้ ที่ปรึกษาและซัพพลายเออร์, เพื่อให้ข้อมูล
แก่คแู่ ข่ง ซึ่งไม่เหมาะสมหากบอกกล่าวกับคูแ่ ข่งโดยตรง
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ข้อตกลงประเภทใดทีผ่ ิดกฎหมาย? ศาลก�ำหนดให้ข้อตกลงบางประเภทมีแนวโน้ มที่จะท�ำลายการ
แข่งขัน โดยไม่ตอ้ งอาศัยการไต่สวนใด ๆ ในการประเมิน ข้อตกลงประเภทนี ้จะถือว่าผิดกฎหมายใน
ตัวเอง เนื่ องจากศาลเห็นว่าข้อตกลงนั ้นส่งผลเสียต่อการแข่งขัน โดยไม่ตอ้ งพิจารณาถึงวัตถุประสงค์
หรือผลที่ตามมา แม้แต่การพยายามเข้าร่วมในข้อตกลงนั ้นก็ถือว่าผิดกฎหมายและขัดแย้งกับ
นโยบายของ UTC
การร่วมกันก�ำหนดราคา ข้อตกลงที่ผิดกฎหมายในตัวเองส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการร่วมกัน
ก�ำหนดราคา แนวคิดของการก�ำหนดราคานั ้นกว้างและรวมถึงความพยายามร่วมกันในการก�ำหนด
ราคาประมูล ตัง้ หรือคงราคา สร้างรูปแบบหรือวิธีการค�ำนวณราคา ตกลงส่วนลดหรือระดับเงินคืน
ที่เป็ นมาตรฐาน ตัง้ เงื่อนไขสินเชื่อหรือการรับประกัน หรือตกลงเวลาในการประกาศเปลี่ยนแปลง
ราคา การกระท�ำดังกล่าวมีแนวโน้ มจะถูกฟ้ องร้องทางอาญาในข้อหาการร่วมกันก�ำหนดราคาอย่างผิด
กฎหมาย
ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันรุนแรงซึ่ง UTC ได้ดำ� เนิ นธุรกิจอยู่นี้ สมควรที่จะต้องมีการควบคุม
ดูแลข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับราคาของคูแ่ ข่งและการตอบโต้ดว้ ยการเปลี่ยนแปลงราคากับรายอื่นเพื่อ
้ ราคา
ให้สามารถแข่งขันได้ จะต้องไม่มีสิ่งใดขัดขวางการตัดสินใจตัง้ ราคาอย่างเสรีของได้ ในการขึน
เพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดหรือลดราคาเพื่อรับมือกับราคาที่คแู่ ข่งเสนอขาย
ดังนั ้น หากกฎหมายไม่ห้าม พนั กงานอาจได้รบั ข้อมูลต้นทุนหรือการตัง้ ราคาของคูแ่ ข่ง จากแหล่งที่
ถูกกฎหมาย เช่น ลูกค้า, ซัพพลายเออร์, และสิ่งตีพิมพ์ของอุตสาหกรรม พนั กงานควรบันทึกที่มา
ของข้อมูลที่ ได้รบั ซึ่งเกี่ยวกับราคาหรือต้นทุนของคูแ่ ข่ง หรือข้อมูลอื่นที่มีผลต่อการแข่งขัน อย่างไร
ก็ตาม นโยบายของ UTC ไม่อนุ ญาตให้แลกเปลี่ยนรายการราคา, ต้นทุน, ราคาประมูลหรือเสนอซือ้
กับคูแ่ ข่ง การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดการสมรูร้ ว่ มคิด แม้วา่ ในความจริงแล้วอาจไม่มีข้อตกลง
ทางราคาใดๆ กับคูแ่ ข่งก็ตาม
การแบ่งลูกค้าหรืออาณาเขต ข้อตกลงระหว่างคูแ่ ข่งที่จะไม่แข่งขันเพื่อให้ ได้ลูกค้าหรืออาณาเขตบาง
ส่วนเช่นนี ้ถือว่าผิดกฎหมายในตัวเอง ดังนั ้น ห้ามตกลงหรือพยายามตกลงกับคูแ่ ข่ง เพื่อขายหรืองด
เว้นการขายให้แก่ลูกค้าหรือระดับลูกค้าใดก็ตาม ห้ามตกลงหรือพยายามตกลงกับคูแ่ ข่งหรืองดเว้น
้ ที่ทางภูมิศาสตร์ใด ๆ หรือจัดสรร แบ่งส่วน หรือแบ่งปันธุรกิจของลูกค้ากัน คุณไม่ควร
การขายในพืน
มีส่วนในการด�ำเนิ นการในข้อตกลงที่สามารถอนุ มานได้วา่ เป็ นการจัดสรรลูกค้า ข้อยกเว้นในกรณี ที่
เกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�ำหน่ ายควรชีแ้ จงให้ฝ่ายกฎหมายทราบล่วงหน้ า
การคว�ำ่ บาตรและการร่วมกันปฏิเสธการท�ำสัญญา ข้อตกลงระหว่างคูแ่ ข่งที่ปฏิเสธการตกลงธุรกิจ
