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มาตรฐานการส่ือสารแบบดจิทิลั  
การสือ่สารผา่นสือ่ดิจิทลัคือการสือ่สารผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (โดยปกติจะใช้คอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์การสือ่สารเคลือ่นท่ี
ตา่งๆ) ของข้อความ ข้อมลู รูปภาพ วิดีโอ เสยีง และข้อมลูอื่นๆ โดยปราศจากข้อจ ากดัรวมทัง้การเผยแพร่ขา่วสารตา่งๆ หรือ
การโฆษณาที่ท าให้เกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีดิจิทลั เช่น ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์วิดีโอ การถา่ยทอดสดภาพและเสยีงผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต (live streaming) การจดักิจกรรมผา่นสือ่ดิจิทลั การเผยแพร่เสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (podcasts) การเผยแพร่
ขา่วสารผา่นเว็บไซต์ให้บริการข้อมลูสว่นตวั (blog posts) โปรแกรมส าหรับอปุกรณ์เคลือ่นท่ี (mobile applications (apps)) 
โฆษณา ห้องแสดงความคิดเห็น (forums) หน้าเว็บ รวมถงึการสือ่สารผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ หรือระบบท่ีรองรับการสง่ข้อความ 
ตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ก ยทูบู อินสตาแกรม ทวติเตอร์ วีแชท วีเค ไลน์ วอทแอพ หรือสแน็ปแชต  
 

การปฏิบัตติามข้อตกลง 
นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องปฏิบตัิตามกฎจรรณยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพ และมาตรฐานการสือ่สารแบบดิจิทลัเหลา่นี ้
เนื่องจากการสือ่สารผา่นสือ่ดจิิทลัทัง้หมดเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ผลติภณัฑ์ หรือบริการของแอมเวย์ (ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม) หรือ
เมื่อใช้การสือ่สารผา่นสือ่ดิจิทลัประกอบอปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจที่ได้ระบไุว้ในหลกัปฏิบตัิ นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องรวมทัง้ข้อตกลงและเง่ือนไขของการใช้ระบบท่ีรองรับการสือ่สารผา่นสือ่ดจิิทลัที่ก าลงัใช้อยูต่ลอดเวลา 
 
นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องเป็นผู้ที่ซื่อสตัย์ เที่ยงตรง และไมห่ลอกลวง แอมเวย์อาจจะร้องขอให้นกัธุรกิจแอมเวย์ท าการน าออก ยกเลกิ 
ถอนคืน ลบทิง้ แก้ไข หรือกระท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการสือ่สารผา่นสือ่ดิจิทลัของนกัธุรกิจแอมเวย์ 
 
ขอให้ทราบว่าตวัอย่างต่างๆ ที่ได้จดัสรรให้ในเอกสารนีเ้ป็นเพียงตวัอย่างเท่านัน้และไม่ครอบคลมุถึงทกุสถานการณ์ซึ่งได้รับ
อนญุาตและไมไ่ด้รับอนญุาต 
 

ข้อห้ามในการส่ือสารและการส่งข้อความไม่พงึประสงค์ (SPAM) 
นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องไมเ่ข้าไปยุง่เก่ียวกบัการสือ่สารโดยการสง่ข้อความไมพ่งึประสงค์เป็นอนัขาด การสง่ข้อความไมพ่งึ
ประสงค์ได้รับการให้ค านยิามวา่เป็นการสือ่สารผา่นสือ่ดิจิทลัที่ถกูสง่ไปยงับคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่นกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้มี
ความสมัพนัธ์เป็นการสว่นตวั รวมถึงความสมัพนัธ์ที่มมีาก่อนหน้าแล้ว (เช่น ความสมัพนัธ์กนัและการท างานร่วมกนัโดยตรง
ระหวา่งนกัธุรกิจแอมเวย์และบคุคลนัน้ซึง่เกิดขึน้ก่อนท่ีจะน าโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ หรือผลติภณัฑ์ของแอมเวย์) การสง่
ข้อความไมพ่งึประสงค์นบัรวมถึงการสือ่สารตา่งๆ ถงึบคุคลใดก็ตามทีไ่มไ่ด้เลอืกรับการสือ่สารนัน้ หรือการสือ่สารถึงบคุคลใด
บคุคลหนึง่ผู้ทีไ่มไ่ด้รับเลอืก เช่น การได้รับการร้องขอให้น าออกจากการสือ่สารในอนาคต “การเลอืกเข้าร่วม”คือเมื่อใดก็ตามที่
บคุคลหนึง่ท าการตรวจสอบ ค้นพบ และเต็มใจเลอืกทีจ่ะตดิตาม ช่ืนชอบ มีสว่นร่วม เป็นสมาชิก หรือการแสดงความสนใจที่จะ
รับการสือ่สารผา่นสือ่ดิจิทลั 
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การสร้างออนไลน์คอมมูนิตี ้
ออนไลน์คอมมนูิตีเ้ป็นกลุม่ของบคุคลซึง่เป็นผู้ใช้การสือ่สารผา่นสือ่ดิจิทลัที่จะสนทนาในเร่ืองที่สนใจหรือหวัข้อตา่งๆ นกัธุรกิจ 
แอมเวย์สามารถทีจ่ะสร้างออนไลน์คอมมนูิตีใ้นการท่ีจะแลกเปลีย่นโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์โดยการใช้การสือ่สารแบบผลกั
หรือแบบดงึ การใช้วิธีการการสือ่สารแบบผลกัและแบบดงึได้อธิบายไว้แล้วในมาตรฐานการสือ่สารแบบดิจิทลันี ้ซึง่สามารถ
ช่วยให้นกัธุรกิจแอมเวย์หลกีเลีย่งการสือ่สารโดยการสง่ข้อความอนัไมพ่งึประสงค์ ไมว่า่ในกรณีใดๆ นกัธุรกิจแอมเวย์ไมอ่าจจะ
ชกัชวน ช่วยเหลอื พยายามโน้มน้าว หรือยยุง นกัธุรกิจแอมเวย์รายอื่นภายในหรือภายนอกออนไลน์คอมมนูิตีข้องตนเองที่ร้อง
ขอเพื่อเปลีย่นแปลงสายการสปอนเซอร์โดยทางตรงหรือทางอ้อม   
 

การสร้างออนไลน์คอมมูนิตีข้องคุณโดยการใช้การส่ือสารแบบดงึ (Pull Communication) 
นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตในการท่ีจะเผยแพร่เนือ้หาแบบสาธารณะหรือสว่นตวัซึง่สามารถสร้างโอกาสให้ผู้อื่นสามารถ
ค้นพบเนือ้หาและเลอืกที่จะเข้าร่วมในออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธรุกิจแอมเวย์ การเข้าถงึการสือ่สารแบบดงึคือการท่ีเมื่อใดก็
ตามท่ีนกัธุรกิจแอมเวย์ได้สร้างหรือใช้เนือ้หาภายใต้กรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัซึง่เป็นของตนเองแตผู่้ เดียวหรือเป็นผู้ควบคมุเพ่ือท่ีจะ
ท าให้ผู้อื่นสามารถตรวจสอบ ค้นพบ และเต็มใจเลอืกทีจ่ะตดิตาม ช่ืนชอบ มีสว่นร่วม เป็นสมาชิก หรือการแสดงความสนใจที่
จะรับการสือ่สารผา่นสือ่ดจิิทลั และด้วยเหตผุลเหลา่นีจ้งึเลอืกทีจ่ะเข้าร่วมในออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์ เมื่อม ี
การสร้างออนไลน์คอมมนูิตีข้องตนเองนกัธุรกิจแอมเวย์จงึสามารถท าให้มัน่ใจได้วา่บคุคลที่ก าลงัเรียกดเูนือ้หาจะไมไ่ด้รับ 
การสือ่สารโดยการสง่ข้อความไมพ่งึประสงค์และอีกทัง้ยงัเป็นการสร้างทางเลอืกที่ท าผู้อื่นสามารถติดตอ่กบันกัธุรกิจแอมเวย์ได้
อีกด้วย 
  

ตัวอย่างการส่ือสารแบบดึง 
(ก) พชัราพบเห็นบลอ็คของนกัธุรกิจแอมเวย์ซึง่เก่ียวกบัธุรกิจของแอมเวย์และได้แสดงความคิดเห็น นกัธุรกิจแอมเวย์

ได้รับอนุญาตที่จะสือ่สารกบัพชัราได้เพราะวา่นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคมุกรรมสทิธ์ิทางดจิิทลั 
พชัราพบเห็นบลอ็คและเลอืกที่จะเข้าร่วมในออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์โดยการเลอืกทีจ่ะแสดง 
ความคิดเห็นในบลอ็ค 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์สร้างหน้าเว็บเฟซบุ๊ก และเปิดสถานะเป็นแบบสาธารณะส าหรับธุรกิจแอมเวย์ของตนเอง สิง่นี ้
ได้รับอนุญาตเพราะวา่นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคมุกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลั และผู้อื่นสามารถเลอืกที่
จะเข้าร่วมในออนไลน์คอมมนูติีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์ได้ ซึง่จะเห็นการเผยแพร่ขา่วสารของนกัธุรกิจแอมเวย์ตอ่ไป
ในอนาคต 

