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มาตรฐานการสื่อสารดิจิทัล



การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลคืือ?
การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตในรูปแบบของข้อความ

ข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ เสียง รวมทั้งการโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารที่เกิดขึ้นบนช่องทางดิจิทัล

ส่งอีเมล ไลฟ์สด จัดกิจกรรม
ออนไลน์

เขียนบล็อก
พูดคุยด้วย
แอปพลิเคชัน

แสดงความคิดเห็น
บนเว็บไซต์

สื่อสารผ่าน
สังคมออนไลน์

ท าพอดคาสต์



การปฏิบัติตามข้อตกลง
คุณต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การสื่อสารดิจิทัลเหล่านี้ ด้วยความซื่อสตัย์ เที่ยงตรง  ไมห่ลอกลวง
แอมเวย์อาจจะร้องขอให้คุณท าการน าออก ยกเลิก ถอนคืน ลบทิ้ง แก้ไข
หรือการกระท าอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลของคุณ

ตัวอย่างต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้เป็นเพียงตัวอยา่งเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์
ซึ่งได้รับและไม่ได้รับอนุญาต

ข้อห้ามในการสื่อสารและการส่งข้อืวามไม่พึงประสงื์ค(SPAM)
SPAM คือ การส่งข้อความโฆษณาไม่พึงประสงค์ ไปยังบุคคลที่คุณไม่ได้รู้จัก หรือ
มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้สมัครใจที่จะรับข้อความนั้นๆ
หยุดการ SPAM เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ Amway



ออนไลน์ือมมูนติี้
(Online Community)

เช่น การท าธุรกิจแอมเวย์

กลุ่มืนท่ีรักและสนใจ
ในเรื่องราวที่เหมือนกัน

1

รวมตัวกัน
บนโลกออนไลน์

เช่น เฟซบุก๊ อินสตาแกรม
ไลน์ ยูทูบ เว็บบอร์ด

 เป็นพื้นที่ส าหรับแลกเปลี่ยน
โอกาสทางธุรกิจคแบ่งปันืวามรู้
ทักษะคและเรื่องราวที่น่าสนใจ 



การสร้างออนไลน์ือมมูนติี้ ด้วย
การสื่อสารแบบดึงค(Pull)

เช่น
เขียน Blog ข่าวสารที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ส่วนตัว

แชร์ทวีตโดนๆ ที่คนส่วนใหญ่ก าลังฮิต

สร้างเนื้อหา
ด้วยตัวืุณเอง

เพื่อจูงใจ หรือ ดึงค(Pull)
คนทั่วไปให้เข้ามาร่วมกลุม่

บนชุมชนออนไลน์
เช่น

กดไลค์เพจ กดติดตาม ขอเข้าร่วมกลุ่ม
เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ



ตัวอย่าง

คุณโพสต์ข้อความเกี่ยวกับธุรกิจแอมเวย์ในเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว แล้วพัชราเข้ามาแสดงความคิดเห็น 

แบบนี้ท าได้
เพราะว่าคุณเป็นเจ้าของหน้าเพจเฟซบุ๊กนี้ และพัชราสมัครใจ
ที่จะเข้าร่วมออนไลน์คอมมูนิตี้ของคุณเอง

คุณสร้างเพจเฟซบุ๊ก เพ่ือท าธุรกิจแอมเวย์
และเปิดแบบสาธารณะ

แบบนี้ท าได้
เพราะว่าคุณเป็นเจ้าของเพจ ไม่ว่าใครกดไลค์ หรือติดตาม 
เขาก็จะเห็นข่าวสารของคุณในอนาคต



ตัวอย่าง

คุณสร้างแฮชแท็ก #LifewithAmway ใน
อินสตาแกรมส่วนตัว แล้วสมชายตามแฮชแท็ก
นี้ไปจนเจอคุณ แล้วกดติดตาม

แบบนี้ท าได้
เพราะคุณสามารถใช้แฮ็ชแท็ก #Amway #Nutrilite เพื่อบอกให้
ทุกคนทราบว่า คุณท าธุรกิจแอมเวย์อยู่ในขณะนี้

แบบนี้ท าได้
เพราะเรด้ารส์มัครใจเข้ามาไลค์เอง

คุณทวีติเกี่ยวกับ อาร์ทิสทรี ไลท์ อัพ ลิป กลอสส์
บนบัญชีของคุณเอง เรด้ารเ์ข้ามากดไลค์ ชื่นชอบ
ทวีตนี้ คุณจึงทวตีไปหาเรด้าร์ เพ่ือพูดคุย 



ตัวอย่าง

คุณโพสต์เบอร์โทรศัพท์ของตนเองในช่องแสดงความคิดเห็น
บนยูทูบของใครคนหนึ่ง

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของยูทูบช่องนั้น



การสร้างออนไลน์ือมมูนติี้ ด้วย
การสื่อสารแบบผลักค(Push)

แล้วืุณส่งคหรือ ผลักค(Push)
เนื้อหาไปให้ืนกลุ่มนั้นๆ

เมื่อืุณสร้างออนไลน์ือมมูนิตี้
แล้วมีืนเข้าร่วมคมีืนติดตาม
หรือบุคคลนั้นๆ ยินดีที่จะติดต่อกับคุณ

 โดยสมัครใจ 



ตัวอย่าง

คุณส่งข้อความโดยตรงเกี่ยวกับสินค้า
นิวทริไลท์ไปให้เพียงพร ที่กดติดตามคุณใน
อินสตาแกรม

แบบนี้ท าได้
เพราะเพียงพรเลือกที่จะติดตามคุณก่อน

แบบนี้ท าได้
เพราะพิมพากดถูกใจโพสต์ของคุณก่อน

คุณโพสต์เกี่ยวกบัเคล็ดลับความงามบนหนา้เพจ
ของคุณเอง พิมพาเห็นโพสตแ์ละกดถูกใจ คุณจึง
ส่งข้อความโดยตรงไปคุยกับพิมพาเกี่ยวกับสินค้า 



ตัวอย่าง

คุณได้พบกับบุญเติมในงานบวช และได้ท าความ
รู้จักกัน หลังจากนั้นคุณส่งข้อความพูดคุยกับเขา 
ผ่านไลน์ เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์

แบบนี้ท าได้
เพราะมีการพบกันมาก่อน เรียกว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัว

แบบนี้ท าได้
เพราะคุณรู้จักกันในฐานะสมาชิกกลุ่มบนเฟซบุ๊ก

คุณเป็นแอดมินเจ้าของกลุ่มบนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีสนใจเก่ียวกับเรือ และได้โพสต์เนื้อหาเกี่ยว
กับสินค้าแอมเวย์ส าหรับท าความสะอาดเรือ 



ตัวอย่าง

สุดาอยู่ในกลุ่มๆ หน่ึงบนเฟซบุก๊ โพสต์ว่า “มีใครรู้จักคนขาย
แอมเวย์บ้างคะ” แล้วมีสมาชิกคนหน่ึง ให้ช่ือคุณไป หลังจากนั้น
คุณก็ส่งข้อความไปพูดคุย

แบบนี้ท าได้
เพราะสุดาสมัครใจเข้าร่วมกลุ่ม และร้องขอเองโดยอ้างอิงจากโพสต์



ตัวอย่าง

คุณส่งข้อความไปหาคนที่อยู่ในเว็บบอร์ด

แบบน้ีท าไม่ได้
เพราะคุณและเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อน และเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะ
พูดคุยกับคุณ

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะการมีรายชือ่อีเมลไม่ได้แสดงว่าคุณรู้จักกนัมาก่อน และ
พวกเขาก็ไม่ได้แสดงว่าสนใจทีจ่ะเข้ารว่มออนไลน์คอมมนูิตี้ของคุณ 

คุณเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรวิศวกรรม และมี
รายชื่ออีเมลสมาชิกท้ังหมด คุณส่งอีเมลเชิญ
ชวนสมาชิก ให้เข้าร่วมการประชุม 



ONLINE
เมื่อคุณเข้าร่วมออนไลน์คอมมูนิตี้ ทุกการสื่อสาร ไม่ว่า
จะเป็นแบบดึง (Pull)  หรือ ผลัก (Push) ต้องเป็นไปตาม
จรรยาบรรณ  มาตรฐานการประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการสื่อสารแบบดิจิทัล

2 แนวทางในการสื่อสารภายใน
ออนไลน์ือมมูนติี้



รายการอุปกรณ์
ส่งเสริมธุรกิจ

สิ่งที่อนุญาตให้โพสต์
หรือส่งต่อได้

สิ่งที่อนุญาตให้โพสต์
หรือส่งต่อไม่ได้

การฝึกอบรม
ข้อมูลส่งเสริมการตลาด

ข้อมูลวันจัดกิจกรรม
ราคาบัตร

ข้อมูลสาย
การสปอนเซอร์

ข้อมูลก่อนเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
การปิดโรงงาน การควบรวม
กิจการ  ข้อมูลลับอื่นๆ

เนื้อหานี้อนุญาตให้โพสต์ได้ในพื้นที่ นธอ เท่านั้น ไม่สามารถโพสต์ในพื้นที่สาธารณะได้



ืุณมีสิทธิ์โปรโมท หรือโฆษณาธุรกิจและสินื้าแอมเวย์ที่ืณุสร้างสรรื์
ซึ่งหมายถึงควิดีโอคเสียงครูปภาพคทั้งที่เป็นสินื้าคคและผู้ืนของแอมเวย์
ข้อืวามที่สื่อสารออกไปนั้นคต้อง...

เนื้อหาที่ืุณ...
เป็นืนสร้างสรรื์เอง

ืุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยคเครื่องหมายการค้า
ที่แอมเวย์เป็นเจ้าของครวมถึงชื่อ/ตราสินค้า และสัญลักณ์ได้้

แต่คุณไม่สามารถน าชื่อ/เครื่องหมายการค้าของแอมเวย์เหลา่นี้มาใช้เป็นภาพโปรไฟล์
ชื่อโปรไฟล์ ภาพพ้ืนหลัง หรือสิ่งท่ีคล้ายๆ กันบนพื้นที่ดิจิทัลของคุณ

ถูกต้อง เป็นืวามจริง ไม่หลอกลวง



คุณโพสต์ภาพเซลฟ่ีบนอินสตาแกรม โดยถือ
สินค้าแอมเวย์ และใส่ข้อความ

ตัวอย่าง

ท่านสามารถโพสตเ์บอร์โทรศัพท์ หรือ แจ้งให้สมาชิกสามารถสง่
ข้อความบนอนิสตาแกรมถึงคุณที่เปน็เจ้าของได้

แบบนี้ท าได้

คุณรีทวีตข้อความจากบญัชีทวติเตอรข์องแอมเวย์
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจแอมเวย์  ในข้อความ
เขียนถึงผลประโยชน์ของการเป็นเจ้าของธุรกิจ และ
เชิญชวนให้คนสมัครสมาชิกกับคุณ

เพราะคนเหล่านั้นเลือกทีจ่ะตดิตาม และเลือกรับข้อมลูเพิ่มเติม
จากคุณเอง

แบบนี้ท าได้



ตัวอย่าง

คุณโพสต์วิดีโอชวนคนสมคัรท าธุรกิจแอมเวย์
บนเฟซบุก๊ของเพื่อน แบบนี้ท าไม่ได้

เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของเฟซบุก๊นั้น และคนที่อยู่ในเฟซบุก๊นัน้
ไม่ได้สมัครใจจะรับการสือ่สารจากคุณ

แบบนี้ท าไม่ได้



คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการขาย หรือโปรโมท
สินค้าหรือบริการต่างๆ ในช่องทางขายปลีกออนไลน์

เพราะเป็นการเอาเปรียบนักธุรกิจท่านอ่ืน 
และอาจจะท าให้แอมเวย์เสียชื่อเสียง

และไม่อนุญาตให้จ้างหรือฝาก Influencer บนโลกโซเชียล
ลูกค้า พ่อค้าปลีก ฯลฯ ขายของแทนคุณ
รวมถึงการให้คนเหล่านี้หลอกลวง

เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือสร้างความน่าสนใจบนพื้นที่ดิจิทัลของคุณ

การขายที่ไม่ได้รับอนุญาต



ตัวอย่าง

คุณโพสต์ภาพโปรโมทสินคา้แอมเวย์ผ่านเฟซบุ๊ก
เพื่อให้คนทั่วไปสนใจ และติดต่อกลับ

เพราะคุณเป็นเจ้าของมีสทิธิ์โพสตก์ระตุ้น เพื่อให้คนสนใจ
แบบนี้ท าได้

คุณโพสต์ภาพโปรโมทที่หน้าเพจเฟซบุก๊ของ
Amway Thailand เพื่อกระตุ้นให้คนซ้ือสนิคา้
จากคุณ

เพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Amway Thailand
แบบนี้ท าไม่ได้



ตัวอย่าง

คุณน าเสนอขายสินคา้ อาร์ทิสทรี ผ่านเว็บไซต์
Shopee

เพราะการขายสนิค้าบนเว็บไซตเ์หล่านีส้่งผลต่อการแขง่ขนั และ
อาจจะท าให้แอมเวย์เสียชื่อเสยีง

คุณฝากให้ยูทูบเบอร์ช่ือดัง ช่วยขายสินค้า
แอมเวย์

เพราะบุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิ์ขายสนิค้าแอมเวย์แทนคุณ

แบบนี้ท าไม่ได้แบบนี้ท าไม่ได้



คุณสามารถน าธุรกจิอ่นืที่ไม่ใช่ธุรกิจคู่แข่ง
หรือสินค้าคู่แข่งโดยตรงผสมผสานเข้ากับ

ออนไลน์คอมมูนติี้ของคุณได้

3 การประยุกต์และใช้ประโยชน์จาก
ออนไลน์ือมมูนติีท้ี่หลากหลาย

โดยใช้ประโยชน์จากออนไลน์ือมมูนิตี้
ในการส่งเสริมการขาย การแนะน า

การติดต่อผู้สนใจ และการขายสินื้าแอมเวยไ์ด้



ข้อห้ามในการประยุกต์ใช้ออนไลน์คอมมูนติี้

ห้ามขายคู่กับสินคา้
ขายตรงที่เป็นคู่แข่ง

ห้ามขายคู่กับ
สินค้าคู่แข่ง

ห้ามขายคู่กับสินคา้
หรือบริการที่ห้ามขาย

ออนไลน์ เช่น เงินกู้ การลงทุนทางการเงิน การบรกิาร
ด้านกฎหมาย หรือการบริการด้านการแพทย์ ฯลฯ



ข้อห้ามในการประยุกต์ใช้ออนไลน์คอมมูนติี้

ห้ามขายคู่กับธุรกิจที่ขัดแย้งกัน
หรือเกี่ยวกับการใช้ชีวิต

ห้ามขายคู่กับบริการใดๆ ที่ต้องใช้
การเสแสร้งในการชักจูงผู้คนเข้าสู่แอมเวย์
การให้ค าปรึกษาด้านการสมรส การให้ค าปรกึษาทางจิตวิญญาณ

ทักษะการใช้ชีวิต การพูดในที่สาธารณะ การพัฒนาการเป็นเจ้าของกิจการ
เช่น ภาพลามกอนาจาร ยาสูบ การเมือง

การแพทย์ทางเลือก ศาสนา การพนัน มุมมองการลงทุน ฯลฯ



ตัวอย่าง

คุณเปิดเพจคนชอบขี่จักรยาน เพื่อพูดคุยและแบ่งปันความคิดกับคน
ที่ชอบขี่จักรยานเหมือนกัน คุณโปรโมทเพจในแนวทางส่งเสริมการใช้
ชีวิตแบบสุขภาพดีด้วยนิวทริไลท์ ร่วมกับการขายอะไหล่จักรยาน

แบบนี้ท าได้
เพราะคุณเป็นเจ้าของเพจ ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือการค้าปลีกออนไลน์เท่านั้น

คู่กันไปเลย ดีแน่นอน



ตัวอย่าง

คุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร บนเฟซบุ๊กของคุณมีเรื่องราวของ
ครอบครัวธุรกิจแอมเวย์ และธุรกิจผลิตเทียน คุณโพสต์รูปภาพเกี่ยวกับ
เทียนที่คุณผลิต และได้ชวนให้คนที่สนใจสั่งซ้ือเทียน

แบบนี้ท าได้
คุณสามารถผสมผสานโดยการขายสินค้าที่ไม่ใช่คู่แข่งของแอมเวย์บนสื่อออนไลน์ของตนเองได้



ตัวอย่าง

คุณโพสต์รีวิวลิปสติกที่ชื่นชอบ 5 ชนิดในบล็อกของตัวเอง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็น
แบรนด์อาร์ทิสทรี

แบบนี้ท าได้
เพราะคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ คุณสามารถสง่เสริมการขาย โดยใช้ประโยชนจ์ากการผสมผสานได้
ตราบใดที่คุณไม่ได้ขายลปิสติกเหลา่นั้น หรือได้รับค่าตอบแทนจากการโพสต์สนิค้าของคู่แข่ง



ตัวอย่าง

คุณโพสต์ชวนคนท าธุรกิจแอมเวย์บน
อินสตาแกรมร้านอาหารของคุณเอง

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะอินสตาแกรมของคุณมีไว้ใช้ส าหรับร้านอาหาร
ซึ่งเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ประเภทเดียวเท่านั้น

คุณเป็นนักดนตรีที่มีเว็บไซต์ไว้ใช้โปรโมทและขาย
เพลง แต่คุณใชเ้ฟซบุก๊ส าหรับธุรกิจแอมเวย์ในการ
ไลฟ์สดโปรโมททัวร์คอนเสิร์ตและชวนให้นักธุรกิจ
แอมเวย์ทั่วไปซื้อบัตรคอนเสิร์ต 

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะคุณไม่สามารถใช้เครือข่าย หรือออนไลน์คอมมูนิตี้ของ
นักธุรกิจแอมเวย์ เพ่ือประโยชน์ต่อธุรกิจส่วนตัวของคุณได้



ตัวอย่าง

คุณท าเว็บไซต์โฆษณาบริษัทให้ค าปรึกษาด้าน
ทักษะการใช้ชีวิต บังอรเห็นเว็บไซต์แล้วเข้ามา
คุยแล้วคุณก็ชวนบังอรท าธุรกิจแอมเวย์

แบบน้ีท าไม่ได้
เพราะธุรกิจที่คุณท าจัดอยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถใช้
การผสมผสานกับธุรกิจแอมเวย์ได้

คุณใช้วิธีผสมผสานขายสบู่ของตัวเอง
บนเฟซบุก๊

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะสบู่เป็นสินค้าคู่แข่งโดยตรงกับสินค้าของแอมเวย์
ที่สามารถทดแทนกันได้



คุณสามารถท าโฆษณา
โดยการใช้เครื่องมือสืบค้น

(Search Engine)
ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมได้

4 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

แต่การซื้อโฆษณา เพื่อโปรโมทการเป็นสปอนเซอร์
ให้แสดงบนเครื่องมือสืบค้น

เพราะเป็นการสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างนักธุรกิจ
แอมเวย์ด้วยกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับแอมเวย์โดยตรง