กับคูแ่ ข่งอีกราย (หรือลูกค้า หรือซัพพลายเออร์) อาจผิดกฎหมายในตัวเอง ในบางสถานการณ์ โดย
เฉพาะเมื่อคูแ่ ข่งที่ตกลงนั ้นมีอ�ำนาจตลาด หรือเมื่อไม่ ให้คแู่ ข่งที่ ไม่อยู่ ในกลุ่มเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก วัตถุดบิ หรือตลาดที่คแู่ ข่งรายนั ้นจ�ำเป็ นต้องใช้เพื่อแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีก
เลี่ยงการเกิดความไม่เหมาะสม ห้ามพูดคุยกับบุคคลภายนอก โต้เถียงหรือต�ำหนิ คแู่ ข่ง, หรือแนะน� ำ
ให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อลงโทษ ท�ำให้เสียหาย, หรือคว�ำ่ บาตรซัพพลายเออร์, ลูกค้า, หรือคูแ่ ข่ง, โดย
ไม่ปรึกษาฝ่ ายกฎหมายล่วงหน้ า
กิจกรรมของสมาคมการค้า ในบางครัง้ พนั กงานบางรายเข้าร่วมสมาคมการค้าและองค์กรวิชาชีพ
มากมาย สมาคมการค้าด�ำเนิ นงานอย่างถูกกฎหมาย ทัง้ การก�ำกับดูแลเพื่อเสนอกฎระเบียบของรัฐ
หรือกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมหรือพัฒนาความ
ปลอดภัยในการใช้สินค้า อย่างไรก็ตาม หากองค์กรเหล่านี ้ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจเปิ ดโอกาสให้คู่
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แข่งยกประเด็นที่พิจารณาได้วา่ มีผลต่อการแข่งขัน ดังนั ้น จึงส�ำคัญอย่างมากที่การพูดคุยใดๆ ในการ
ประชุมของสมาคมการค้า หรือกิจกรรมที่จัดร่วมกันในอุตสาหกรรม ควรมีเพียงข้อมูลที่จ�ำเป็ นในการ
ปฏิบัตห
ิ น้ าที่ตามกฎหมายของกลุ่มเท่านั ้น หลีกเลี่ยงการพูดคุยที่สามารถมีผลย้อนกลับให้ถูกกล่าว
้ เพียงแค่การปรากฏตัวในที่ประชุมซึ่ง
หาหรือส่งเสริมการแทรกแซงที่ข้อตกลงที่ผิดกฎหมายเกิดขึน
มีการพูดคุยในประเด็นที่มาผลต่อการแข่งขัน ก็สามารถใช้เป็ นหลักฐานว่าคุณและ UTC มีส่วนในข้อ
ตกลงที่ผิดกฎหมายแล้ว แม้วา่ คุณจะไม่ ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยนั ้นเลยก็ตาม
ประการแรก เป็ นนโยบายของ UTC ที่สมาคมการค้าใดๆ ที่ UTC หรือพนั กงานเข้าร่วม จะต้องมีท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายที่ ให้คำ� แนะน� ำสมาคมในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายป้ องกันการผูกขาด การไม่
ปฏิบัตติ ามนโยบายนี ้จะต้องมีคำ� ชีแ้ จงจากฝ่ ายกฎหมาย
ประการที่สอง จะต้องปฏิบัตติ ามกระบวนการดังต่อไปนี ้ตามที่การประชุมทุกครัง้ ระหว่างสมาชิกของ
สมาคมการค้าเกี่ยวกับหัวข้อความสนใจทั่วไปของอุตสาหกรรม:
• ควรมีการคาดการณ์ วาระการประชุมในแต่ละครัง้ ล่วงหน้ า และหากเป็ นไปได้ควรให้ฝ่าย
กฎหมายตรวจสอบเพื่อระบุวา่ มีหัวข้อที่มีผลต่อการแข่งขันหรือไม่ ห้ามเข้าร่วมประชุมหากมี
หัวข้อที่ ไม่เหมาะสมรวมอยู่ ในวาระการประชุมด้วย หากไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ คุณ
ควรเตรียมวาระการประชุมให้แก่ฝ่ายกฎหมายหลังจากประชุมเสร็จ, เพื่อให้ฝ่ายกฎหมายเก็บ
บันทึกกิจกรรมของสมาคมการค้านั ้น สมาคมการค้าควรเก็บบันทึกการประชุมไว้ และตัวแทน
บริษัทควรส่งบันทึกนั ้นต่อไปให้ฝ่ายกฎหมายรับเก็บไว้
้ มาในที่ประชุม ตัวแทนบริษัทจะต้อง
• ในสถานการณ์ ที่ประเด็นที่มีผลต่อการแข่งขันถูกยกขึน