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์สร้างแฮชแท็ก #LifewithAmway และนายสมชายได้ค้นพบนกัธุรกิจแอมเวย์จากการค้นหาผา่น
อินสตาแกรม สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเพราะวา่นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคมุกรรมสทิธ์ิทางดจิิทลัซึง่ 
นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นผู้ เผยแพร่แฮชแท็ก และนายสมชายได้ค้นพบและแสดงความสนใจในออนไลน์คอมมนูิตี ้
ของนกัธุรกิจแอมเวย์บนอินสตาแกรม (เช่น การเลอืกที่จะกดตดิตาม) 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้ทวิตเก่ียวกบั อาร์ทิสทรี ไลท์ อพั ลปิ กลอสส์ บนบญัชีทวิตเตอร์ที่ตัง้สถานะเป็นสาธารณะ
ของตนเอง พอใจได้ค้นหาบนทวติเตอร์และได้พบกบัทวิตดงักลา่วและกดช่ืนชอบในทวตินัน้ นกัธุรกิจแอมเวย์ได้
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ติดตามไปยงัทวิตเตอร์ของพอใจ โดยการทวิตไปหา สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเพราะวา่พอใจกดช่ืนชอบในทวิตของนกั
ธุรกิจแอมเวย์ และพอใจแสดงความสนใจในออนไลน์คอมมนูติีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์ด้วย เช่นการเลอืกที่จะเข้า
ร่วม 

(จ) นกัธุรกิจแอมเวย์ท่านหนึ่งได้ท าการโพสต์ลิง้ก์เพื่อโปรโมทเว็บไซต์แอมเวย์ในช่องแสดงความคิดเห็นของวิดีโอ
หนึ่งบนยูทูบ สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเน่ืองจากนกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมกรรมสิทธ์ิทาง
ดิจิทลั (ยทูบู แชนแนล) ที่ซึง่นกัธุรกิจแอมเวย์ก าลงัแสดงความคิดเห็น 
 

การสร้างออนไลน์คอมมูนิตีข้องคุณโดยการใช้การส่ือสารแบบผลัก (Push Communication) 
การเข้าถึงการสือ่สารแบบผลกัคือเมื่อใดก็ตามที่นกัธุรกิจแอมเวย์ได้ติดตอ่กบับคุคลนัน้ๆ โดยตรง หรือนกัธุรกิจแอมเวย์ผลกัดนั 
โพสต์เนือ้หาไปบนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัของตนเอง เมื่อนกัธุรกิจแอมเวย์ได้สร้างออนไลน์คอมมูนิตีข้ึน้การสื่อสารแบบผลกัมี
ด้วยกนัสองประเภทคือสิง่ที่ได้รับอนญุาต และสิง่ที่ไมไ่ด้รับอนญุาต 
 
การส่ือสารแบบผลักที่ได้รับอนุญาต  
นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตให้สง่เนือ้หาดจิิทลัให้กบับคุคลอื่นได้ก็ตอ่เมื่อ นกัธุรกิจแอมเวย์ได้มคีวามสมัพนัธ์สว่นตวัและมี
ความสมัพนัธ์ที่มมีาก่อนหน้านีแ้ล้วเพราะวา่บคุคลเหลา่นัน้ได้เป็นสว่นหนึง่ของออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์แล้ว 
นอกจากนีน้กัธุรกิจแอมเวย์สามารถผลกัดนัการสือ่สารผา่นสือ่ดจิิทลัไปยงับคุคลตา่งๆ ซึง่ได้เลอืกที่จะเข้าร่วมและแสดง 
ความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธรุกิจแอมเวย์   
 

ตัวอย่างการส่ือสารแบบผลักที่ได้รับอนุญาต 
(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้สง่ข้อความโดยตรงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นิวทริไลท์ไปยงัเพียงพรผู้ซึง่กดติดตามเขาบน 

อินสตาแกรม สิ่งนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะว่าเพียงพรเลือกที่เข้าจะร่วมโดยการติดตามนกัธุรกิจแอมเวย์ในชุมชน
อินสตาแกรมของนกัธุรกิจแอมเวย์ 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้โพสต์เก่ียวกบัเคลด็ลบัความงามบนหน้าเพจเฟซบุ๊กของตนเอง พิมพาพบกบัโพสต์และกด
ถกูใจในสิง่ที่นกัธุรกิจแอมเวย์โพสต์ นกัธุรกิจแอมเวย์จงึได้สง่ข้อความไปยงัพิมพาโดยตรงเพื่อสนทนาเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์ สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเพราะวา่พิมพาได้เข้าร่วมในออนไลน์คอมมนูิตีโ้ดยการกดถกูใจโพสต์ของ 
นกัธุรกิจแอมเวย์ในเฟซบุ๊ก 

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้พบกบับญุเตมิในงานการกศุลและได้ตดิตามตอ่โดยการสง่ข้อความสว่นตวัผา่นทางวอทส์
แอพพ์ เก่ียวกบัโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากมีการพบกนัมาก่อนหน้านีแ้ล้ว นกัธุรกิจ
แอมเวย์มคีวามสมัพนัธ์สว่นตวัและความสมัพนัธ์ที่มีมาก่อนหน้านีแ้ล้วกบับญุเตมิ 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของกลุม่บนเฟซบุ๊กซึง่เป็นกลุม่ที่มีความสนใจเก่ียวกบัเรือและนกัธุรกิจแอมเวย์ได้โพสต์
เนือ้หาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของแอมเวย์เพื่อท าความสะอาดเรือในกลุม่เฟซบุ๊กที่ตนเป็นเจ้าของ กฎของการเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัจะถกูน ามาใช้ สิ่งนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากนกัธุรกิจแอมเวย์มีความสมัพนัธ์ที่มีมา
ก่อนหน้านีแ้ล้วกบัสมาชิกในกลุม่บนเฟซบุ๊กและในออนไลน์คอมมนูิตีข้องตนเอง  
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(จ) สดุาอยูใ่นกลุม่ออนไลน์เธอท าการค้นหาแอมเวย์โดยการโพสต์วา่ “ก าลงัมองหาผู้จดัจ าหนา่ยแอมเวย์” สมาชิก
ในกลุม่ทา่นหนึง่ได้ให้ช่ือของนกัธรุกิจแอมเวย์ซึง่ตอ่มานกัธุรกิจแอมเวย์คนดงักลา่วได้ตดิตามโดยการสง่
ข้อความสว่นตวัไปยงัสดุา สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากการร้องขอและอ้างองิได้จากโพสต์ของสดุาและการเลอืก
ที่จะรับฟังและมีสว่นร่วมในธุรกิจแอมเวย์ นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตในการท่ีจะติดตอ่กบัสดุาได้ 

 
การส่ือสารแบบผลักที่ไม่ได้รับอนุญาต  
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้รับอนุญาตในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลไปยังบุคคลต่างๆ ที่ตนเองไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวและ
ความสมัพนัธ์ที่มีมาก่อนหน้านีแ้ล้ว หรือบคุคลอื่นที่ไม่ได้เลือกที่จะเข้าร่วมเพื่อรับการสื่อสาร สิ่งนีจ้ะถกูพิจารณาวา่เป็นการสง่
ข้อความไมพ่งึประสงค์ 

  

ตัวอย่างการส่ือสารแบบผลักที่ไม่ได้รับอนุญาต 
(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์สง่ข้อความไปยงับคุคลหนึง่ที่เขาได้พบในกระดานกลุม่สนทนา สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจาก

นกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้มีความสมัพนัธ์สว่นตวัและความสมัพนัธ์ที่มีมาก่อนหน้านีแ้ล้วกบับคุคลนัน้  ประกอบกบั
บคุคลนัน้ไมไ่ด้สนใจที่จะเข้าร่วมในการสือ่สารและออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์ 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นสมาชิกของกลุม่องค์กรวิชาชีพวิศวกรรมขนาดใหญ่และมีรายช่ือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์
ของสมาชิกทัง้หมด นกัธุรกิจแอมเวย์ได้ท าการเชิญสมาชิกเหลา่นัน้ผา่นทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อเข้าร่วม
ประชมุ สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะวา่สมาชิกภาพในองค์กรวชิาชีพและการมีรายช่ือไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์
ไมไ่ด้แสดงวา่มีความสมัพนัธ์สว่นตวัและความสมัพนัธ์ที่มีมาก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้ไมไ่ด้หมายความวา่สมาชิก
เหลา่นัน้ได้เลอืกที่จะเข้าร่วมกบัออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์  

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์สง่ข้อความโดยตรงถงึสมาชิกทา่นหนึง่ในกลุม่ศิษย์เก่าผา่นทางลิง้ก์เก็ตอิน ซึง่บคุคลดงักลา่วไม่
รู้จกัธุรกิจแอมเวย์เลย สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคมุกลุ่มใน
ลิง้ก์เก็ตอินและไมม่ีความสมัพนัธ์สว่นตวัและความสมัพนัธ์ที่มมีากอ่นหน้านีก้บับคุคลนัน้ รวมทัง้การสง่ข้อความ
ในลกัษณะนีไ้มใ่ช่กิจกรรมที่เป็นสว่นหนึง่ของออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์ 

 
เนือ้หาส าหรับนักธุรกิจแอมเวย์เท่านัน้ 
นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตให้โพสต์หรือสง่เนือ้หาดงัตอ่ไปนีใ้นลกัษณะการสง่ข้อความแบบสว่นตวัไปยงัออนไลน์คอมมนูิตี ้

