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นโยบายว่าดว้ยการป้องกนัการผูกขาดและส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้ 

Magna แข่งขันอย่างดุเดือด แต่เป็นธรรม และสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีและยุตธิรรม  

เราจะปฏบิัตติามกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดที่บังคับใชท้ัง้หมดในเขตอ านาจศาลที่เราด าเนิน
การ นโยบายน้ีใชก้ับ Magna International Inc. และกลุ่มปฏบิัตกิาร แผนก การร่วมทุน 
และการปฏบิัตกิารอื่นๆ ทั่วโลก  (เรียกรวมกันว่า   “ Magna”) 

นโยบายน้ียังใชก้ับทุกคนที่กระท าการในนามของ Magna ทัง้ยังรวมถึงพนักงาน, 
เจา้หนา้ที่   ,ผูอ้ านวยการ  ,ที่ปรึกษา และตัวแทน  

 

กฎหมายป้องกนัการผูกขาด 

กฎหมายต่อตา้นการผกูขาด  (บางครัง้เรยีกว่า  "การแขง่ขัน  )"
ป็นทางไดร้ับการออกแบบมาเพือ่รักษาและสง่เสรมิการแขง่ขันทางธุรกจิโดยหา้มไมใ่หม้ขีอ้ตกลงทีเ่ป็นทางการและไมเ่

การระหว่างคูแ่ขง่ และแนวทางปฏบัิตทิีย่ับยัง้การคา้อยา่งไม่สมเหตสุมผล เชน่ 

การตรงึราคาและการกระท าทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชอ้ านาจตลาดหรอืการครอบง าในทางทีผ่ดิ 
การฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้ถอืเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายและขัดตอ่หลักจรรยาบรรณและจรยิธรรมของ Magna 

กฎหมายต่อตา้นการผกูขาดมกีารบังคับใชอ้ย่างแข็งขันโดยหน่วยงานการแขง่ขันระหวา่งประเทศและระดับชาต ิ
ซึง่หลายแหง่ร่วมมอืกันในการสบืสวนและด าเนนิคด ีการละเมดิการต่อตา้นการผูกขาดอาจสง่ผลให ้(i) 

คา่ปรับจ านวนมากส าหรับ Magna หรอืพนักงานของบรษัิท  ,)ii) คดคีวามเกีย่วกับความเสยีหายโดยบคุคลทีส่าม ,)iii) 

การจ าคกุพนักงาน ,)iv) ขอ้ตกลงทางการคา้ทีเ่ป็นโมฆะ และ (v) ความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีง  

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเร ือ่งการต่อตา้นการผูกขาดเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามซบัซอ้นสูง กฎระเบยีบแตกต่างกนัไปตามเขตอ านาจศาล 

ในทุกกรณีทีคุ่ณไม่แน่ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการผูกขาด 

คุณควรปรกึษากลุ่มหรอืทีป่รกึษากฎหมายระดบัภูมภิาคหรอืเจา้หนา้ทีก่ารปฏบิตัติามกฎระดบัภูมภิาคกอ่นด าเนินการ 

 

ขอ้ตกลงทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย  

ขอ้ตกลงระหว่างคูแ่ขง่ทีล่ดการแขง่ขันจะผดิกฎหมายโดยอัตโนมัตภิายใตก้ฎหมายป้องกันการผกูขาดและตอ้งไมเ่กีย่ว
ขอ้ง ซึง่รวมถงึขอ้ตกลงทีจ่ะ:  

▪ แกไ้ข, เพิม่, ลดหรอืท าใหร้าคาขายคงที ่หรอืเพือ่แกไ้ขเงือ่นไขการแขง่ขันอืน่ๆ (รวมถงึสตูรการก าหนดราคา  
สว่นลด,  การคนืหรอืเงนิคนื จ านวนทีเ่กนิ ,คา่คอมมชิชัน่ และเงือ่นไขเครดติ) 

▪ ก าหนดค่าจา้งพนักงานหรอืเงือ่นไขคา่ตอบแทน หรอืงดเวน้การจา้งพนักงานซึง่กันและกัน 

▪ จ ากัดการผลติหรอืลดก าลังการผลติ 

▪ แบง่ปันหรอืจัดสรรตลาดตามลูกคา้หรอืเขตแดน  

▪ ประสานงานกจิกรรมการประมลูหรอื "การประมลู  "
(รวมถงึขอ้ตกลงกับซพัพลายเออรห์รอืรา้นเครือ่งมอืระดับล่าง )หรอื  