พาตัวเองและบริษัทออกห่างจากการพูดคุยนั ้นโดยทันทีและเปิ ดเผย ขอให้มีการลงในบันทึก
การประชุม ออกจากการประชุมโดยทันที หลังจากนั ้น แจ้งฝ่ ายกฎหมายโดยทันที
• ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง, ตัวแทนจะต้องไม่เข้าร่วมในข้อตกลงหรือข้อตกลงร่วมกัน ทัง้ ที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ เกี่ยวกับราคา ก�ำไร ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการขาย ปริมาณการผลิต
โครงการวิจัยและพัฒนา ลูกค้าและตลาด นอกจากนี ้, ห้ามแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา
ต้นทุน การตลาด การผลิต หรือการวางแผนวิจัย หรือข้อมูลสถิตกิ ารขนส่งหรือยอดขายล่าสุด
ใด ๆ เฉพาะของบริษัท อนุ ญาตให้จัดเตรียมข้อมูลในอดีตบางส่วนแก่สมาคมการค้า เพื่อเก็บ
สะสมเป็ นสถิตท
ิ ั่วไปของอุตสาหกรรม เพื่อให้ข้อมูลที่เปิ ดเผยแก่คแู่ ข่งเหล่านี ้ถูกน� ำไปรวมและ
ไม่เปิ ดเผยชื่อ ก่อนที่ข้อมูลใด ๆ จะถูกแบ่งปันกับสมาคมการค้า คุณควรได้รบั การตรวจสอบ
และอนุ มัติ ให้แบ่งปันข้อมูลจากฝ่ ายกฎหมาย
• การเป็ นสมาชิกสมาคมการค้าจะต้องได้รบั การอนุ มัตลิ ่วงหน้ าจากหน่ วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ
ฝ่ ายกฎหมาย รวมทัง้ จะต้องปฏิบัตติ ามแนวทางเหล่านี ้และแนวทางของสมาคมการค้าที่ออก
โดยหน่ วยธุรกิจ
้ จากกิจกรรมของสมาคมการค้าในลักษณะที่ ไม่เป็ น
ปัญหาการป้ องกันการผูกขาดจ�ำนวนมากเกิดขึน
้ พร้อมกับการประชุมของสมาคมการค้า กฎระเบียบ
ทางการหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดขึน
้ ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาคมการค้าใช้กับกิจกรรมและสภาพแวดล้อมทัง้ ที่เป็ นทางการ
ทัง้ หมดที่เกิดขึน
และไม่เป็ นทางการ
การติดต่อกับคูแ่ ข่งเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการผูกขาดมากและเคร่งครัดที่สุด, จึงต้องได้รบั
้ ค�ำถามที่เกี่ยวกับการติดต่อกับคูแ่ ข่ง หรือการเข้า
การดูแลเป็ นพิเศษเมื่อมีการติดต่อเช่นนี ้เกิดขึน
ร่วมสมาคมการค้าควรแจ้งไปยังฝ่ ายกฎหมายด้วย
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ข. การท�ำสัญญากับลูกค้า
กิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น การตัง้ ราคาต�ำ่ กว่าต้นทุน การแบ่งราคาขาย การสร้าง
ความเสื่อมเสียแก่สินค้าหรือบริการของคูแ่ ข่ง การขายพ่วงสินค้าหรือบริการหนึ่ งกับสินค้าหรือบริการ
อื่น การบังคับไม่ ให้ผู้คา้ ปลีกรับซือ้ สินค้าจากคูแ่ ข่ง การห้ามลูกค้าขายซ�ำ้ หรือเลิกขายแก่ลูกค้าโดย
ไม่มีจุดประสงค์ท่ถี ูกกฎหมาย อาจถือเป็ นประเด็นการป้ องกันการผูกขาดได้ การกระท�ำเหล่านี ้จ�ำนวน
มากอาจอ่อนไหวต่อการตรวจสอบการป้ องกันการผูกขาด เนื่ องจากหน่ วยปฏิบัตงิ านของ UTC มี
้ ฐานและ
ต�ำแหน่ งทางการตลาดที่ โดดเด่นและส�ำคัญ ในส่วนนี ้จะอธิบายถึงการกระท�ำเหล่านี ้ โดยพืน
ระบุสถานการณ์ ตา่ ง ๆ ที่จ�ำเป็ นจะต้องปรึกษาฝ่ ายกฎหมายก่อนกระท�ำการใด ๆ
การตัง้ ราคาต�่ำกว่าต้นทุน ในบางสถานการณ์ กฎหมายป้ องกันการผูกขาดก�ำหนดให้บริษัทตัง้ ราคา
สินค้าและบริการในระดับที่สูงกว่าการค�ำนวณต้นทุน เช่น ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย ประเด็นดังกล่าวเกิด