ของนกัธุรกิจแอมเวย์เทา่นัน้ 

- รายการอปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจที่ผา่นการตรวจสอบและได้รับอนญุาตจากแอมเวย์ 
- การฝึกอบรมนกัธุรกิจแอมเวย์ ข้อมลูสง่เสริมการตลาด รวมทัง้ข้อมลูของวนัจดักิจกรรมและราคาบตัร 

  

เนือ้หาที่ไม่ได้รับอนุญาต 
นกัธุรกิจแอมเวย์ไมไ่ด้รับอนญุาตให้โพสต์เนือ้หาตอ่ไปนีใ้นออนไลน์คอมมนูิตีส้ว่นตวัหรือสาธารณะ   

- ข้อมลูสายการสปอนเซอร์ 
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- ข้อมลูที่เป็นความลบั และ/หรือห้ามเปิดเผยสูส่าธารณะซึง่หมายรวมถงึข้อมลูก่อนการเปิดตวัผลติภณัฑ์  
การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร การปิดโรงงาน การควบรวมกิจการ ฯลฯ โดยปราศจากข้อจ ากดั 

 

การส่ือสารภายในออนไลน์คอมมูนิตี ้
เมื่อมีคนเลือกที่จะเข้าร่วมกบัออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์ การสื่อสารทัง้หมดจะได้รับอนญุาตโดยไม่ค านึงว่าเป็น
การสื่อสารนัน้จะเป็นการสื่อสารแบบผลักหรือแบบดึงตราบใดก็ตามที่การสื่อสารเหล่านัน้เป็นไปตามกฎจรรยาบรรณ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการสื่อสารแบบดิจิทลั อย่างไรก็ตามระเบียบปฏิบตัิการเข้าถึงการสื่อสารแบบ
ผลกัหรือแบบดงึจะถกูบงัคบัใช้เมื่อนกัธุรกิจแอมเวย์ได้สร้างออนไลน์คอมมนูิตีแ้ละต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
 
การน าเสนอโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ 
นกัธุรกิจแอมเวย์อาจจะคาดหวงัและน าเสนอโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ให้กับลกูค้าและผู้มุ่งหวงัรวมถึงการโพสต์เนือ้หาเพื่อ
กระตุ้นให้บคุคลเหลา่นัน้เกิดความสนใจบนกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคมุ โดยการจดัท า
เนือ้หาบนดิจิทลัขึน้เพื่อให้บุคคลเหล่านัน้เลือกที่จะเข้าร่วม (การสื่อสารแบบดึง) หรือนกัธุรกิจแอมเวย์อาจจะคาดหวงัให้มี
ผู้ เข้าร่วมจากบคุคลที่ตนเองมีความสมัพนัธ์มาก่อนหน้านีแ้ล้ว (การสือ่สารแบบผลกั) 
 

เนือ้หาท่ีผู้ใช้เป็นคนสร้างสรรค์เอง 
นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตในการสง่เสริมโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์และผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยการโพสต์เนือ้หาที่ผู้ ใช้เป็นคน
สร้างสรรเองหมายรวมถึงวิดีโอ เสียง รูปภาพ (ผลิตภณัฑ์ ผู้คน การเซลฟ่ีกบัผลิตภณัฑ์ของแอมเวย์หรือไมม่ีผลิตภณัฑ์ หรือสิง่
อื่น) ซึง่ข้อความที่จะสือ่ต้องประกอบด้วยความซือ่สตัย์ เที่ยงตรง และไมห่ลอกลวง อยา่งไรก็ตามเนือ้หาที่ผู้ใช้เป็นคนสร้างสรรค์
เองประกอบด้วยเคร่ืองหมายการค้าที่แอมเวย์เป็นเจ้าของ(ผลติภณัฑ์ หรือช่ือตราสนิค้า/สญัลกัษณ์)เทา่นัน้ หรือภาพผลติภณัฑ์
ของแอมเวย์อาจจะไมส่ามารถถกูน ามาใช้เป็นภาพโปรไฟล์ ภาพพืน้หลงั หรือสิง่ที่คล้ายๆ กนับนกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลั 
 

ตัวอย่างที่คาดหวัง 
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์โพสต์ภาพเซลฟ่ีบนบัญชีอินสตาแกรมของตนเองโดยถือผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์และเพิ่ม

ข้อความเพื่อให้ดนู่าสนใจวา่ “สง่ข้อความหาฉนัได้โดยตรงเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโอกาสทางธุรกิจแอม
เวย์สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากนกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคมุกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัและนกัธุรกิจ
แอมเวย์สามารถน าเสนอโอกาสทางธุรกิจได้หากบคุคลอื่นได้เลอืกที่จะสง่ข้อความหานกัธุรกิจแอมเวย์ก่อน 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์ท าการรีทวิตข้อความจากบญัชีทวิตเตอร์อยา่งเป็นทางการของแอมเวย์เก่ียวกบัการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจแอมเวย์ ในข้อความการรีทวิตนกัธุรกิจแอมเวย์ได้กลา่วถึงผลประโยชน์ของการเป็นเจ้าของธุรกิจรวมทัง้นกั
ธุรกิจแอมเวย์ร้องขอให้ผู้ ติดตามติดต่อตนเองเพื่อท าการสมัครสมาชิก สิ่งนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากบุคคล
เหลา่นัน้ได้เลอืกที่จะติดตามและเลอืกที่เข้ารับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจเอง 
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(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์โพสต์วิดีโอเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจแอมเวย์ของตนเองผ่านทางบล็อคของเพื่อน สิ่งนีไ้ม่ได้รับ
อนุญาตเพราะวา่นกัธุรกิจแอมเวย์ไมไ่ด้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคมุกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัและผู้ติดตามที่อยูใ่น
บลอ็คไมไ่ด้เลอืกที่จะเข้ารับการสือ่สารของนกัธุรกิจแอมเวย์ 

 

การขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์บนส่ือออนไลน์ 
นกัธุรกิจแอมเวย์อาจสง่เสริมผลติภณัฑ์แอมเวย์เพื่อขายให้กบัลกูค้าและผู้มุง่หวงัรวมถึงการโพสต์ข้อความเพื่อกระตุ้น 
การตดัสินใจ บนสื่อออนไลน์ที่นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือควบคมุ หากมีคนเลือกที่จะเข้าร่วมออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกั
ธุรกิจแอมเวย์ นกัธุรกิจสามารถเสนอขายสนิค้าแอมเวย์ให้แก่บคุคลเหลา่นัน้ได้ 
 

เนือ้หาท่ีผู้ใช้เป็นคนสร้างสรรค์เอง/การจัดวางผลิตภัณฑ์ 
นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตให้ท าการขายภายใต้มาตรฐานการสือ่สารแบบดิจิทลันีโ้ดยการโพสต์เนือ้หาที่ผู้ใช้เป็นคน
สร้างสรรค์เองหมายรวมถึงวิดีโอ เสยีง รูปภาพ (ผลติภณัฑ์ ผู้คน การเซลฟ่ีกบัผลติภณัฑ์ของแอมเวย์หรือไมม่ีผลติภณัฑ์ หรือสิง่
อื่น) ซึง่ข้อความที่จะสือ่สารต้องประกอบด้วยความซื่อสตัย์ เทีย่งตรง และไมห่ลอกลวง อยา่งไรก็ตามหากเนือ้หาที่ผู้ใช้เป็นคน
สร้างสรรเองประกอบด้วยเคร่ืองหมายการค้าที่แอมเวย์เป็นเจ้าของ(ผลติภณัฑ์ หรือช่ือตราสนิค้า/สญัลกัษณ์)เทา่นัน้ หรือภาพ
ผลติภณัฑ์ของแอมเวย์อาจจะไมส่ามารถถกูน ามาใช้เป็นภาพโปรไฟล์ ภาพพืน้หลงั หรือสิง่ที่คล้ายๆ กนับนกรรมสทิธ์ิทาง
ดิจิทลั 
 

การขายท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
นกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการขาย โปรโมทผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ  ในช่องทางขายปลีกผ่านออนไลน์ซึ่งมี
จุดประสงค์หลกัเพื่อขายผลิตภณัฑ์หรือบริการให้กับบคุคลภายนอก โดยปราศจากข้อจ ากดั ไม่อนญุาตให้น าผลิตภณัฑ์หรือ
บริการของแอมเวย์ไปโพสต์ในช่องทางขายปลกีออนไลน์แม้วา่ผลติภณัฑ์หรือบริการเหลา่นัน้ไมไ่ด้ผลติไว้ส าหรับการขาย  
การขายปลกีบนช่องทางขายปลกีออนไลน์เหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่การแขง่ขนั และอาจสง่ผลตอ่การให้บริการแก่ลกูค้าของ 
นักธุรกิจแอมเวย์ และช่ือเสียงตลอดจนตราสินค้าต่างๆ ของแอมเวย์ แอมเวย์จึงไม่อนุญาตให้ท ากิจกรรมการขายบน
ระบบปฏิบตัิการเหลา่นี ้
 
นกัธุรกิจแอมเวย์ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้หรือมอบอ านาจให้แก่บคุคลที่ไมใ่ช่นกัธุรกิจแอมเวย์ (ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล ลกูค้า 
พ่อค้าปลีก ฯลฯ) เพื่อด าเนินการขายหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการของแอมเวย์ในนามของตนเอง รวมถึงการใช้กลยทุธ์ที่
หลอกลวงเพ่ือเพ่ิมยอดขายหรือสร้างความนา่สนใจในกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัของตนเอง 
 