▪ คว ่าบาตรลูกคา้หรอืซพัพลายเออรใ์ดๆ 
 

การลว่งละเมดิ 

Magna จะไมย่อมใหม้กีารละเมดิกฎหมายต่อตา้นการผูกขาด การละเมดิใด ๆ 

จะถอืเป็นเรือ่งรา้ยแรงและจะถกูลงโทษดว้ยการลงโทษทางวนัิยจนถงึและรวมถงึการเลกิจา้ง 

ถา้หากคณุทราบหรอืสงสัยวา่มผีูใ้ดละเมดิ จรรยาบรรณและจรยิธรรมของ Magna หรอืนโยบายนี้  

คณุตอ้งรายงานขอ้กังวลของคุณโดยแจง้   ( i) ผูจ้ัดการของคณุ , ( ii) เจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิของกลุม่หรอื ,  ( iii) a 

ทีป่รกึษากฎหมายของกลุม่หรอืระดับภมูภิาค , ( iv) เจา้หนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนดระดับภมูภิาค , ( v) 

รองประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายจรยิธรรมและหัวหนา้ฝ่ายการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ หรอื  ( vi) ผา่นสายดว่น Magna 

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics
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ตามนโยบายของแม็กนาว่าดว้ย การต่อตา้นการตอบโต ้Magna หา้มมใิหม้กีารตอบโตบุ้คคลใดๆ 

ทีร่ายงานการละเมดิจรรยาบรรณและจรยิธรรมของ Magna หรอืนโยบายนี้โดยสจุรติ 

 

ขอ้แนะน า  

สิง่ทีค่วรปฏบิตั.ิ..  

✓ พจิารณาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการต่อตา้นการผูกขาดเมือ่มปีฏสิมัพันธกั์บคูแ่ขง่ 

คณุควรปรกึษากับทีป่รกึษากฎหมายของกลุม่หรอืระดับภมูภิาคหรอืเจา้หนา้ทีก่ารปฏบัิตติามกฎระเบยีบระดับภมูภิา

คเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการโตต้อบของคณุเป็นไปตามกฎหมาย  

✓ กรุณาจ าไวว้า่ บคุคลอาจตอ้งรับผดิทางอาญาส าหรับการละเมดิการผกูขาด (และอาจถูกปรับหรอืจ าคกุ)   

✓ พงึระลกึวา่การปฏบัิตทิีห่ลากหลายอาจถอืเป็น “ขอ้ตกลง ”ทีผ่ดิกฎหมาย  

รวมถงึการแบง่ปันขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนในเชงิพาณชิยกั์บคูแ่ข่ง การจะผดิกฎหมาย  "ขอ้ตกลง  "

ไมจ่ าเป็นตอ้งท าใหเ้ป็นทางการหรอืเขยีนเป็นลายลักษณ์อักษร 

✓ หารอืเกีย่วกับธรุกจิกับคูแ่ขง่เฉพาะในกรณีทีม่วัีตถุประสงคเ์ชงิพาณชิยท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการท าเชน่นัน้ 

✓ รักษาความเป็นอสิระของ Magna ในการตัดสนิใจเกีย่วกับการก าหนดราคา การตลาด หรอืการขายผลติภัณฑใ์ดๆ 

✓ หลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ ทีอ่าจบง่บอกถงึการประสานงานหรอืการสมรูร้่วมคดิทีไ่มเ่หมาะสมกับคู่แขง่  

✓ รับขอ้มลูทางการตลาดอย่างถกูกฎหมาย มจีรยิธรรม และใหเ้กยีรต ิ

หากคณุทราบขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นในเชงิพาณิชยเ์กีย่วกับคู่แขง่ทีไ่ดร้ับการแบ่งปันโดยไม่ไดตั้ง้ใจ 

(มลับหรอืขอ้มูลกรรมสทิธิท์ีพ่นักงานคนอืน่มเีกีย่วกับนายจา้งคนกอ่นรวมถงึขอ้มลูทีเ่ป็นควา )
ใหข้อค าแนะน าจากทีป่รกึษากฎหมายของกลุม่หรอืระดับภมูภิาคของคณุหรอืเจา้หนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนดระดับ

ภมูภิาคกอ่นใชห้รอืด าเนนิการ ขอ้มลูดังกล่าว  

✓ ในระหวา่งการเจรจาทางการคา้ ใหจ้ ากัดขอ้มลูทีก่ลา่วถงึหรอืเปิดเผยตอ่คูแ่ขง่หรอืบคุคลภายนอกอืน่ๆ 

ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ในการด าเนนิการหรอืประเมนิธรุกรรมใหเ้สร็จสิน้ 

✓ พงึตระหนักว่าการเป็นสมาชกิในสมาคมอตุสาหกรรมและการเขา้ร่วมการประชมุในอตุสาหกรรมมคีวามเสีย่งในการต่

อตา้นการผกูขาด เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของคูแ่ขง่เพือ่หารอืเกีย่วกับประเด็นทีม่คีวามกังวลร่วมกัน 

คณุควรใชค้วามระมัดระวังเป็นอยา่งยิง่ขณะเขา้ร่วมการประชมุและกจิกรรมตา่งๆ 
เพือ่หลกีเลีย่งการสือ่สารหรอืการประสานงานทีไ่มเ่หมาะสมทีอ่าจละเมดิกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด 

กอ่นเขา้ร่วมในสมาคมอตุสาหกรรม ปรกึษากับทีป่รกึษากฎหมายของกลุม่หรอืระดับภมูภิาค 
หรอืเจา้หนา้ทีก่ารปฏบัิตติามกฎระเบยีบระดับภมูภิาค 

หากคณุไมแ่น่ใจวา่การเขา้ร่วมของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิขอ้กังวลภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดหรอืไม่ 

✓ โปรดทราบว่าการเยีย่มชมโรงงานของคู่แขง่หรอืการเชญิคู่แข่งใหเ้ยีย่มชม Magna 

อาจน าไปสูก่ารละเมดิการต่อตา้นการผกูขาด 

คณุควรดแูลใหแ้น่ใจว่าผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามออ่นไหวต่อความเสีย่งเหลา่นี้ 
และมมีาตรการป้องกันทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันการละเมดิดังกล่าว 

ทีป่รกึษากฎหมายกลุม่และระดับภมูภิาคของคณุหรอืเจา้หนา้ทีก่ารปฏบัิตติามกฎระเบยีบระดับภมูภิาคสามารถชว่ยเ

หลอืคณุในการใชม้าตรการป้องกันทีจ่ าเป็น 

✓ แจง้ฝ่ายบรหิารและ /หรอืกลุม่หรอืทีป่รกึษากฎหมายระดับภมูภิาคของคณุหรอืเจา้หนา้ทีก่ารปฏบัิตติามกฎระเบยีบระ

ดับภมูภิาคทันท ีหากมกีารละเมดิการต่อตา้นการผูกขาด  

ในสว่นของคณุในการด าเนนิการในสถานการณ์เหล่านี้อาจถอืเป็นการมสีว่นร่วมในการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม 
สิง่นี้ใชกั้บสถานการณ์ใดๆ ทีอ่าจมกีารสือ่สารกับคูแ่ขง่ รวมถงึในระหวา่งการเจรจาสญัญา 

การประชมุหรอืการประชมุสมาคมอตุสาหกรรม หรอืในงานสงัคมหรอืงานการกศุล 
หากคูแ่ขง่พูดคยุเรือ่งทีค่ณุเชือ่วา่อาจเป็นเรือ่งละเอยีดออ่นในเชงิพาณชิย ์คณุจะตอ้ง: 

▪ หยดุอภปิรายหัวขอ้ทันท ี

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/anti-retaliation-policy
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▪ ถา้หากผูแ้ขง่ขันยังคงมอียู ่ใหย้ตุกิารสนทนาและเตรยีมบันทกึพรอ้มรายละเอยีดเกีย่วกับสิง่ทีเ่กดิขึน้ทันท ี
เพือ่ให ้Magna บันทกึไว ้

▪ ถา้หากเหตกุารณ์เกดิขึน้ระหวา่งการประชมุอย่างเป็นทางการ เชน่ ในระหวา่งการประชมุสมาคมการคา้ 

ใหอ้อกจากการประชมุทันทแีละขอใหบั้นทกึการจากไปของคุณในรายงานการประชมุ และ 
▪ ในทกุกรณี 

ใหร้ายงานเหตกุารณ์ดังกล่าวไปยังกลุม่หรอืทีป่รกึษากฎหมายระดับภมูภิาคของคณุหรอืเจา้หนา้ทีก่ารปฏบัิตติา