้ เมื่อบริษัทรายใหญ่ตงั ้ ราคาต�ำ่ กว่าต้นทุน ซึ่งเป็ นการขับไล่คแู่ ข่งรายเล็กกว่าออกจากตลาด และ
ขึน
้ ชดเชยกับต้นทุนเดิมและก�ำไรที่สูญเสียไป กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ท�ำให้บริษัทสามารถตัง้ ราคาสูงขึน
ป้ องกันการผูกขาดในลักษณะนี ้มีความซับซ้อน เนื่ องจากกฎหมายป้ องกันการผูกขาดพยายามท�ำให้
เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และควรฝ่ ายกฎหมายเมื่อใดก็ตามที่ราคาของบริษัทอาจถูกพิจารณาว่าต�ำ่
กว่าต้นทุน
การขายพ่วงและการขายควบ การขายพ่วงเกิดเมื่อผู้ขายก�ำหนดให้ผู้ซือ้ ซึ่งต้องการสินค้า (หรือ
บริการ) หนึ่ ง ซือ้ สินค้า (หรือบริการ) อีกอย่างที่ผู้ซือ้ ไม่ตอ้ งการ โดยตัง้ เป็ นเงื่อนไขการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ชนิ ดแรก หากผู้ขายเป็ นรายใหญ่ ในตลาดสินค้าซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า และไม่ขายสินค้านั ้น หาก
ลูกค้าไม่ตกลงซือ้ สินค้าหรือบริการอีกชนิ ดหนึ่ ง ผู้ขายมีความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนว่าการท�ำสัญญา
นั ้นเป็ นการขายพ่วงซึ่งผิดกฎหมาย จึงควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายก่อนที่จะท�ำสัญญาลักษณะดังกล่าว
แก่ลูกค้า
ในท�ำนองเดียวกัน “การขายควบ” เกิดเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดแก่ลูกค้าที่ซือ้ สินค้า (หรือบริการ)
หลาย ๆ ชนิ ด หากผู้ขายเป็ นรายใหญ่ ในตลาดสินค้าชนิ ดหนึ่ งในสินค้า “ชุด” นั ้น และเสนอให้ลูกค้า
ได้รบั ส่วนลดหากซือ้ สินค้าทัง้ “ชุด” ผู้ขายมีความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนว่าการท�ำสัญญานั ้นเป็ นการ
ขายควบซึ่งผิดกฎหมาย ในทางตรงกันข้าม การขายควบมักเป็ นการส่งเสริมการแข่งขันและถูก
กฎหมาย เนื่ องจากช่วยให้ลูกค้าสามารถซือ้ สินค้าในราคาต�ำ่ กว่าปกติ ได้ ดังนั ้น จึงควรปรึกษาฝ่ าย
กฎหมายก่อนเสนอสินค้าที่อาจถือเป็ นการขายควบแก่ลูกค้า
การบังคับไม่ ให้ผู้คา้ ปลีกรับซือ้ สินค้าจากคูแ่ ข่ง การบังคับไม่ ให้ผู้คา้ ปลีกรับซือ้ สินค้าจากคูแ่ ข่งหมาย
ถึงสัญญาที่ผู้ซือ้ ตกลงว่าจะซือ้ สินค้าทัง้ หมด (หรือเกือบทัง้ หมด) ตามข้อก�ำหนด เพื่อให้ ได้สินค้า
หรือบริการบางอย่างจากซัพพลายเออร์เพียงรายเดียว การท�ำสัญญาในลักษณะนี ้อาจเป็ นการส่งเสริม
้ ในระยะเวลาจ�ำกัด และผู้ซือ้ ได้ประโยชน์ จากมีราคาที่จะ
การแข่งขัน— เช่น, เมื่อการขายนี ้เกิดขึน
ต้องจ่ายคงที่ หรือมั่นใจว่าสามารถซือ้ ได้แน่ นอน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การท�ำสัญญาลักษณะนี ้
อาจะเกิดประเด็นการป้ องกันการผูกขาด เมื่อบริษัทมีตำ� แหน่ งทางการตลาดที่ส�ำคัญ (นั่ นคือเป็ น
บริษัท “รายใหญ่” หรือบริษัทที่มี “อ�ำนาจตลาด”) อาจลดโอกาสของคูแ่ ข่งโดยไม่สมควร ในบางกรณี
การท�ำสัญญาดังกล่าวควรแจ้งแก่ฝ่ายกฎหมายให้ทราบล่วงหน้ า
ข้อก�ำหนดของชาติที่ ได้รบั การอนุ เคราะห์อย่างยิ่ง “ชาติท่ี ได้รบั การอนุ เคราะห์อย่างยิ่ง” หรือ “MFN”