ตัวอย่างการขาย 
(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์สามารถโพสต์ภาพการสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์ของแอมเวย์ผา่นเฟซบุ๊ก เพื่อแจ้งให้บคุคลอื่น 

ติดต่อตนเองหากมีความสนใจ สิ่งนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากนกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคมุ
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กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีตนเองได้โพสต์ข้อความเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดความสนใจ และบุคคลอื่นสามารถติดต่อ
กับนกัธุรกิจแอมเวย์เพื่อเลือกที่จะเข้าร่วม 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้โพสต์ข้อความเพื่อกระตุ้นความสนใจผา่นหน้าเพจเฟซบุ๊กของ Amway World 
Headquarters เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนซือ้สนิค้าจากตนเอง สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะวา่นกัธุรกิจแอมเวย์ไมไ่ด้
เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคมุหน้าเพจเฟซบุ๊กของ Amway World Headquarters  

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์น าเสนอการขายผลิตภณัฑ์อาร์ทิสทรีผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการขายปลีก
ออนไลน์สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะวา่แอมเวย์ไมอ่นญุาตให้วางจ าหนา่ยสินค้าผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซซึง่เป็น
แพลตฟอร์มการขายปลีกออนไลน์ การขายผลิตภณัฑ์ผ่านเว็บไซต์เหลา่นีส้ง่ผลกระทบต่อการแข่งขนั และอาจ
สง่ผลตอ่การให้บริการแก่ลกูค้าของนกัธุรกิจแอมเวย์ และช่ือเสยีงตลอดจนตราสนิค้าตา่งๆ ของแอมเวย์ 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวย์ใช้ยทูบูเบอร์ (youtuber) ในการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์แอมเวย์ กรณีนีไ้ม่ได้รับอนุญาตให้ยู
ทบูเบอร์ (youtuber) สามารถขายผลิตภณัฑ์ของแอมเวย์ได้เนื่องจากเป็นบคุคลภายนอกที่น าเสนอผลิตภณัฑ์
แอมเวย์แทนนกัธุรกิจแอมเวย์ และไมไ่ด้รับอนญุาตให้ขายผลติภณัฑ์แอมเวย์  

 
การประยุกต์และใช้ประโยชน์จากออนไลน์คอมมูนิตีท่ี้หลากหลาย 
การผสมผสานกรรมสทิธ์ิทางดจิิทลัคือการรวบรวมความสนใจสว่นตวัหรือทางธุรกิจของนกัธุรกิจแอมเวย์บนกรรมสทิธ์ิทาง 
ดิจิทลัของตนเอง นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตให้ท าการผสมผสานและการใช้ประโยชน์จากธุรกิจแอมเวย์ของตนเองกบั
ออนไลน์คอมมนูิตีอ้ื่นๆ และธุรกิจ นัน่หมายถึงในการผสมผสานกรรมสทิธ์ิทางดจิิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้
ควบคมุนัน้ สามารถใช้ประโยชน์จากออนไลน์คอมมนูิตีแ้ละธุรกิจที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัแอมเวย์ของตนเพื่อสง่เสริม แนะน า รวมทัง้
การขายผลติภณัฑ์แอมเวย์ และติดตอ่กบัผู้คาดหวงัทีจ่ะเป็นลกูค้าผา่นช่องทางธุรกิจหรือออนไลน์คอมมนูิตีด้งักลา่วได้  นัน่ก็
หมายความวา่ในการผสมผสานกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัแบบเดียวกนันัน้ นกัธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้ประโยชน์จากชมุชนแอมเวย์
ในการสง่เสริม การแนะน า รวมทัง้การขายผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่ของแอมเวย์ ตลอดจนติดตอ่กบัผู้คาดหวงัที่จะเป็นลกูค้าผา่นชมุชน
แอมเวย์นัน้ได้เช่นกนั ภายใต้เงื่อนไขว่านักธุรกิจแอมเวย์จะต้องไม่ใช้ต าแหน่งของตนเพื่อให้มีสิทธิเหนือดาวไลน์
ในทางที่ผิด 

*การใช้สทิธิในทางท่ีผิดหมายรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงจะกลา่วถึงหรือกลา่วเป็นนยัวา่นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องซือ้สนิค้าท่ีเป็นผลติภณัฑ์แนะน าหรือสนิค้า
ร่วมรายการท่ีไม่ใช่ผลติภณัฑ์ของแอมเวย์เพ่ือท่ีจะท าให้ตนเองประสบความส าเร็จในธุรกิจ ผู้สปอนเซอร์และอพัไลน์ไม่ควรจะ สนบัสนนุ กดดนั หรือ
บงัคบัให้นกัธุรกิจแอมเวย์ผู้ซึง่เป็นดาวน์ไลน์ให้ท าการซือ้สนิค้าท่ีไม่ใช่ผลติภณัฑ์ของแอมเวย์เพ่ือเป็นเง่ือนไขในการได้รับการสนบัสนุนหรือ 
ความช่วยเหลือในการสร้างธุรกิจของตนเอง 

 
การผสมผสานกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัของนกัธุรกิจแอมเวย์จะต้องไมมุ่ง่เน้นไปที่การด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์เพียงอยา่งเดียว หรือ
ใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ของการค้าปลีกออนไลน์ เช่น การซือ้ขายทางอีคอมเมิร์ซบนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั  นกัธุรกิจแอมเวย์ไม่
สามารถใช้กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัอย่างเป็นทางการของแอมเวย์ หรือกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีแอมเวย์เป็นเจ้าของในการชกัชวนผู้
มุง่หวงัหรือลกูค้าให้มาเป็นสมาชิก ใช้บริการ หรือผลติภณัฑ์จากกิจการท่ีไมใ่ช่ธุรกิจแอมเวย์ ในทางกลบักนันกัธุรกิจแอมเวย์ไม่
สามารถใช้กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีไม่ใช่ธุรกิจแอมเวย์เพื่อส่งเสริม แนะน า หรือเพื่อขายผลิตภณัฑ์แอมเวย์ หรือบริการ หรือ
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ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ การผสมผสานกรรมสิทธ์ิทางดิจิทัลต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของกรรมสิทธ์ิ 
ชมุชน หรือธุรกิจนัน้ๆ 
 

ข้อยกเว้น 
นกัธุรกิจแอมเวย์จะต้องไมผ่สมผสาน ใช้ประโยชน์ สง่เสริมการขาย แนะน า หรือ ขาย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- ผลติภณัฑ์ หรือโอกาสการแขง่ขนัทางธุรกิจจากการขายตรง หรือธุรกิจเครือขา่ย 

- ผลติภณัฑ์ หรือ บริการซึง่ไมไ่ด้รับอนญุาตจากการขายทางออนไลน์ หรือจ าเป็นต้องมีใบอนญุาต หรือต้องได้รับ
อนญุาตก่อนขาย เช่น เงินกู้  การลงทนุทางการเงิน การบริการด้านกฎหมาย หรือการบริการด้านการแพทย์ ฯลฯ 
ธุรกิจที่ขดัแย้งกนั หรือ เก่ียวกบัการใช้ชีวติ เช่น ภาพลามกอนาจาร ยาสบู การเมอืง การแพทย์ทางเลอืก ศาสนา การ
พนนั มมุมองการลงทนุ ฯลฯ  

- การบริการซึง่รวมถงึการให้ค าปรึกษา ทกัษะการใช้ชีวิต การให้ค าปรึกษาด้านการสมรส การให้ค าปรึกษาทางจิต
วิญญาณ การพดูในท่ีสาธารณะ หรือการพฒันาการเป็นเจ้าของกิจการ หรือการบริการใดๆ ซึง่ต้องใช้การเสแสร้งใน
การท่ีจะชกัจงูผู้คนเข้าสูแ่อมเวย์ แตน่ าเสนอผลติภณัฑ์ การบริการ หรือความสนใจอื่นๆ มากกวา่ผลติภณัฑ์ของแอม
เวย์ หรือโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ 

 
นอกจากนีน้กัธุรกิจแอมเวย์ไม่สามารถผสมผสาน ใช้ประโยชน์ สง่เสริม แนะน าผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นการแข่งขนัโดยตรงและเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่ทดแทนกันได้กับผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามนกัธุรกิจแอมเวย์สามารถผสมผสานใช้ประโยชน์ 
สง่เสริม แนะน าผลติภณัฑ์เหลา่นัน้ผา่นการผสมผสานกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลั ตราบใดที่ไมไ่ด้รับเงินเป็นคา่ตอบแทน 
  
ภายใต้การผสมผสานของออนไลน์คอมมนูิตี ้ยอดขายของผลิตภณัฑ์แอมเวย์ จ าเป็นต้องไม่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมของ
ผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่ของแอมเวย์ นกัธุรกิจแอมเวย์ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ควบรวมผลติภณัฑ์ของแอมเวย์กบัผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่ของ 
แอมเวย์เป็นสว่นหนึง่ของการสง่เสริมการขาย หรือการน าเสนอการขาย  
 