มกฎระเบยีบระดับภมูภิาคทันที 

✓ พงึระลกึไวเ้สมอว่า Magna อาจตกเป็นเหยือ่ของการละเมดิการผกูขาด เชน่ 

ผูซ้ ือ้สนิคา้จากซพัพลายเออรท์ีม่สีว่นร่วมในการละเมดิการต่อตา้นการผกูขาด 
คณุควรปรกึษากลุม่หรอืทีป่รกึษากฎหมายระดับภมูภิาคของคุณ 
หรอืเจา้หนา้ทีก่ารปฏบัิตติามกฎระเบยีบระดับภมูภิาค หากคณุสงสัยวา่ Magna 

ตกเป็นเหยือ่ของกจิกรรมการต่อตา้นการแขง่ขัน  

✓ หลกีเลีย่งขอ้ความทีป่ระมาทหรอืไมถ่กูตอ้งในการสือ่สารภายในและภายนอกทัง้หมด รวมถงึอเีมลและขอ้ความ 

หรอืเอกสาร การอภปิราย และขอ้ความสาธารณะอืน่ๆ 
ทีอ่าจตคีวามโดยบุคคลทีส่ามหรอืหน่วยงานต่อตา้นการผูกขาดและศาล 

รักษาการสือ่สารทัง้หมดอย่างมอือาชพีและหลกีเลีย่งการพยายามใชอ้ารมณ์ขันหรอืใชภ้าษาทีห่ลวมหรอืยั่วยุ 

✓ อา้งถงึค าถามทัง้หมดจากสือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสอบสวนการต่อตา้นการผกูขาดที ่Magna 

หรอืบรษัิทอืน่ใดในอุตสาหกรรมของเราเกีย่วขอ้งกับ ฝ่ายสือ่สารองคก์รและสือ่มวลชนสมัพันธข์อง Magna 

✓ ตดิตอ่กลุม่ของคณุหรอืทีป่รกึษากฎหมายระดับภมูภิาคหรอืเจา้หนา้ทีก่ารปฏบัิตติามกฎระเบยีบระดับภมูภิาค 
หรอืหากคณุรูส้กึสบายใจมากขึน้ สายดว่น Magna: 

▪ ถา้หากคณุทราบถงึการละเมดิหรอืการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดทีอ่าจเกดิขึน้โดยตัวคณุเองหรอืพนัก
งาน Magna คนอืน่ๆ หรอืบคุคลทีส่าม 

▪ หากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากบุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะมหีลกัฐานหรอืไม่ก็ตาม) ว่าการด าเนินการของ Magna 

หรอืการด าเนินการทีจ่ะเกดิขึน้เป็นหรอือาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกนัการผูกขาด 

▪ กอ่นทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนเกีย่วกบัการแข่งขนัทางการคา้ หรอืกอ่นทีจ่ะเขา้เจรจาใดๆ กบับรษิทัคู่แข่ง 

โดยทีพ่นักงานยงัคงไม่แน่ใจในความเหมาะสม และ/หรอื ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าดงักล่าว 

▪ กอ่นท าขอ้ตกลงใดๆ กับลูกคา้หรอืซพัพลายเออรท์ีส่ามารถลดการแขง่ขันได ้ (เชน่ ขอ้ตกลงผกูขาด,  

ขอ้ตกลงทีไ่มแ่ขง่ขันกัน หรอืขอ้ตกลงทีก่ าหนดขอ้จ ากัดในพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีอ่าจด าเนนิการธรุกจิ)  

▪ รวมทัง้ในกรณีทีเ่กีย่วกบักระบวนการสอบสวนพฤตกิรรมการกดีกนัทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลภายนอก และ 

▪ ปรกึษากบัทีป่รกึษากฎหมายทนัทแีละกอ่นด าเนินการใดๆ 

หากพนักงานมขีอ้สงสยัหรอืค าถามเกีย่วกบัการป้องกนัการผูกขาดและการกดีกนัทางการคา้  

 

หา้มกระท าการต่อไปนี.้.. 