โดยทั่วไปจะมีข้อก�ำหนดให้ซัพพลายเออร์ขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าในราคาขายที่ตำ�่ ที่สุดหรือ
อ�ำนวยประโยชน์ มากที่สุด ข้อก�ำหนดดังกล่าวอาจเกิดปัญหาการป้ องกันการผูกขาด หากเป็ นอันตราย
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ต่อการแข่งขัน (เช่น, การลดแรงจูงใจของซัพพลายเออร์ในการลดราคาหรือให้ความสะดวกในการ
ตัง้ ราคาร่วมกัน) ไม่วา่ การตกลงท�ำสัญญาบางอย่างเป็ น MFN ที่เป็ นอันตรายต่อการแข่งขันหรือไม่
เป็ นการไต่สวนเฉพาะ ดังนั ้น, คุณควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาที่ท�ำกับคูค่ า้ หรือการท�ำ
สัญญาที่สร้างเงื่อนไขของ MFN ซึ่งเป็ นอันตรายต่อการแข่งขัน จะต้องมีการวิเคราะห์ทางกฎหมาย
เพิ่มเติม
ความสัมพันธ์กับลูกค้าขายซ�ำ้ ห้ามตกลงกับผู้จัดจ�ำหน่ ายเกี่ยวกับราคาขายซ�ำ้ (ราคาต�ำ่ สุดหรือราคา
สูงสุด) ของสินค้าบริษัท ส่วนใหญ่จะอนุ ญาตให้แนะน� ำราคาขายซ�ำ้ ได้ แต่คณ
ุ ต้องปรึกษากับฝ่ าย
กฎหมายก่อนให้คำ� แนะน� ำใด ๆ ห้ามกระท�ำโดยไม่ ได้รบั อนุ มัตจิ ากฝ่ ายกฎหมายก่อน ในการเลือก
ลูกค้าเพื่อท�ำข้อตกลงร่วมกันว่าลูกค้ารายนั ้นจะขายซ�ำ้ ในตลาดและอาณาเขต หรือต่อบุคคลที่บริษัท
ระบุเท่านั ้น
การจัดจ�ำหน่ ายสินค้าของบริษัทผ่านช่องทางจัดจ�ำหน่ ายอิสระและช่องทางของบริษัทเอง (การ
จ�ำหน่ ายสินค้าหลายช่องทาง) อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้ องกันการผูกขาดได้ เนื่ องจากบริษัทเป็ น
ได้ทงั ้ ซัพพลายเออร์ให้แก่ลูกค้า และเป็ นคูแ่ ข่งของลูกค้าในเวลาเดียวกัน กฎหมายนี ้ ไม่ ได้ก�ำหนด
ให้ผู้จัดจ�ำหน่ ายของบริษัทหรือผู้จัดจ�ำหน่ ายอิสระต้องถูกปฏิบัตอิ ย่างเท่าเทียมกันในการบันทึกราคา
การจัดสรรสินค้าหรือบริการเชิงพาณิ ชย์ แต่ผู้จัดจ�ำหน่ ายอิสระมักจะร้องเรียนว่าพวกเขาได้รบั ข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไขอย่างไม่เท่าเทียม การจ�ำหน่ ายสินค้าหลายช่องทางมีความซับซ้อน และคุณควร
ปรึกษาฝ่ ายกฎหมายก่อนท�ำสัญญาใด ๆ นอกจากนี ้ เนื่ องจากผู้จัดจ�ำหน่ ายของบริษัทต้องแข่งขันกับ
ผู้จัดจ�ำหน่ ายอิสระ จึงไม่สามารถตกลงราคาระหว่างผู้จัดจ�ำหน่ ายด้วยกันได้
้ สุด การสิน
้ สุดความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้จัดจ�ำหน่ ายจะต้องมีเหตุผลทางธุรกิจที่ถูก
การสิน
้ สุดความ
กฎหมายรองรับ ซึ่งคุณควรเตรียมเอกสารโดยสมบูรณ์ และอภิปรายแก่ฝ่ายกฎหมายก่อนสิน
สัมพันธ์
การปฏิเสธสัญญาฝ่ ายเดียว โดยทั่วไปบริษัทมีอิสระในการตัดสินใจที่จะไม่ท�ำสัญญากับลูกค้า คูแ่ ข่ง
หรือซัพพลายเออร์ แต่ฝ่ายเดียวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธสัญญาฝ่ ายเดียวโดยบริษัทที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดที่ส�ำคัญ (“อ�ำนาจตลาด”) อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้ องกันการผูกขาดในบางสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น, หากบริษัทมีอ�ำนาจตลาดในสินค้าบางประเภท และปฏิเสธท�ำสัญญากับผู้จัดจ�ำหน่ าย
ซึ่งมีสินค้าของคูแ่ ข่งด้วย คูแ่ ข่งรายนั ้นอาจถูกปฏิเสธจากผู้จัดจ�ำหน่ ายซึ่งจ�ำเป็ นต่อการแข่งขันได้