ตัวอย่างการประยุกต์และใช้ประโยชน์จากออนไลน์คอมมูนิตีท่ี้หลากหลาย 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นผู้ ช่ืนชอบการขี่จกัรยานใช้กรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัท่ีไมใ่ช่เพ่ือการค้าปลกีของตนเองในการพดูคยุ
และแบง่ปันความคิดกบัผู้ที่ช่ืนชอบการขี่จกัรยานรายอื่นๆ นกัธุรกิจแอมเวย์ทา่นนีย้งัใช้กรรมสทิธ์ิทางดจิิทลัเพ่ือท า
การสง่เสริมการใช้ชีวิตแบบมีสขุภาพท่ีดีด้วยการใช้ผลติภณัฑ์นวิทริไลท์และเพื่อจ าหนา่ยอปุกรณ์จกัรยาน สิง่นีไ้ด้รับ
อนุญาตเนื่องจากนกัธุรกิจแอมเวย์ทา่นนัน้เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคมุกรรมสทิธ์ิทางดจิิทลั ซึง่ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์
เพื่อการค้าปลกีออนไลน์เทา่นัน้ และใครก็ตามทีต้่องการเข้าไปดเูนือ้หาก็สามารถเลอืกช่องทางได้ด้วยตนเอง 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้โพสต์ในบล็อคของตนองเก่ียวกบัลิปสติก 5 ชนิดที่ตนเองช่ืนชอบซึ่งหนึ่งในนัน้เป็นผลิตภณัฑ์ของ
อาร์ทิสทรี สิ่งนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะวา่กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลันีม้ีนกัธุรกิจแอมเวย์ท่านนีเ้ป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคมุ 
นักธุรกิจแอมเวย์ท่านนีไ้ด้รับอนุญาตที่จะผสมผสาน ใช้ประโยชน์ ส่งเสริม แนะน าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการแข่งขนั
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โดยตรงกบัผลิตภณัฑ์ของแอมเวย์ตราบใดก็ตามที่นกัธุรกิจแอมเวย์ท่านนีไ้ม่ได้ท าการขายลิปสติกเหลา่นัน้ผ่านทาง
ช่องทางที่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลั หรือได้รับคา่ตอบแทนจากการท่ีโพสต์ผลติภณัฑ์ของคูแ่ขง่ 

(ค) นักธุรกิจแอมเวย์ได้โพสต์ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจแอมเวย์บนอินสตาแกรมที่เป็นบัญชีซึ่งลงทะเบียนในนามธุรกิจ
ร้านอาหารของตนเอง สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะวา่กรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ส าหรับร้านอาหารซึ่ง
เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์เพียงประเภทเดียวเทา่นัน้  

(ง) นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นนกัดนตรีซึง่จดัท าเว็บไซต์เพื่อประชาสมัพนัธ์และขายเพลงของตนเอง นกัธุรกิจแอมเวย์ทา่นนีใ้ช้
หน้าเพจเฟซบุ๊กส าหรับธุรกิจแอมเวย์ของตนเองเพื่อท าการถา่ยทอดสดภาพและเสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบั  
ข้อมลูก าหนดการทวัร์คอนเสร์ิตของตนเองและชวนเชิญให้นกัธุรกิจแอมเวย์ทัว่ไปซือ้บตัรคอนเสิร์ตนัน้ สิง่นีไ้ม่ได้รับ
อนุญาตเน่ืองจากนกัธุรกิจแอมเวย์ทา่นนีใ้ช้กรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัที่จดัท าขึน้เพื่อธุรกิจแอมเวย์ของตนเองเพื่อชกัชวนให้ผู้
คาดหวงัที่จะเป็นลกูค้าซือ้บตัรคอนเสร์ิตซึง่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัธุรกิจแอมเวย์ของตนและไมไ่ด้เป็นธุรกิจค้าปลกี 

(จ) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้จดัท าเว็บไซต์เพื่อประชาสมัพนัธ์บริษัทให้ค าปรึกษาด้านทกัษะการใช้ชีวิตที่ตนเองเป็นเจ้าของ 
บงัอรได้พบเว็บไซต์ดงักลา่วและพบปะกบันกัธุรกิจแอมเวย์ นกัธุรกิจแอมเวย์ได้ค้นพบว่าการใช้เว็บไซต์นีส้ามารถท า
การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจแอมเวย์ได้  สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากธุรกิจที่นกัธุรกิจแอมเวย์ท่านนี ้
ด าเนินการอยู ่จดัอยูใ่นรายการธุรกิจ/บริการท่ีไมส่ามารถใช้การผสมผสานกบัธุรกิจของแอมเวย์ได้ 

(ฉ) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้ใช้วิธีการผสมผสานในการขายโดยการโพสต์ขายสบูท่ี่ตนเองเป็นผู้ผลติผา่นทางโปรไฟล์เฟซบุ๊กสิ่ง
นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากสบู่ของนักธุรกิจแอมเวย์เป็นคู่แข่งขันโดยตรงและยังเป็นสินค้าที่สามารถทดแทน
ผลติภณัฑ์สบูข่องแอมเวย์ได้ด้วย 

 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
นักธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยการใช้เคร่ืองมือในการสืบค้น  (search engine) ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม 
รวมถึงการใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยใช้ระบบปฏิบตัิการท่ีได้รับอนมุตัิจากแอมเวย์ 
 
นกัธุรกิจแอมเวย์ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าการโฆษณา โดยการใช้บริการโฆษณาที่มีคา่ใช้จา่ย ซึง่รวมถึงการสง่เสริม การเป็น
สปอนเซอร์  การจดัแสดงหรือโฆษณาบนเคร่ืองมือในการสบืค้น เนื่องจากโฆษณาเหลา่นีส้ร้างความได้เปรียบที่ไมเ่ป็นธรรม
ระหวา่งนกัธุรกิจแอมเวย์ด้วยกนัและอาจเป็นการแขง่ขนักบัแอมเวย์โดยตรงโดยปราศจากข้อจ ากดั การโฆษณาแบบมี
คา่ใช้จา่ยหรือแบบไมม่คีา่ใช้จ่าย การโฆษณาผา่นบริการจดัหาตา่งๆ เว็บไซต์ประมลู  เว็บไซต์ส าหรับการซือ้คปูองในราคา
พิเศษ การขายสนิค้ามือสองออนไลน์ (online garage sales) กลุม่การซือ้/ขาย เว็บไซต์ระดมทนุ ตลอดจนเว็บไซต์การค้าหรือ
การขายตรงเป็นสิง่ที่ไมไ่ด้รับอนญุาต การโฆษณาผา่นเว็บไซต์เหลา่นีอ้าจเป็นผลกระทบตอ่การให้บริการแก่ลกูค้าของนกัธุรกิจ
แอมเวย์ และกระทบช่ือเสยีงและตราสนิค้าของแอมเวย์ 
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ตัวอย่างโฆษณา 
(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์ใช้กูเกิล มาย บิสซิเนส (Google® My Business) เพื่อโฆษณาธุรกิจแอมเวย์ของตนเอง สิ่งนี ้

ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นเว็บไซต์เคร่ืองมือในการสืบค้น (search engine) ที่ไมม่ีคา่ธรรมเนียมและใช้ภายใน
พืน้ท่ีของนกัธุรกิจแอมเวย์เอง นอกจากนีต้้นแบบท่ีได้รับอนญุาตจากแอมเวย์เทา่นัน้ท่ีจะสามารถใช้งานได้  

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์สร้างโฆษณา อาร์ทิสทรี ครีม แอลเอ็กซ์ (Artistry Crème LX™) ที่เสียค่าสปอนเซอร์บนหน้า
เพจเฟซบุ๊ กสิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากโฆษณาที่เสียค่าสปอนเซอร์สร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
ระหวา่งนกัธุรกิจแอมเวย์และอาจเป็นการแขง่ขนักบัแอมเวย์โดยตรง 

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์สร้างแคมเปญโฆษณาบนกูเกิล แอดเวิร์ด (Google® Adwords ) โดยการซือ้ค าส าคญั สิ่งนี ้
ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากโฆษณาเหลา่นีอ้าจแขง่ขนักบัโฆษณาของแอมเวย์ และอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบที่
ไมเ่ป็นธรรมระหวา่งนกัธุรกิจแอมเวย์ 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวย์สร้างโพสต์ในเครกส์ลสิต์ เพื่อโฆษณา เอก็ซ์เอส เอเนอร์จี ดริง้ค์ (XS Energy Drink) สิง่นีไ้ม่ได้
รับอนุญาตเนื่องจากเครกส์ลสิต์เป็นบริการโฆษณาแบบบริการจดัหาสนิค้าและ/หรือบริการที่จดัเป็นหมวดหมู ่
และอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ช่ือเสยีงและตราสนิค้าของแอมเวย์ 
 

วิดีโอ เสียง และการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Live Streaming)  
วิดีโอ เสียง และการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ซึ่งรวมถึง วิดีโอ  และ/หรือเสียง ภายในการสื่อสารผา่น
สือ่ดิจิทลั โดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องได้รับการอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อักษรล่วงหน้าจากแอมเวย์ถ้าอยู่ในกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั
ที่น ักธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม นักธุรกิจแอมเวย์สามารถที่จะส่งวิดีโอและเสียงไปยังแอมเวย์เพื่อขอ
ค าปรึกษาและท าการทบทวนก่อนจะโพสต์ โดยอ้างอิงได้จากการส่งเนือ้หาเพื่อขออนุมัติ  ทัง้นีเ้นือ้หาต้องเป็นไปตามกฎ
จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกนัคณุภาพ 
 
วิดีโอ เสยีง และการถ่ายทอดสดภาพและเสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ไมร่วมถึงสิง่ตอ่ไปนี ้