แบบนี้ท าไม่ได้



และการโฆษณาในเว็บไซต์ประมูล เว็บซื้อคูปองราคาพิเศษ เพจขายของมือสอง
กลุ่มซื้อขายต่างๆ เว็บไซต์ระดมทุน ตลอดจนเว็บไซต์ขายตรงอื่นๆ

ทั้งแบบที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดนี้ ท าไม่ได้     เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า และกระทบชื่อเสียงของแอมเวย์



ตัวอย่าง

คุณใช้กูเกิล มาย บิซซิเนส เพื่อโฆษณาธุรกิจ
ของตัวเอง 

แบบนี้ท าได้
เพราะเป็นเว็บไซต์เคร่ืองมือสืบค้นที่ไม่มีค่าธรรมเนียม และ
ใช้ในพื้นที่ของคุณเอง

คุณสร้างโฆษณา อาร์ทสิทรี ครีม แอลเอ็กซ์ ที่
เสียค่าสปอนเซอร์บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะโฆษณาที่เสียค่าสปอนเซอร์สร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
ระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์ และก่อให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจแอมเวย์



ตัวอย่าง

คุณสร้างแคมเปญโฆษณาแอมเวย์บนกูเกิล
แอดเวิร์ด โดยการซื้อค าส าคัญ

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะโฆษณาเหล่านี้อาจแข่งขันกับโฆษณาของแอมเวย์ และอาจ
ท าให้เกิดข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์

คุณสร้างโพสต์ในเว็บบอร์ด เพื่อโฆษณา
เอ็กซ์เอส เอเนอร์จี ดริง้ค์

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะเว็บบอร์ด  ให้บริการการประกาศขายของออนไลน์  หางาน
สมัครงาน หาคู่ และเป็นที่พูดคุยในหลายด้าน และอาจท าให้แอมเวย์
เสียชื่อเสียง



คุณสามารถ Live Streaming
บนพื้นที่ส่ือของคุณเองได้เลย
โดยไม่จ าเป็นต้องขอใบอนุญาต 

หรือ

ทั้งนี้ เนื้อหาต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกันคุณภาพ

5 Live Streaming หรือ การถ่ายทอด
ภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถส่งวิดีโอและเสียง
ไปยังแอมเวย์ เพื่อขอค าปรึกษา

สามารถส่งมาได้ท่ี ath_bcr@amway.com



เนื้อหาท่ีไม่อนุญาตให้มีใน Live Streaming

เนื้อหาที่สร้างขึ้น
โดยองค์กรฝึกอบรม

ข้อมูลสาย
การสปอนเซอร์

การกล่าวอ้าง
โดยไม่ได้รับอนุญาต



เนื้อหาท่ีไม่อนุญาตให้มีใน Live Streaming

รายการอุปกรณ์ส่งเสริม
ธุรกิจ และราคา

ข้อมูลส าคัญทางธุรกิจ เอกสารที่
ละเมิดหลักปฏิบัติเช่น ข้อมูลก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์

(PRE-LAUNCH) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
การปิดโรงงาน การควบรวมกิจการ และข้อมูลลับอื่นๆ



เนื้อหาท่ีอนุญาตให้ท า Live Streaming ได้

ข้อมูลแผนการจ่ายผลตอบแทน
ที่ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับการสร้างรายได้

และการรับรายได้

เมื่อไม่ท าการบันทึก

รวมถึงการด ารงคุณสมบัติ รางวัล และโบนัสผ่านทางแอมเวย์

อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที่ได้รับ
อนุญาตส าหรับผู้ที่คาดหวัง

ว่าจะเป็นลูกค้า

ข้อมูลส่งเสริมองค์กร
การฝึกอบรม

แต่ถ้าต้องการแจกจ่าย จ าหน่าย หรือใช้ในการประชุมที่
ไม่ได้ผ่านระบบออนไลน์ คุณต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อน

ที่ ath_bcr@amway.com



เนื้อหาท่ีอนุญาตให้ท า Live Streaming ได้

แผนธุรกิจ ที่ต้องเปิดเผย
เกี่ยวกับการสร้างรายได้

และการรับรายได้ 

แต่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอมเวย์ก่อน

รวมถึงการด ารงคุณสมบัติ รางวัล และโบนัสผ่านทางแอมเวย์

การเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายผลิตภัณฑ์

วิธีการหาลูกค้า ผู้ร่วมธุรกิจ
และเทคนิคการสปอนเซอร์

ผู้มุ่งหวัง



เนื้อหาท่ีอนุญาตให้ท า Live Streaming ได้

การแสดงรายได้

แต่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอมเวย์ก่อน

ทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลภายนอก

เช่น เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ เพลง รูปภาพ กราฟิก
ที่มีลิขสิทธิ์ โดยต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลนั้นๆ ก่อนน ามาใช้งาน



คุณต้องได้รับอนุญาตจากแอมเวย์
ส าหรับแนวคิดในการจัดท าก่อน

Podcast

6 Website, Application,
Podcast และคBlogs

Blog

เป็นรายการที่สามารถรับฟังและรับชมได้ผ่านอินเตอรเ์น็ตที่แบง่เป็นตอน
สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครือ่ง เพื่อฟังแบบออฟ ไลน์ 

คือเว็บไซด์รูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆ กับการเขียนไดอารี่
หรือบันทึกส่วนตัว



7 Digital Events การจัดกิจกรรม
และประชุมในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมหรือการประชุม
ที่จัดขึ้นเสมือนจริงเกี่ยวกับ

ธุรกิจแอมเวย์

มีการก าหนดระยะเวลา มีหัวข้อและกลุ่ม
หรือชุมชนออนไลน์โดยเฉพาะ



หากมีการขายสนิค้า
สิ่งนั้นต้องสอดคล้องกบัแนวคิดงาน

แอมเวย์ตอ้งอนมุตัเินื้อหา
ของสื่อต่างๆ ทั้งหมด

รายการอปุกรณ์สง่เสริมธุรกจิ ข้อมูลการฝกึอบรม
บัตรร่วมงาน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
แอมเวย์อนญุาตใหใ้ช้ในงานของืุณเท่านัน้

ข้อมูลแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ไมใ่ช่ของคุณเอง
ต้องได้รับอนญุาตจากแอมเวย์กอ่น