ในท�ำนองเดียวกัน, บริษัทที่มีอ�ำนาจตลาดและปฏิเสธท�ำสัญญากับคูแ่ ข่ง เนื่ องจากผลประโยชน์ ทาง
้ ของบริษัท จะถือเป็ นการละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดในบางสถานการณ์
เศรษฐกิจระยะสัน
หากคุณก�ำลังพิจารณาจะปฏิเสธการท�ำสัญญา ควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายก่อนด�ำเนิ นการ
การแบ่งแยกราคาขาย การตัง้ ราคาอีกประเภทหนึ่ งที่อาจเกี่ยวข้องกับการป้ องกันการผูกขาดหรือ
ข้อบังคับคือการแบ่งแยกราคา ส่วนลดส่งเสริมการขาย หรือบริการของสินค้า ในกลุ่มผู้ซือ้ ต่าง ๆ ใน
บางสถานการณ์ , ศาลอาจพิจารณาราคา “สุทธิ” ของสินค้าที่ขายให้แก่ผู้ซือ้ หลังจากหักมูลค่าจูงใจ
ส่วนลด และบริการอื่นๆ แล้ว ในทางตรงกันข้าม, กฎหมายอนุ ญาตให้แสดงเหตุผล หากราคาที่แตก
ต่างกันนั ้นจ�ำเป็ นต่อการแข่งขัน หรือสะท้อนต้นทุนการด�ำเนิ นธุรกิจที่แตกต่างกันได้ เช่นเดียวกัน,
กฎหมายการแบ่งแยกราคาขายมีความซับซ้อนคุณควรติดต่อฝ่ ายกฎหมายเมื่อราคาของบริษัทอาจถือ
เป็ นการแบ่งแยก
การท�ำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียง แม้วา่ เราสามารถเปรียบเทียบสินค้าและบริการของบริษัทกับคูแ่ ข่งได้ เรา
ต้องระมัดระวังการติดต่อทางการตลาดกับลูกค้าในแต่ละวัน ไม่ ให้แสดงความเห็นที่ ไม่ยุตธิ รรมหรือ
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ไม่เป็ นจริง หรือเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของคูแ่ ข่ง โดยทั่วไป การอธิบายถึงข้อเสียของสินค้า
หรือบริการของคูแ่ ข่งให้กับลูกค้านั ้นสามารถท�ำได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ตราบใดที่การอธิบาย
นั ้นไม่เป็ นการท�ำให้เข้าใจผิด และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ การขายบางโอกาส แต่ควรปรึกษาฝ่ าย
กฎหมายล่วงหน้ า
ค. การท�ำสัญญากับซัพพลายเออร์
หลักการป้ องกันการผูกขาดจ�ำนวนมากที่ ใช้ ในการท�ำสัญญากับลูกค้า สามารถใช้กับความสัมพันธ์
กับซัพพลายเออร์ ได้ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทมีตำ� แหน่ งทางการตลาดที่ส�ำคัญหรือโดดเด่น สัญญา
้ สุดความสัมพันธ์ และ
นี ้รวมถึงการขาบพ่วงและการขายควบ การแบ่งแยกราคาขาย MFN การสิน
การบังคับไม่ ให้ผู้คา้ ปลีกรับซือ้ สินค้าจากคูแ่ ข่ง คุณควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายก่อนด�ำเนิ นการนี ้กับ
ซัพพลายเออร์
การพึง่ พาอาศัยกัน การตกลงซือ้ สินค้าหรือบริการของซัพพลายเออร์ตามข้อก�ำหนดที่วา่ ซัพพลาย
เออร์จะตกลงซือ้ สินค้าและบริการจากบริษัทด้วย จะถูกมองว่าเป็ นประเด็นการป้ องกันการผูกขาด
ในบางสถานการณ์ บริษัทที่มีอ�ำนาจตลาดในบางตลาดควรหลีกเลี่ยงการใช้อ�ำนาจซือ้ นั ้นบีบบังคับ
ซัพพลายเออร์ให้ซือ้ สินค้าและบริการของบริษัท ในกรณี ส่วนใหญ่ อาจเป็ นไปได้วา่ มีการสร้างข้อ
ตกลงที่ถูกกฎหมายเพื่อซือ้ สินค้าของกันและกัน การท�ำสัญญาดังกล่าวควรชีแ้ จงให้ฝ่ายกฎหมาย
ทราบล่วงหน้ า
การรับราคาทีเ่ ลือกปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์ บางอย่าง กฎหมายป้ องกันการผูกขาดห้ามผู้ซือ้ ชักจูง