- เนือ้หาที่สร้างขึน้โดยองค์กรฝึกอบรม 

- ข้อมลูสายการสปอนเซอร์ 

- การกลา่วอ้างโดยที่ไมไ่ด้รับอนญุาต 

- รายการอปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจและราคา  

- ข้อมลูที่เป็นความลบั และ / หรือข้อมลูส าคญัทางธุรกิจเก่ียวกบัแอมเวย์ซึ่งรวมถึงข้อมลูผลิตภณัฑ์ก่อนเปิดตวั 
การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร การปิดโรงงาน การควบรวมกิจการ ฯลฯ โดยปราศจากข้อจ ากดั 

- เอกสารอื่นใดก็ตามที่ละเมิดหลกัปฏิบตัิ 
 

การถ่ายทอดสดภาพและเสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Live Streaming) เมื่อไมท่ าการบนัทกึหมายรวมถึงสิง่ตอ่ไปนี ้

- ข้อมลูแผนการจ่ายผลตอบแทนส าหรับนกัธุรกิจแอมเวย์ซึง่เป็นสิง่ที่ต้องเปิดเผยเก่ียวกบัการสร้างรายได้และการ
รับรายได้นัน้รวมถึงการด ารงคณุสมบตัิ รางวลั และโบนสัผา่นทางแอมเวย์โดยปราศจากข้อจ ากดั 
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- อปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจที่ได้รับอนญุาตส าหรับผู้ที่คาดหวงัวา่จะเป็นลกูค้า 

- ข้อมลูการสง่เสริมองค์กร การฝึกอบรมของนกัธุรกิจแอมเวย์รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเพียงวนัจดักิจกรรมและราคา
บตัรเข้างาน อยา่งไรก็ตามการได้รับการอนญุาตลว่งหน้าเป็นสิง่จ าเป็นท่ีต้องกระท าส าหรับวิดีโอ และเสยีง
รวมถงึการบนัทกึการถ่ายทอดสดภาพและเสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่ได้ถกูสร้างขึน้เพื่อแจกจา่ย จ าหนา่ย 
หรือใช้ในการประชมุโดยไมผ่า่นระบบเครือขา่ย 
 

นอกจากนีส้ าหรับ วิดีโอ และเสยีงรวมถึงการบนัทกึการถา่ยทอดสดภาพและเสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Live Streaming) 
ดงัตอ่ไปนีจ้ะสามารถด าเนินการได้ก็ตอ่เมื่อนกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับการอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์ก่อน 

- แผนธุรกิจซึ่งมีเนือ้หาอธิบายเก่ียวกับข้อมลูแผนการจ่ายผลตอบแทนส าหรับนกัธุรกิจแอมเวย์ รวมทัง้ วิธีการ
สร้างรายได้ และการได้รับรายได้ตลอดจนคณุสมบตัิ รางวลั และโบนสัผ่านทางแอมเวย์ เพื่อใช้กบัผู้ที่คาดหวงั
วา่จะเป็นลกูค้าหรือการฝึกอบรมนกัธุรกิจแอมเวย์เก่ียวกบัการแสดงแผนธุรกิจโดยปราศจากข้อจ ากดั 

- การเรียกร้องให้ชดใช้คา่เสยีหายส าหรับผลติภณัฑ์ซึง่เนือ้หาที่เบี่ยงเบนไปจากการเรียกร้องให้ชดใช้คา่เสยีหาย
ส าหรับผลติภณัฑ์แอมเวย์ 

- การหาผู้ที่คาดหวงัว่าจะเป็นลกูค้าซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัการสอนวิธีหาผู้ที่คาดหวงัว่าจะเป็นลกูค้า การสรรหาผู้
ร่วมธุรกิจ และเทคนิคการสปอนเซอร์ 

- การแสดงรายได้ 

- ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หมายรวมถึงเพลง เคร่ืองหมาย ตราสญัลกัษณ์กราฟิกและรูปภาพ 
(ต้องได้รับการอนมุตัิจากบคุคลภายนอกนัน้ๆ )โดยปราศจากข้อจ ากดั 

 
เว็บไซต์ โปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนที่  (Mobile APPS) การเผยแพร่เสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(PODCASTS) และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลส่วนตัว (BLOGS) 
นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องได้รับการอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์ส าหรับแนวความคิดในการจดัท าเว็บไซต์ โปรแกรม
ส าหรับอปุกรณ์เคลือ่นท่ี (Mobile APPS) การเผยแพร่เสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (PODCASTS) และการเผยแพร่ขา่วสารผา่น
เว็บไซต์ให้บริการข้อมลูสว่นตวั (BLOGS) 
 
กิจกรรมผ่านส่ือดจิิทัล 
นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตให้จดักิจกรรมผา่นสื่อดิจิทลั หรือกิจกรรมเสมือนจริงที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของนกัธุรกิจแอมเวย์  โดย 
นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องปฏิบตัิตามกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพ กิจกรรมผา่นสือ่ดิจิทลั ( Digital Events ) 
หมายถึงกิจกรรมที่ก าหนดให้จดัขึน้เสมือนจริงโดยมกีารก าหนดในช่วงระยะเวลาหนึง่ซึง่มีหวัข้อและกลุม่ หรือออนไลน์คอมมนูิตี ้
โดยเฉพาะ การด าเนินกิจกรรมผา่นสือ่ดิจิทลัที่นกัธุรกิจแอมเวย์ไมไ่ด้เป็นเจ้าของ หรือควบคมุกรรมสิทธ์ิทางดิจิทัลต้องได้รับ
อนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์และผู้จดังานก่อน  
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กิจกรรมผา่นสื่อดิจิทลัทกุกิจกรรมต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

- หากมีการขายผลติภณัฑ์ภายในงาน ผลติภณัฑ์ที่น ามาขายต้องสอดคล้องกนักบัแนวคิดของงาน 

- แอมเวย์ต้องอนมุตัิเนือ้หาและสือ่ตา่งๆ ทัง้หมดที่จะน ามาใช้หรือถกูน ามาใช้ในช่วงการจดักิจกรรม 

- รายการอปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจและข้อมูลการฝึกอบรมของสายธุรกิจของนกัธุรกิจแอมเวย์ บตัรร่วมงานและกิจกรรม
สง่เสริมการขายได้รับอนญุาตเฉพาะภายในออนไลน์คอมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย์เทา่นัน้ 

- หากจะน าข้อมลูแผนการจ่ายผลตอบแทนส าหรับนกัธุรกิจแอมเวย์ไปใช้ในออนไลน์คอมมนูิตีท้ี่ไมใ่ช่ของนกัธุรกิจ 
แอมเวย์ นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องน าเสนอให้แอมเวย์เป็นผู้อนญุาตก่อนเสมอ 

- ไม่สามารถน าเนื อ้หาจากบุคคลภายนอกมาใช้งานได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
บคุคลภายนอกและจากแอมเวย์ 

 
ตัวอย่างกิจกรรมผ่านสื่อดจิิทลั 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์จดักิจกรรมอาร์ทิสทรีปาร์ตีเ้สมือนจริงบนเพจเฟซบุ๊ก สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากอยูภ่ายใต้
กรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวย์ทา่นนัน้ๆ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคมุ 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์จดัท าตารางกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ กที่เป็นสาธารณะเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมการปรุง
อาหารของแอมเวย์ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ของตนเอง สิ่งนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือ
ควบคมุกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลันัน้  

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับเชิญให้ไปสมัภาษณ์ผา่นการเผยแพร่เสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (PODCASTS) เพื่อ
พดูคยุเก่ียวกบัประสบการณ์ในธรุกิจและผลติภณัฑ์ของแอมเวย์ สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตพร้อมจะต้องได้รับอนมุตัิ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์เน่ืองจากไมไ่ด้เป็นกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวย์ทา่นนัน้ๆ เป็น
เจ้าของหรือผู้ควบคมุ 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวย์เข้าร่วมกิจกรรมความงามเสมือนจริงบนเพจเฟซบุ๊กในกลุม่สาธารณะของเพื่อนและเร่ิมน าเสนอ
ธุรกิจแอมเวย์ของตนเองไปพร้อมกนั  สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้รับการอนมุตัิเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์ หรือได้รับอนญุาตจากเจ้าของงานก่อน เนื่องจากกิจกรรมดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้
กรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวย์ทา่นนัน้ๆ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคมุ 
 

นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตให้ท าการบนัทึกและโพสต์วิดีโอและเสียงของกิจกรรมที่จดัขึน้โดยแอมเวย์โดยที่เนือ้หาจะต้อง
สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพ และมาตรฐานการสือ่สารแบบดิจิทลั 
 
การอ้างสิทธิเก่ียวกับแอมเวย์ 
การอ้างสทิธิเก่ียวกบัแผนธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลติภณัฑ์หรือบริการของแอมเวย์ที่น าเสนอผา่นหรือโดยแอมเวย์ต้องน าเสนอ
อยา่งซื่อสตัย์ เที่ยงตรง และไมห่ลอกลวง 
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การอ้างสิทธิเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของแอมเวย์จะต้องใช้ภาษาที่ได้รับการรับรองโดยแอมเวย์และไม่อาจเปลี่ ยนแปลง
ได้ (หมายเหตทุี่เก่ียวข้อง:อ้างอิงตามที่ตัง้ของการอ้างสทิธิ) 
 
นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตให้โพสต์และแบง่ปันเก่ียวกบัผลติภณัฑ์แอมเวย์ที่พร้อมจ าหนา่ยในตลาดระหวา่งประเทศไมว่า่
นกัธุรกิจแอมเวย์เหลา่นัน้จะมีธุรกิจในตลาดระหวา่งประเทศเหลา่นัน้หรือไม ่อยา่งไรก็ตามหากการโพสต์มีการกลา่วถงึการอ้าง
สทิธิเก่ียวกบัผลติภณัฑ์แม้วา่การอ้างสทิธินัน้จะได้รับการอนมุตัิจากแอมเวย์แล้ว แตจ่ าเป็นต้องมีข้อความที่แสดงการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบกลา่วรวมไว้ในการโพสต์ด้วย ตวัอยา่งเช่น 

ก. หากนักธุรกิจแอมเวย์มีธุรกิจแอมเวย์ในตลาดระหว่างประเทศที่ซึ่งผลิตภัณฑ์พร้อมจ าหน่าย ข้อความที่โพสต์
จ าเป็นต้องกล่าวรวมถึงสิ่งที่ต้องแสดงว่าการโพสต์มีจุดม่งหมายส าหรับผู้ รับสารในตลาดระหว่างประเทศนัน้ๆ 
(ตวัอยา่งเช่น “ผลติภณัฑ์นีส้ าหรับลกูค้าในประเทศไทยเทา่นัน้” 

ข. หากนกัธุรกิจแอมเวย์ไม่มีธุรกิจแอมเวย์ในตลาดระหว่างประเทศที่ซึง่ผลิตภณัฑ์พร้อมจ าหน่าย ข้อความจ าเป็นต้อง
กลา่วรวมด้วยคือ “ผลติภณัฑ์นีไ้มม่ีจ าหนา่ยในประเทศไทย” 

 

รายได้และการใช้ชีวิต 
การบรรยายเก่ียวกบัรายได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต้องเป็นความจริง ไม่กลา่วเกินจริง ต้องระบศุกัยภาพของการสร้างรายได้และ
ความคาดหวงัเก่ียวกบัการใช้ชีวิต อปุกรณ์ที่แสดงเก่ียวกบัการมีรายได้ การใช้ชีวิตและแผนงาน ซึง่แสดงให้เห็นวา่จ านวนเงินที่เป็น
รายได้ในธุรกิจแอมเวย์ต้องได้รับการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสม 
 
ตัวอย่างรายได้และการใช้ชีวิต นกัธุรกิจแอมเวย์ท าการโพสต์ภาพเช็คที่ได้รับจากแอมเวย์บนอินสตาแกรม และกลา่ววา่เขา
ได้บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ใจไว้แล้วในปีนีแ้ละรู้สกึยินดีที่การท างานหนกัของเขาได้รับการยอมรับ สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตให้ 
นกัธุรกิจแอมเวย์สามารถท าการโพสต์เก่ียวกบัประสบการณ์สว่นตวัของตนเองได้หากข้อความนัน้ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ 
เที่ยงตรง และไมห่ลอกลวง 
 
การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงหรือบุคคลอ่ืนในการท าการตลาด 
การรับรองและใบรับรองต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นที่ซื่อสตัย์ ความเช่ือ หรือประสบการณ์ที่แท้จริงของผู้ รับรอง การรับรองและ
ใบรับรองไมส่ามารถใช้เพื่อท าการอ้างสทิธิวา่แอมเวย์ไมป่ฏิบตัิอยา่งถกูต้องตามกฎหมายได้  
 
นกัธุรกิจแอมเวย์จะต้องไมใ่ห้คา่ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพื่อแลกเปลีย่นกบัการรับรอง ใบรับรอง หรือการวจิารณ์ในเชิงบวก 
ยกเว้น การให้ตวัอยา่งผลติภณัฑ์  นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องไมใ่ห้คา่ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพื่อให้มีผู้ติดตามหรือช่ืนชม 
 
เมื่อมีสิง่ที่แสดงความสมัพนัธ์การใช้บคุคลท่ีมีช่ือเสยีงหรือบคุคลอื่นในการท าการตลาดกบัแอมเวย์ หากความสมัพนัธ์ดงักลา่ว
ไมเ่ป็นท่ียอมรับหรือเช่ือถือตอ่ผู้ รับข้อมลู ความสมัพนัธ์ดงักลา่วต้องถกูเปิดเผย ตวัอยา่งเช่นเอกสารแสดงความสมัพนัธ์อาจ
รวมถงึข้อเทจ็จริงทีว่า่บคุคลที่ได้รับผลติภณัฑ์ตวัอยา่งโดยไมม่ีคา่ใช้จา่ย เพื่อแลกกบัค ารับรอง หรือใบรับรอง  หรือหากบคุคลท่ี
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ให้ค ารับรองหรือใบรับรองเป็นนกัธุรกิจแอมเวย์ การเปิดเผยข้อมลูจะต้องชดัเจน เดน่ชดั อา่นออกได้ง่าย และใกล้เคียงกบัข้อมลู
ที่แอมเวย์ใช้เพื่ออ้างองิ 
 
ตัวอย่างการรับรองและใบรับรอง 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์ได้ท าการรีทวิตใบรับรองของลกูค้าวา่เขาได้รับผลลพัธ์ที่ดีหลงัจากใช้ตวัอยา่งแชมพซูาทินิค สิง่นี ้
ได้รับอนุญาตเนื่องจากมีการเปิดเผยวา่เป็นผลติภณัฑ์ตวัอยา่งทีใ่ห้โดยไมม่คีา่ใช้จา่ยที่ได้กลา่วถึงในทวิต และลกูค้า
ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใดๆ เพิม่เตมิ 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์ให้เอสเอ8 จ านวนสองกลอ่งแก่ยทูบูเบอร์ เพื่อเป็นคา่ตอบแทนจากการแสดงความเห็นในเชิงบวกบน
วิดีโอของยทูบูเบอร์ สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากจ านวนของผลติภณัฑ์ที่มอบให้(สองกลอ่ง)จะถกูพิจารณาวา่เป็น
มากกวา่ผลติภณัฑ์ตวัอยา่ง 

 
ภาพและวิดีโอที่แสดงให้เหน็ภาพก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 
ภาพและวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพก่อนและหลงัใช้ผลิตภณัฑ์จดัเป็นรูปแบบของใบรับรองประเภทหนึ่ง ไม่ว่าภาพหรือวิดีโอนัน้
จะเป็นของนกัธุรกิจแอมเวย์หรือผู้อื่นหรือไม่ ใบรับรองอาจจะไม่แสดงให้เห็นถึงการกลา่วอ้างสิทธิว่าแอมเวย์ไม่ปฏิบตัิอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมาย 
 
นกัธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้ประโยชน์รูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัที่แอมเวย์อนญุาตให้นกัธุรกิจสามารถใช้งานได้ แต่ต้องมี 
การเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็น นกัธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้งานรูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัในแอปพลิเคชนัของแอมเวย์เมคอพั 
(เฉพาะการแต่งหน้าไมร่วมผลิตภณัฑ์ดแูลผิว) รูปภาพหรือวิดีโอต้องไมม่ีค าบรรยาย ข้อความ หรือเสียงที่เกินขอบเขตของการ 
อ้างอิงที่แอมเวย์ระบไุว้ รูปภาพหรือวิดีโอต้องไมม่ีการแสดงหรือพดูถึงผลติภณัฑ์ของบคุคลที่สาม 
นักธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้รูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์แอมเวย์หรือการใช้ง านที่ปฏิบัติตาม 
ข้อก าหนดนี ้

- นกัธุรกิจแอมเวย์ไมส่ามารถพดูถึงหรืออ้างอิงเก่ียวกบัแอมเวย์ นิวทริไลท์ บอดีค้ีย์ หรือผลติภณัฑ์ใดๆ ของแอมเวย์บน
โพสต์ในสื่อออนไลน์พร้อมกบัรูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงั แต่นกัธุรกิจแอมเวย์สามารถพดูคยุเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
แอมเวย์ในโพสต์ก่อนหน้าหรือโพสต์ถดัไปของสือ่ออนไลน์ 

- นกัธุรกิจแอมเวย์ควรกลา่วถึงอาหารท่ีตนเองรับประทานเพื่อสขุภาพและการออกก าลงักายซึง่เป็นท่ีมาผลลพัธ์ 

- นกัธุรกิจแอมเวย์จะต้องโพสต์ภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัในพืน้ท่ีดิจิทลัที่ตนเองเป็นเจ้าของและสามารถควบคมุได้ 

- รูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัจะต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการ
สือ่สารแบบดิจิทลั 

- รูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัจะต้องสอดคล้องกบักฎหมายกฎและข้อบงัคบั 
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หากมีเอกสารแสดงความสมัพนัธ์ที่มีอยูร่ะหวา่งบคุคลที่ให้ค ารับรองหรือใบรับรองและแอมเวย์ และเอกสารแสดงความสมัพนัธ์
นัน้ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นที่คาดหวงัโดยผู้ รับสาร ความสมัพนัธ์ดงักลา่วจ าเป็นต้องมีการเปิดเผย การเปิดเผยข้อมลูจะต้อง
ชดัเจน เดน่ชดั อา่นออกได้ง่าย และใกล้เคียงกบัการกลา่วอ้างสทิธิ 
 
การสาธิตผลิตภัณฑ์ 
การสาธิตผลิตภณัฑ์เป็นการน าเสนอผลิตภณัฑ์แอมเวย์ที่เก่ียวข้องกับการใช้ผลิตภณัฑ์จริงเพื่อแสดงให้เห็นการใช้งานหรือ
ผลลพัธ์ที่ได้จากการใช้ผลติภณัฑ์ 