การใช้เนื้อหาจากบคุคลภายนอก
ต้องได้รับการอนุญาตเปน็ลายลักษณ์อักษร

จากบุคคลภายนอกและแอมเวย์

เงื่อนไขในการจัดกิจกรรม



ตัวอย่าง

คุณจัดกิจกรรมอาร์ทสิทรีปาร์ตี้เสมือนจริง
บนเฟซบุก๊

แบบนี้ท าได้
เพราะคุณเป็นเจ้าของเพจ

คุณท าตารางกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุก๊
เพื่อชวนคนเข้าร่วมกิจกรรมการปรุงอาหาร
ของแอมเวย์

แบบน้ีท าได้
เพราะคุณเป็นเจ้าของเพจ



ตัวอย่าง

คุณได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ Podcasts เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การท าธุรกิจแอมเวย์

แบบนี้ท าได้
แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากแอมเวย์ เพราะคุณไม่ได้เป็น
เจ้าของรายการ Podcasts

คุณเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ด้านความงามบน
เฟซบุก๊ในกลุ่มสาธารณะของเพื่อน และน าเสนอ
ธุรกิจแอมเวย์ของตัวเองไปพร้อมกัน

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะคุณไม่ได้รับการอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์
และไม่ได้เป็นเจ้าของกลุม่สอนการแตง่หนา้อยา่งมอือาชีพ



8 การอ้างสิทธิ
เกี่ยวกับแอมเวย์

การอ้างถึงแอมเวย์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
สินค้าและบริการ ต้องน าเสนออย่างถูกต้อง เป็นความจริง และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด ต้องใช้ภาษาที่ได้รับการรับรอง และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 



หากท่านต้องการโพสต์หรือแชร์ข้อมูล
เก่ียวสินค้า เพื่อใช้ในการสนับสนุนการขาย

ในตลาดระหว่างประเทศ
ท่านต้องระบุประเทศเป้าหมายของท่านด้วย

หากท่านต้องการโพสต์หรือแชร์รูปสินค้า
ของแอมเวย์ แต่ท่านไม่มรีุรกิจแอมเวย์ในตลาด
ระหว่างประเทศที่มีสินค้าแอมเวย์ดังกล่าว

จัดจ าหน่าย  ท่านต้องระบุข้อืวามเพื่อแจ้งให้
ทราบว่าไม่มีสินื้าน้ีจ าหน่ายในประเทศของท่าน



9 รายได้และไลฟส์ไตล์

การบรรยายเกี่ยวกับรายได้ทางตรงและทางอ้อม
ต้องเป็นืวามจริงคไม่กล่าวเกินจริง

ซึ่งต้องระบุศักยภาพของการสร้างรายได้
และความคาดหวังเกี่ยวกับไลฟส์ไตล์

ข้อมูลที่แสดงเกี่ยวกับการมีรายได้
ไลฟส์ไตล์ และแผนงานต้องแสดง

จ านวนเงินที่เป็นรายได้ในธุรกิจแอมเวย์
ต้องเปิดเผยอย่างเหมาะสม



ตัวอย่าง

คุณโพสต์ภาพที่ได้รับจากแอมเวย์ใน
อินสตาแกรม และกล่าวว่า คุณได้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งใจ และรู้สึกยินดีท่ีการ
ท างานหนักได้รับการยอมรับ

แบบนี้ท าได้



10 การใช้บุืืลที่มีชื่อเสียงหรอื
บุืืลอื่นคคในการท าการตลาด

(Endorsement and Testimonial)

บุคคลนั้นๆ ต้องรับรอง
ความเห็นท่ีซื่อสัตย์ 

หรือเป็นประสบการณ์จริง
ของผู้รับรอง

นักธุรกิจต้องไม่ให้ค่าตอบแทน
เพื่อแลกกับการรับรองในเชิงบวก
เช่น การเพ่ิมผู้ติดตาม หรือ

เพิ่มจ านวนยอด like ให้มากข้ึน

นักธุรกิจต้องแสดงเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์
จะต้องเปิดเผยอย่าง
ชัดเจน เด่นชัด 

ยกเว้น การให้ตัวอย่างผลิตภณัฑ์



ตัวอย่าง

คุณรีทวีตการรับรองของลูกค้าว่า เขาใช้แชมพู
ซาทินิคแล้วดีจริง

แบบนี้ท าได้
เพราะมีการเปิดเผยว่า  เป็นสินค้าตัวอยา่งท่ีให้  โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และลูกค้าไม่ได้ค่าตอบแทน

คุณให้เอสเอ 8 กับยูทูบเบอร์ 2 กล่องเป็น
ค่าตอบแทนที่รีวิวความเห็นในเชิงบวก

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะจ านวนสินค้า 2 กล่องเป็นมากกว่าสนิค้าตัวอยา่ง



จัดเป็นรูปแบบ Testimonials ประเภทหนึ่ง  การรีวิว
สินค้าก่อนและหลังใช้งาน คุณต้องได้รับการอนุญาต
จากแอมเวย์ก่อน

ภาพและวิดีโอที่แสดงให้เห็น
Before & After การใช้สินื้า

ยกเว้น แอมเวย์เป็นผู้จัดท า และเป็นสินค้าเมคอัพ ไม่นับรวมสินค้าดูแลผิว

Testimonials คือ ค าแนะน าที่แสดงถึงความพงึพอใจ
รวมถึงการยืนยันประสิทธิภาพ และคุณภาพ

โดยภาพ  และวิดีโอ  ต้องไม่มีค าบรรยาย
ใต้ภาพ ข้อความเสียง กล่าวอ้างเกินจริง
และไม่กล่าวถึงสินค้าของบุคคลภายนอก

หากมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ จะต้อง
เปิดเผยอย่างชัดเจน เด่นชัด อ่านออกง่าย



สามารถใส่ตัวเลขคเช่น น ้าหนัก ระยะเวลา
ในภาพและวิดีโอ ก่อนและหลังได้

ภาพและวิดีโอที่แสดงให้เห็น
Before & After การใช้สินื้า

หากมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ จะต้อง
เปิดเผยอย่างชัดเจน เด่นชัด อ่านออกง่าย

แต่ห้าม อิงแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์แอมเวย์

ืวรบรรยายถึงที่มาของผลลัพธ์

ไม่ปรับแต่งรูปภาพ

ไม่น าเสนอข้อมูลเกินจริง
เพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวให้ผู้คนสนใจ