โดยเจตนา เพื่อเสนอราคาที่เลือกปฏิบัติ ให้แก่คแู่ ข่งของผู้ซือ้ เนื่ องจากประเด็นการตัง้ ราคาแบบ
เลือกปฏิบัตมิ ีความซับซ้อน จึงควรขอให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ
ทวิบทบาทของซัพพลายเออร์ โดยทั่วไป คุณควรตระหนั กว่าบริษัทอาจทีหน้ าที่ท�ำธุรกรรมกับบริษัท
ในฐานะซัพพลายเออร์ (หรือลูกค้า) และในฐานะคูแ่ ข่งในอีกสถานการณ์ หนึ่ ง เมื่อซัพพลายเออร์
(หรือลูกค้า) เป็ น หรืออาจเป็ นคูแ่ ข่งในอนาคต คุณควรระมัดระวังไม่ ให้มีการส่งต่อข้อมูลที่ ไม่เหมาะ
สม เพื่อแบ่งปันให้แก่คแู่ ข่ง หรือจะท�ำการตกลงใด ๆ เกี่ยวกับราคาหรือข้อก�ำหนดของการขายส�ำหรับ
สินค้าที่แข่งขัน โปรดปรึกษาฝ่ ายกฎหมายเพื่อพัฒนาการป้ องกันที่ออกแบบมาปกป้ องการส่งต่อ
ข้อมูลการแข่งขันให้แก่ซัพพลายเออร์ซึ่งเป็ นคูแ่ ข่งด้วย

IV. การตระหนั กในเรือ่ งข้อความก�ำกวมที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
บ่อยครัง้ ที่กรณี การป้ องกันการผูกขาดเกี่ยวข้องกับค�ำถามของความตัง้ ใจและแรงจูงใจส่วนตัว ลูกขุน
สามารถสรุปสัญญาหรือการมีอ�ำนาจทางการตลาดจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ ในเอกสารของบริษัท ตัวอย่าง
ของประโยคที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดมีดงั ต่อไปนี ้:
เกี่ยวกับต�ำแหน่ งทางการตลาด:
"แผนของบริษัทเราคือการบรรลุสู่การมีอ�ำนาจในตลาดวิดเจ็ต (Widget)"
ความกังวล: ผู้ควบคุมกฎหรือโจทก์อาจตีความ "การบรรลุสู่การมีอ�ำนาจ" ผิดได้ โดยถือว่าเป็ น
หลักฐานในการพยายามอย่างผิดกฎหมายที่จะผูกขาดตลาดแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี ้ ค�ำว่า
"ตลาด" หรือ "ส่วนแบ่งทางการตลาด" มีความหมายเฉพาะในกฎหมายป้ องกันการผูกขาด การ
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ใช้คำ� ว่า "ตลาด" เพื่อหมายถึงการขาย สินค้าที่ขาย ภูมิภาค หรือสถานที่ท่มี ีการแข่งขันอาจมีผล
ท�ำให้ผู้ควบคุมหรือผู้ฟ้องร้องใช้คำ� บรรยายเช่นนั ้นว่าตลาดส�ำหรับการวิเคราะห์การผูกขาดโดย
ไม่คำ� นึ งถึงจุดประสงค์ของผู้เขียน
เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า:
"เราจะตัดการจัดส่งทางอากาศของพวกเขา"
ความกังวล: ผู้ควบคุมกฎหรือโจทก์อาจตีความ "ตัด" "ก�ำจัด" "ขวาง" "ท�ำลาย" และค�ำที่ ใกล้
เคียงอื่น ๆ ผิดได้ โดยถือว่าเป็ นการยอมรับต่อแผนการเบียดเบียนหรือกีดกัน ซึ่งแตกต่างไป
จากการแข่งขันทางการค้าเชิงรุกและที่ถูกต้องตามกฎหมายตามเนื ้อผ้า
เกี่ยวกับการก�ำหนดราคา:
"ดูเหมือนจะเป็ นฉั นทามติอุตสาหกรรมทีร่ าคาจะสูงขึน้ "
ความกังวล: ผู้ควบคุมกฎหรือโจทก์อาจตีความทางกฎหมายเหตุการณ์ ทางการตลาดและการ
้ ราคา
บังคับตลาดผิดได้ โดยถือเป็ นการยอมรับว่าคูแ่ ข่งได้หารือและตกลงที่จะขึน
้ ที่ ในการแข่งขันแต่ละแห่ง:
เกี่ยวกับพืน
"ปล่อยให้พวกเขาอยู่ ในตลาดของพวกเขา นี่ คอื อาณาเขตของเรา"
ความกังวล: ผู้ควบคุมกฎหรือโจทก์อาจตีความ "ตลาดของพวกเขา" และ "อาณาเขตของเรา"
ผิดได้ โดยถือว่าเป็ นการชีว้ า่ คูแ่ ข่งสมรูร้ ว่ มคิดที่จะจัดสรรตลาด
เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ:
"โปรดท�ำลายทิง้ หลังจากอ่านจบ"