× ท าการตดิตอ่โดยตรงหรอืโดยออ้ม )ผา่นบคุคลทีส่ามรวมถงึตัวแทน, ซพัพลายเออร ์หรอืลูกคา้( กับคูแ่ขง่ 

วัตถปุระสงคห์รอืผลกระทบทีจ่ะจ ากัดหรอืลดการแขง่ขัน 

× สมรูร้่วมคดิ พยายามสมรูร้่วมคดิ หรอืสรา้งขอ้ตกลงกับคูแ่ขง่หรอืบคุคลภายนอก 

วัตถปุระสงคห์รอืผลกระทบทีจ่ะจ ากัดหรอืลดการแขง่ขัน ซึง่รวมถงึโดย: 

▪ แกไ้ข เพิม่ ลด หรอืรักษาราคาสนิคา้ทีข่าย 

▪ แกไ้ขเงือ่นไขการแขง่ขันอืน่ๆ เชน่ สตูรการก าหนดราคา สว่นลด จ านวนทีเ่กนิ  ,เงนิคนื , ค่าคอมมชิชนั 

หรอืเงือ่นไขเครดติ 

▪ จ ากัดการผลติหรอืขยาย หรอืตกลงทีจ่ะลดหรอืจ ากัดก าลังการผลติ 

▪ การประมูลหรอืการประสานงานการประมูลหรอืการประมูลอย่างผดิกฎหมาย 

▪ ก าหนดค่าจา้ง ผลประโยชน ์หรอืเงือ่นไขคา่ตอบแทนอืน่ๆ ของพนักงาน 

▪ ละเวน้จากการว่าจา้งพนักงานของกันและกัน 

▪ การจัดสรรตลาด, ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์หรอื 

▪ คว ่าบาตรลูกคา้หรอืซพัพลายเออร ์

× ตดิต่อสือ่สารกบับรษิทัคู่แข่งโดยวธิกีารใดก็ตาม ไม่ว่าจะทางตรงหรอืทางออ้ม 
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เกีย่วกบัขอ้มูลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนดา้นการแข่งขนัทางการคา้ดงัต่อไปนี ้

ยกเวน้กรณีทีข่อ้มูลดงักล่าวเป็นทีเ่ปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปอยู่กอ่นแลว้ 

▪ ขอ้มูลเกีย่วกบัการเจรจาต่อรองทางการคา้กบัลูกคา้หรอืผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิาร )ซพัพลายเออร ์ (ทีผ่่านมา ในปัจจุบนั  

จะเกดิขึน้ในอนาคต หรอืกลยุทธก์ารเจรจาทางการคา้โดยทั่วไปหรอืที่  

▪ ขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทางการคา้ ทัง้ในอดตี ปัจจบุนัและในอนาคต รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะราคา 

สูตรการก าหนดราคา ส่วนลด ส่วนต่างของราคา ส่วนลดคนืหลงัการซือ้ ค่านายหนา้ )คอมมชิช ัน่ (

รใหส้นิเชือ่และเงือ่นไขกา  

▪ ขอ้มลูตน้ทนุ 

▪ ก าลังการผลติ, แผนการผลติหรอืการขายและการคาดการณ์ 

▪ แผนยุทธศาสตร ์รวมถงึแผนการตลาด, แผนการจัดหาหรอืกจิการร่วมคา้ 

▪ ระดับสต็อกกอ่นหนา้ ปัจจุบันหรอืในอนาคต, การผลติ, ขอ้มลูการขาย หรอืสภาวะตลาด หรอื 

▪ การวจิัยและพัฒนา (R&D) หรอืกจิกรรมนวัตกรรมอืน่ๆ 

× เปิดเผยแผนการด าเนินงานในอนาคตของ Magna ใหบ้รษิทัคู่แข่งทราบ 

เน่ืองจากอาจเขา้ข่ายเป็นขอ้ตกลงรว่มกนัหากบรษิทัคู่แข่งกระท าการในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัแผนการด าเนินงานดงักล่าว  

× ขัดขวางผูก้ ากับดูแลหรอืผูส้อบสวนในระหว่างการสอบสวนการตอ่ตา้นการผกูขาด 
)รวมถงึเมือ่เจา้หนา้ทีม่าปรากฏตัวทีโ่รงงานของ Magna 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพือ่ด าเนนิการโจมตใีนชว่งเชา้ตรู่หรอืด าเนนิการตามหมายคน้( 
หา้มใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิแกเ่จา้หนา้ที ่

หรอืปกปิดหรอืท าลายเอกสารทีอ่าจเกีย่วขอ้งกับการสอบสวนใดๆ 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ส าหรับขอ้มลูหรอืค าแนะน าเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่กลุม่ของคณุหรอืทีป่รกึษากฎหมายระดับภมูภิาค 
เจา้หนา้ทีก่ารปฏบัิตติามกฎระเบยีบระดับภมูภิาค 

หรอืรองประธานฝ่ายจรยิธรรมและประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตติามกฎระเบยีบของ Magna  
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