เมื่อท าตามค4 ขั้นตอนนี้แล้วคนักธุรกิจแอมเวย์สามารถคโพสต์รูปภาพได้ทันที
ไม่ต้องขออนุมัติกับบริษัทแอมเวย์

1

2
3

4



การสาธิตสินื้า

หากมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ จะต้อง
เปิดเผยอย่างชัดเจน เด่นชัด อ่านออกง่าย

ไม่ปรับแต่งรูปภาพ

ไม่น าเสนอข้อมูลเกินจริง
เพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวให้ผู้คนสนใจ

ืือคการแสดงให้เห็นการใช้งานหรือผลลัพธ์ที่ได้
โดยคุณจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
การใช้สาธิตสินค้า

ยกเว้นรายการต่อไปนี้ที่สามารถท าการสาธิตได้เลย

การใช้สินค้าตามวิธีใช้ของ
แอมเวย์อย่างเข้มงวด

การสาธิตสินค้าที่แอมเวย์
เป็นผู้จัด
การใช้สินค้าส าหรับประกอบ
อาหารของแอมเวย์
(Amway Cookware Product)

การใช้สินค้าเมคอัพของแอมเวย์
ไม่รวมสินค้าดูแลผิว
การสาธิตต้องไม่มีค าบรรยายใต้ภาพ
ข้อความ เสียง กล่าวอ้างที่เกินจริงและ
ไม่กล่าวถึงสินค้าของบุคคลภายนอก



11 ทรัพย์สินทางปัญญา

ืือคงานสร้างสรรื์ที่ผู้สร้างมีสิทธิ
และคสามารถย่ืนขอสิทธิบัตรคลิขสิทธิ์

เืรื่องหมายการื้าคฯลฯ
คุณสามารถใชท้รัพย์สินทางปัญญาของแอมเวย์

และบุคคลอื่นในกรณีทีคุ่ณได้รับอนญุาต
ส าหรับการใช้งานนั้นๆ



ผลงานที่มีลิขสทิธิ์ หมายถึง เพลง ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ เครื่องหมาย
การค้า  ตราสัญลักษณ์  หนังสือ  นิตยสาร  บทความ
งานเขียน  บทคัดย่อและค าแปล  สุนทรพจน์  งานศิลปะ
ภาพออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อค โพสต์ในโซเชียล ภาพยนตร์
การแสดง  ประติมากรรม  อาคาร  แบบจ าลอง 3 มิติ
และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เนื้อหาที่สร้างสรรื์โดยแอมเวย์
คุณต้องขออนุญาตก่อนใช้ เว้นแต่ ได้รับเนื้อหามา
จากแหล่งที่ได้รับอนุญาต

เช่น การขออนุญาตใช้โลโก้แอมเวย์ ผ่าน e-mail: ath_bcr@amway.com



ตัวอย่าง

คุณแชร์รูปเพื่อโปรโมท แอล โอ ซี จากหน้าเฟซบุ๊ก
Official Amway บนเว็บเพจของตัวเอง

แบบนี้ท าได้
เพราะแอมเวย์อนุญาตใหส้ามารถส่งต่อเนื้อหานี้ได้ โดย
การกดแชร์ไปยังพื้นที่ออนไลน์ท่ีคณุเป็นเจ้าของ

คุณถ่ายภาพหน้าจอสินค้าใน Amway.com
แล้วโพสต์ในโปรไฟล์ทวิตเตอรต์ัวเอง 

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะสิทธิในภาพบนเว็บไซต์เป็นของบริษัทแอมเวย์เท่านั้น
และอาจไม่ครอบคลุมการใช้งานของนักธุรกิจแอมเวย์



คุณต้องมีใบอนุญาตในการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลภายนอก
และต้องแสดงต่อแอมเวย์เมื่อมีการร้องขอ  การแชร์ลิ้งก์ บทความ
บล็อคโพสต์ หรือโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ต้องไม่อ้างอิงถึงสินค้า 
หรือโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์

การใช้เนื้อหาที่สร้างสรรื์จากบุืืลภายนอก



ตัวอย่าง

คุณแชร์บทความออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ เอบเีอส
ทูเดย์ โดยมีข้อความว่า “บทความนี้นา่สนใจจริงๆ
น ้ามันปลากับการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ”

แบบนี้ท าได้
เพราะความคิดเห็นของคุณไม่ได้อ้างอิงถึงสินค้าแอมเวย์

คุณกดแชร์บทความจากปุม่แชร์ของเพจเฟซบุก๊
นิตยสารเดลี่ เดย์

แบบน้ีท าได้
ตราบใดที่ข้อคิดเห็นของคุณไม่ชี้ให้เห็นว่า เนื้อหามีส่วน
เกี่ยวข้องกับแอมเวย์



ตัวอย่าง

คุณแชร์บทความของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับสินคา้
แอมเวย์ ไปยังทวิตเตอรข์องตัวเอง  และแสดงความ
คิดเห็นว่า “ลองอ่านบทความนี”้

แบบนี้ท าได้
เพราะความคิดเห็นของคุณไม่ได้อา้งอิงถึงสินค้า หรือ
ธุรกิจแอมเวย์

คุณสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารเดล่เีดย์ นิตยสาร
เดล่เีดย์เขียนบทความเก่ียวกับโอกาสทางธุรกิจ
แอมเวย์ คุณได้ท าการคัดลอกรูปภาพจากบทความ
และโพสต์ลงบนอินสตาแกรมของตนเอง

แบบนี้ท าไม่ได้
เว้นแต่ว่า คุณต้องได้มีใบอนญุาตจากนติยสารเดลี่ เดย์ เนื่องจาก
ถือเป็นการน าผลงานของผู้อืน่ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนญุาต



ตัวอย่าง

คุณคัดลอกภาพหน้าปกหนังสือที่ติดอันดับขายดี
จากกูเกลิลงในสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิในรูปภาพนั้น

แบบนี้ท าไม่ได้

คุณดาวน์โหลดวิดีโอจากยูทูบที่สร้างสรรค์ โดย
นักธุรกิจแอมเวย์คนหนึ่ง ไปอัพโหลดบนเพจเฟซบุก๊
และแชร์ให้ผู้ติดตามของคุณ 

เว้นแต่ว่า คุณมีใบอนุญาตจากเจ้าของเดิม



ตัวอย่าง

คุณแชร์บทความออนไลน์ของหนังสือพิมพ์
เอ็นวาย นิวส์ บนเฟซบุก๊ของตัวเอง...
ระบุข้อความว่า “วิตามิน C ลดความเสี่ยงภาวะ
ซึมเศร้าได้ สนใจวิตามิน C ตัวใหม่ของนิวทริไลท์
Inbox ได้เลย”