ความกังวล: ผู้ควบคุมกฎหรือโจทก์อาจเข้าใจประโยคนี ้หรือประโยคที่เหมือนกันนี ้ผิดได้ โดย
แสดงให้เห็นว่าเอกสารมีข้อมูลที่ ไม่เหมาะสมหรือน� ำเสนอการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
สรุป:
ใช้ความระมัดระวังในการเขียนและการพูดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ถึง
แม้วา่ จะเป็ นการท�ำเพื่อหยอกล้อ เอกสารทัง้ หมดอาจจ�ำเป็ นต้องท�ำเพื่อให้รฐั บาลตรวจสอบหรือคดี
ความ รวมทัง้ ร่างจดหมายที่เก่าแล้วและบันทึก (รวมทัง้ ฉบับร่างที่เก็บไว้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์)
บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ข้อความโทรศัพท์ อีเมล ข้อความหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที สมุด
บันทึกส่วนตัว สมุดวันที่หรือปฏิทิน และรายงานทางการเงินที่กระท�ำในรูปแบบสื่อสังคม นอกจาก
นี ้, อาจจ�ำเป็ นต้องส่งเอกสารไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับการตรวจสอบการผูกขาดของการซือ้ กิจการที่ ได้รบั
การเสนอหรือร่วมทุน เป็ นเรือ่ งส�ำคัญอย่างมากที่จะต้องจ�ำกฎการป้ องกันผูกขาดเมื่อท�ำการเขียนหรือ
พูด และต้องให้แน่ ใจว่าคุณเขียนหรือพูดถูกต้องทุกครัง้ นอกจากนี ้ เมื่อเราร้องขอให้บุคคลภายนอก
เตรียมเอกสารในนามของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ ของเรา จึงเป็ นเรือ่ งส�ำคัญที่เอกสารของบุคคล
ภายนอกได้เตรียมให้สอดคล้องกับกฎการป้ องกันการผูกขาดเพราะเอกสารนี ้อาจถูกใช้ ในศาลส�ำหรับ
การด�ำเนิ นคดีเรือ่ งการผูกขาดได้เช่นเดียวกัน
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V. บทบาทของฝ่ ายกฎหมาย
ในการรับผิดชอบต่อหน้ าที่ คุณจะต้องพบกับการประพฤติหรือสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดปัญหาเรือ่ ง
การผูกขาด หากคุณเผชิญกับสถานการณ์ ที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาเรือ่ งการผูกขาด — หรือถ้าคุณไม่
แน่ ใจว่าสถานการณ์ นั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาเรือ่ งการผูกขาดหรือไม่ อย่าท�ำการประพฤติหรือสนทนา
ใด ๆ จนกว่าคุณจะได้ปรึกษากับหัวหน้ าและติดต่อฝ่ ายกฎหมาย

VI. การรายงาน
พนั กงานทุกคนมีหน้ าที่ที่ตอ้ งรายงานการละเมิดการผูกขาดที่ตอ้ งสงสัยในทันที ท่ามกลางเหตุผล
้ ในหลายประเทศ (รวม
เหล่านี ้ ยังเป็ นเรือ่ งส�ำคัญที่วา่ หากบริษัทจะท�ำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึน
่
ทัง้ ประเทศสหรัฐอเมริกา) มี โปรแกรมการผ่อนผันทีอนุ ญาตให้บริษัทหลีกเลี่ยงการรับผิดทางอาญา
หากบริษัทถูกรายงานว่าได้ละเมิดกฎหมายป้ องการการผูกขาดเป็ นครัง้ แรก
การรายงานสามารถท�ำได้ดงั ต่อไปนี ้:
• หัวหน้ าของคุณ เว้นเสียแต่วา่ คุณสงสัยหัวหน้ าของคุณอาจมีส่วนร่วมหรือละเลยการละเมิด;
• ฝ่ ายกฎหมาย;
• เจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและจรรยาบรรณหรือตัวแทนฝ่ ายปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
และจรรยาบรรณ; หรือ
• ผู้ตรวจการ/โปรแกรม DIALOG ของ UTC
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