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะโพสต์มีการอ้างถึงสินค้าแอมเวย์ และยังอ้างโดยนัย
ว่านิวทริไลท์ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ซึ่งแอมเวย์
ไม่มีหลักฐานยืนยันการกล่าวอ้างสิทธิดังกล่าว



เพลง
การท าซ ้า แก้ไข เล่น แสดง บันทึก เผยแพร่ หรือสตรีม
บนอินเทอร์เน็ต  ืุณจ าเป็นต้องมีใบอนุญาตก่อนค
และ ต้องเก็บใบอนุญาตไว้แสดงให้แอมเวย์  เมื่อมีการ
ร้องขอ

แอมเวย์มีคMusic Library ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ให้เลือกใช้มากมาย



ตัวอย่าง

คุณถ่ายวิดีโอตัวเองท าความสะอาดครัว ด้วย
สินค้าท าความสะอาดแอมเวย ์ แล้วโพสต์ลง
อินสตาแกรม คุณเลือกใช้เพลงจาก Music
Library ใส่ลงในวิดีโอ 

แบบนี้ท าได้
เพราะเพลงที่อยู่ใน Music Library ของแอมเวย์ ได้รับ
อนุญาตให้คุณใช้งานได้



ตัวอย่าง

คุณถ่ายวิดีโอสาธิตการแต่งหน้าด้วยสินค้าอาร์ทิสทรี
เป็นเวลา 20 วินาที โดยใส่เพลงที่เป็นที่นิยมลงไป
ประกอบ แล้วโพสต์บนเฟซบุก๊ของคุณเอง 

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะคุณไม่มีใบอนุญาตใช้เพลงนั้น

คุณถ่ายวิดีโอการเล่นดนตรีสดในกิจกรรมของ
แอมเวย์ 30 วินาที และโพสต์บนเฟซบุก๊

แบบนี้ท าไม่ได้
เว้นแต่ ผู้จัดกิจกรรมได้อนุมัติกิจกรรมนี้อย่างชัดเจน
หรือคุณมีใบอนุญาตเพลงที่น ามาแสดง



12 สิทธิในการประชาสัมพันธ์
ืือคสิทธิของบุืืลในการืวบืุมคและ

ได้รับผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
จากการใช้ภาพลักษณ์ รวมถึง ชื่อ ภาพ เสียง หรือ

บุคลิกอื่นๆ ของตัวเอง คุณต้องเคารพสิทธิในการประชาสัมพันธ์
ของบุคคลอื่น รวมถึงใบอนุญาต ตลอดจนปฏิบัติตามค าร้องขอ

ให้หยุดใช้ภาพลักษณ์ของบุคคลนั้น



แอมเวย์ ไม่อนุญาตให้ืุณโพสต์เนื้อหาทีม่ีภาพลักษณ์ของผู้มีชื่อเสียง
หรือรูปพรรณที่เด่นชัดของบุื ืลภายนอก

เว้นแต่ คุณจะได้รับอนุญาตจากบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหา และแอมเวย์ ได้อนุมัติเนื้อหานั้นแล้ว



ตัวอย่าง

คุณถ่ายเซลฟ่ีตัวเองกับกระป๋องเครื่องดื่ม เอ็กซ์เอส
ที่ชายหาด และด้านหลังมองเห็นกลุ่มคนแบบไม่ชัดเจน
พร้อมค าอธิบายภาพ “วันที่สวยงามริมชายหาดกับ
เอ็กซ์เอส ใครอยากลอง Inbox มาเลย”

แบบนี้ท าได้
อย่างไรก็ตาม ถ้ากลุ่มคนด้านหลังดูออกว่า เป็นภาพตัวเอง
แล้วร้องขอให้ลบ คุณต้องลบโพสต์ทิ้งทันที

คุณเซลฟ่ีกับนักเขียนชื่อดังที่จ้างมาพูด และ
แจกลายเซ็นในงานหนังสือของแอมเวย ์

แบบนี้ท าได้
ในกรณีที่ก าหนดการของกิจกรรมอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ในงาน



ตัวอย่าง

คุณรีทวตีภาพนักสเก็ตบอร์ดชื่อดังก าลังดื่มเอ็กซ์เอส
พร้อมค าบรรยายใต้ภาพ  “ดูนี่สิ... นักกีฬาชื่อดัง ยัง
วางใจเอ็กซ์เอส

แบบนี้ท าไม่ได้
นอกจากคุณจะมีใบอนุญาตของนักสเก็ตบอร์ดคนนั้น

คุณเซลฟีต่ัวเองที่ชายหาดในมือถือกระป๋องเอ็กซ์เอส
มี 2 คนแย่งซีน โดยท ามือท่ากดไลค์ให้คุณ คุณโพสต์
ภาพน้ี   พร้อมค าอธิบายภาพ   “วันที่ยอดเยี่ยม...
ริมชายหาดใครๆ ก็ชอบเอ็กซ์เอส คลิกล้ิงก์์ เพื่อรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ลุ้นรับเอ็กซ์เอสของคุณ” 

เว้นแต่ บุคคลทั้ง 2 ยินยอม บอกความรู้สึกว่าประทับใจ และ
รู้ว่าคุณจะใช้ภาพนี้ในการประชาสัมพันธ์

แบบน้ีท าไม่ได้



13 การใช้เืรื่องหมายการื้า

คุณสามารถใช้อาร์ตเวิร์ค ตราสัญลักษณ์
ภาพสินค้า ภาพทุกชนิดที่เก่ียวข้อง

จากแหล่งข้อมูลที่แอมเวย์อนุมัติเทา่นั้น
เช่น ขออนุญาตใช้ภาพ หรือโลโก้ที่แอมเวย์เป็นเจ้าของ

ผ่าน e-mail: ath_bcr@amway.com

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย
หรือใช้เคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย์ หรือ

อัลติคอร์ อิงค์ บริษัทแม่ของแอมเวย์
โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร



เืรื่องหมายการื้าของแอมเวย์

หมายรวมถึง   AmwayTM ,  NutriliteTM ,   ArtistryTM ,  XSTM และแบรนด์อื่นๆ
ตราสัญลักษณ์ หรือชื่ออื่นๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน

โดยคุณต้องเคารพสิทธิการใช้งานเฉพาะเครื่องหมายการค้า อาร์ตเวิร์ค ตราสัญลักษณ์
ภาพผลิตภัณฑ์ และภาพที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จากแหล่งข้อมูลที่อนุมตัิเท่านั้น

โดยนักธุรกิจสามารถขอใช้ผลงานที่แอมเวย์ผลิตทั้งหมด ผ่าน e-mail: ath_bcr@amway.com



เืรื่องหมายการื้าของแอมเวย์

ืุณไม่สามารถตั้งชื่อคFACEBOOK , INSTAGRAM หรือคWEBSITE
ด้วยื าว่าค“แอมเวย”์ ได้

แต่สามารถใช้เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของคุณกับแอมเวย์ตามความเหมาะสม
ใน “ส่วนที่เกี่ยวข้อง” “ชีวประวัติ” หรือส่วนที่คล้ายกันโดยไม่ต้องขออนุมัติล่วงหน้า

คุณไม่สามารถใช้ชือ่ ตราสัญลักษณ์ หรือรูปสินค้าของแบรนด์แอมเวย์ในชื่อโดเมนชื่อ บัญชีผู้ใช้ จุดรอบภาพ (handle)
ชื่อบัญชี ชื่อที่แสดงให้เห็น ชื่อหน้าเพจ ที่อยู่อเีมล รูปโปรไฟล ์หรือภาพพื้นหลัง หรือส่วนที่คลา้ยกนั

เว้นแต่ ได้รับอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์



ตัวอย่าง

คุณสร้างเพจเฟซบุก๊และส่วนของชีวประวตัิ “ชื่อ สุดา
เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ สนใจท าธุรกิจแอมเวย์ ชื่นชอบ
บอดี้คีย์ และการลดน ้าหนัก สนใจหลังไมค์มาได้เลย”

แบบนี้ท าได้
เพราะสามรถใช้ชื่อแบรนด์สินค้าแอมเวย์ในส่วนของ
ชีวประวัติได้

คุณสร้างบัญชีอินสตาแกรมโดยใช้ชื่อว่า
@amwayking

เพราะคุณใช้ “amway” เป็นชื่อผู้ใช้

แบบนี้ท าไม่ได้



ตัวอย่าง

คุณสร้างบัญชีทวิตเตอร์ ชื่อผู้ใช้ (Username)
และชื่อโปรไฟล์ ว่า นิวทริไลทข์องฉัน

เพราะคุณใช้ชื่อ นิวทริไลท์ ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าของ
แอมเวย์ เป็นชื่อผู้ใช้ (Username) และชื่อโปรไฟล์

แบบนี้ท าไม่ได้



ืุณต้องไม่ละเมิดสิทธิเืรื่องหมายการื้าของบุืืลภายนอก
ในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลของตัวเอง คุณไม่สามารถแสดงหรือใช้

เพื่ออวดอ้างความผูกพัน หรือสนับสนุนระหว่างคุณหรือแอมเวย์ และบุคคลภายนอกนั้นๆ

เืรื่องหมายการื้าของบุืืลภายนอก



ตัวอย่าง

คุณโพสต์ภาพตราสญัลกัษณข์อง บริษัทฝึกอบรม
ของตนเองบนอินสตาแกรม 

แบบนี้ท าได้
หากบริษัทของคุณ อนุญาต ให้ใช้ตราสัญลักษณ์
เครื่องหมายการค้า

คุณโพสต์วิดีโอบนหน้าเฟซบุก๊เพ่ือสาธิตการใช้สินค้า
แอมเวย์ในห้องครัว  และคุณมีต าราอาหารของร้าน
ต ารับไทวางอยู่ข้างๆ สินค้าแอมเวย์ และใส่เสื้อที่ปัก
ตราสัญลักษณ์ร้านต ารับไทที่หน้าอก 

แบบนี้ท าไม่ได้
เพราะอาจตีความได้ว่า คุณกับร้านต ารับไท และแอมเวย์มี
ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน



14 การยื่นื าร้องขออนุญาต

อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ ไม่ใช่แค่ หนังสือ โบรชัวร์ ซีดี ฯลฯ
ที่ใช้เพื่อสนับสนุน ฝึกอบรม จูงใจ ให้ความรู้แก่นักธุรกิจแอมเวย์และลูกค้า
แต่ยังสามารถเป็นได้ทั้งคแอพ เว็บไซต์คพ็อดืาสท์ และวีดีโอคซึ่งทั้งหมด
ต้องปฏิบัติตามกฎคจรรยาบรรณคมาตรฐานการประกันืุณภาพค(QAS)



ตามหลักปฏิบัติคอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ จะต้องส่งให้แอมเวย์ตรวจสอบและอนุมัติก่อนใช้งาน
โดยดูได้จากรายการดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติ

ทรัพย์สินทางปัญญาของแอมเวย์ หรืออัลติคอร์
บริษัทแม่ของแอมเวย์ และบุคคลภายนอก

บล็อค เฉพาะแนวคิด หรือ สาระส าคัญ

กิจกรรมดิจิทัลที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลภายนอก

การจัดกิจกรรมดิจิทัลบนพื้นที่
ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

กิจกรรมดิจิทัลที่น าเสนอแผนผลตอบแทนของ
คุณ ในชุมชนออนไลน์ของบุคคลภายนอก



หลักปฏิบัติค(ต่อ)

โปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลือ่นที่ (Mobile Apps)

การเผยแพร่เสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Podcasts)

วิดีโอ เสียง และการบันทึกไลฟ์สตรีมมิ่งที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแผนธุรกิจ การอ้างสิทธิเกี่ยวกับสินค้า
การหาลูกค้า รายได้   และทรัพย์สินทางปัญญา

ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ 

กิจกรรมดิจิทัลที่น าเสนอแผนผลตอบแทนของ
คุณ ในชุมชนออนไลน์ของบุคคลภายนอก

การสาธิตสินค้าที่คุณสร้างขึ้นเอง ยกเว้น
เคร่ืองส าอางสีสัน เคร่ืองครัว และการปรุงอาหาร

โดยคุณสามารถส่งค าขอส าหรับการตรวจสอบ และอนุมัติ มาที่แผนกบริหารธุรกิจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ที่ e-mail: ath_bcr@amway.com ค าขอต้องประกอบด้วย  ชื่อ และหมายเลขนักธุรกิจแอมเวย์
เนื้อหา วิธีที่ต้องการใช้ และจุดประสงค์ที่ต้องการใช้งาน