 
นักธุรกิจแอมเวย์ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์ส าหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์แอมเวย์  อย่างไรก็
ตามการสาธิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ามีรายการดงัต่อไปนี ้

- การใช้ผลติภณัฑ์ตามวิธีใช้ทีจ่ดัพมิพ์และเผยแพร่โดยแอมเวย์และใช้ตามวิธีใช้อยา่งเข้มงวด 

- การสาธิตผลติภณัฑ์ที่แอมเวย์เป็นผู้จดั 

- การใช้ผลติภณัฑ์เมคอพัของแอมเวย์ (เมคอพัไมร่วมถึงผลติภณัฑ์ดแูลผิว) 

- การใช้ผลติภณัฑ์ซึง่บรรยายให้นกัธุรกิจแอมเวย์ใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับการประกอบอาหารของแอมเวย์ (Amway 
cookware products) ตามที่การใช้ผลติภณัฑ์ได้มจีดุมุง่หมายไว้ (เช่น การจดัเตรียม และการปรุงอาหาร) 

การสาธิตผลิตภณัฑ์ต้องไม่มีค าบรรยายใต้ภาพ ข้อความ หรือเสียง ซึ่งกลา่วอ้างเกินจริงกว่าขอบเขตของการกลา่วอ้างสิทธิที่
แอมเวย์ได้จดัท าไว้ส าหรับผลิตภณัฑ์ การสาธิตผลิตภณัฑ์จะต้องไม่แสดงลกัษณะเฉพาะ สาธิต หรือกลา่วถึงผลิตภณัฑ์ของ
บคุคลภายนอก 

 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีผู้สร้างมีสิทธิและสามารถยื่นขอสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า ฯลฯ  นกัธุรกิจ
แอมเวย์สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแอมเวย์หรือบุคคลอื่นที่ตนได้รับสิทธิส าหรับการใช้งาน ทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถหมายรวมถึง เพลง ภาพ เสยีง วิดีโอ ข้อความ เคร่ืองหมายการค้า ตราสญัลกัษณ์ (logo) หรือผลงานอื่นๆ 
 

ผลงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
ผลงานท่ีมีลขิสทิธ์ิรวมถึง เพลง หนงัสอื นิตยสาร บทความ และงานเขียนอ่ืนๆ โดยรวมถงึบทคดัยอ่และค าแปล สนุทรพจน์ 
ภาพถ่าย งานศิลปะซึง่รวมถงึภาพออนไลน์ เว็บไซต์ บลอ็คและโพสต์ในสือ่สงัคมออนไลน์อื่นๆ วิดีโอ ภาพยนตร์ การแสดง 
ประติมากรรม อาคาร แบบจ าลอง 3 มิติ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

 
การใช้เนือ้หาที่สร้างสรรค์โดยแอมเวย์ 
นกัธุรกิจแอมเวย์ไมส่ามารถใช้เนือ้หาท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ีสร้างสรรโดยแอมเวย์โดยไม่ได้รับอนญุาตก่อน เว้นแตน่กัธุรกิจแอมเวย์ได้รับ
เนือ้หามาจากแหลง่ที่ได้รับอนญุาตตามที่แอมเวย์ระบ ุตวัอย่างเช่นการขออนญุาตน าผลงานที่ผลิตขึน้โดยแอมเวย์ไปใช้งาน
โดยทา่นสามารถสง่เร่ืองมาที่ อีเมล์ ath_bcr@amway.com โดยมีข้อยกเว้นคือเมื่อแอมเวย์อนญุาตให้นกัธุรกิจแอมเวย์ใช้ 
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เนือ้หาที่สร้างสรรค์โดยแอมเวย์ นกัธุรกิจแอมเวย์จะต้องน าเสนอเนือ้หาตามข้อเท็จจริง รวมถึงนกัธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้  
เนือ้หาที่แอมเวย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึน้ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัของแอมเวย์เอง เมื่อมีการสร้างเนือ้หาบนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั 
ซึง่นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของรวมถึงการเพิ่มสติ๊กเกอร์ วิดีโอสติ๊กเกอร์ ตวัอกัษร ภาพเคลือ่นไหว หรืออื่นๆ แอมเวย์อนญุาต 
ให้ด าเนินการได้ตราบเทา่ที่นกัธุรกิจแอมเวย์ยงัคงไว้ซึง่ความครบถ้วนสมบรูณ์ของประโยชน์ของผลติภณัฑ์ นกัธุรกิจ 
แอมเวย์ไมจ่ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัิในการแชร์หรือเช่ือมโยงลงิก์จากกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัที่เป็นทางการของแอมเวย์ 

 
ตัวอย่างการใช้เนือ้หาที่สร้างสรรค์โดยแอมเวย์ 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์แชร์รูปจากหน้าบญัชีเฟซบุ๊กอย่างทางการของแอมเวย์เพื่อท าการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ 
แอล.โอ.ซี. บนหน้าเว็บเพจของตนเอง  นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนุญาตให้แบง่ปันโพสต์ เนื่องจากไมจ่ าเป็นต้อง
ได้รับอนญุาตให้แบง่ปันจากกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัท่ีเป็นทางการของแอมเวย์ 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์ท าการบนัทกึหรือถ่ายภาพจากหน้าจอภาพผลติภณัฑ์ที่ปรากฎใน www.amway.co.th และ
โพสต์ลงในโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของตนเอง  สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะวา่สทิธิในภาพบนเว็บไซต์เป็นของบริษัท
แอมเวย์เทา่นัน้ (เช่น ภาพนางแบบในเว็บไซต์การถ่ายภาพ) และอาจไมค่รอบคลมุถึงการใช้งานของนกัธุรกิจ
แอมเวย์  นอกจากนีค้ณุภาพของภาพถ่ายอาจลดลง นกัธุรกิจแอมเวย์สามารถขออนมุตักิารใช้ผลงานท่ีผลติโดย
แอมเวย์ โดยสง่อเีมล์มาที่ อีเมล ์ath_bcr@amway.com เพื่อท่ีจะมัน่ใจได้วา่นกัธุรกิจแอมเวย์ใช้ภาพท่ีมี
คณุภาพสงูและ ได้รับอนญุาตอยา่งถกูต้อง  

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์มีภาพของผลติภณัฑ์อาร์ทิสทรีที่ได้รับอนญุาตจากแอมเวย์และได้ท าการเพิม่สติก๊เกอร์ไปบน 
ภาพพร้อมทัง้เพิม่ข้อความจากนัน้ได้ด าเนินการโพสต์ภาพดงักลา่วบนอินสตาแกรมสตอร่ี (Instagram Story) 
ของตวัเอง การด าเนินการในลกัษณะนีน้กัธุรกิจแอมเวย์ยงัคงไว้ซึง่ภาพลกัษณ์และเนือ้หาสาระของภาพไว้ 
ดัง้เดิมและคงไว้ซึง่ความสมบรูณ์ครบถ้วนของประโยชน์ของผลติภณัฑ์ สิง่นีไ้ด้รับอนญุาตให้ด าเนินการได้ 
เพราะวา่นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตให้ท าการตกแตง่หรือเพิ่มเติมเนือ้หาจากแหลง่ข้อมลูของแอมเวย์ได้โดย
มิต้องได้รับการอนมุตัิลว่งหน้าเมือ่ต้องการสร้างสตอร่ีบนกรรมสทิธ์ิทางดจิิทลัซึง่นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของ 

 
การใช้เนือ้หาที่สร้างสรรค์โดยบุคคลภายนอก 
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่อาจใช้เนือ้หาท่ีมีลิขสิทธ์ิจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใบอนุญาต
หรือการอนุมตัิใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรืออย่างน้อยต้องมีกฎหมายอนุญาตให้สามารถใช้ได้  นกัธุรกิจแอมเวย์ต้อง
ได้รับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรับการใช้เนือ้หาท่ีมลีขิสทิธ์ิ และแสดงตอ่แอมเวย์เมือ่มีการร้องขอ นกัธุรกิจ 
แอมเวย์ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายลขิสทิธ์ิในการสือ่สารผา่นสือ่ดจิิทลัของตน 
 
การแชร์ลงิก์หรือใช้ปุ่ มแชร์กบับทความ บลอ็คโพสต์ หรือโพสต์ในสือ่สงัคมออนไลน์ที่จดัท าขึน้โดยบุคคลภายนอกอนญุาตให้มี
ได้ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าสิ่งต่างๆ แนบมากับลิงก์ที่ไม่ได้อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ นอกจากนี ้ความ
คิดเห็นเก่ียวกับลิงก์ที่โพสต์จะต้องไม่อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ 
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ตัวอย่างการใช้งานเนือ้หาที่สร้างสรรค์โดยบุคคลภายนอก 
(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์อ่านบทความออนไลน์ของหนงัสือพิมพ์ เอบีเอส ทูเดย์ ซึ่งกล่าวถึงความเช่ือมโยงที่เป็นไปได้

ระหวา่งน า้มนัปลากบัการลดความเสีย่งตอ่โรคหวัใจ  นกัธุรกิจแอมเวย์ได้แบง่ปันบทความนีบ้นบญัชีเฟซบุ๊ กของ
ตนเองโดยมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้"เป็นบทความที่น่าสนใจจริงๆ เก่ียวกบัความเช่ือมโยงที่เป็นไปได้ระหวา่งน า้มนั
ปลาและโรคหัวใจ"  สิ่งนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากความคิดเห็นของนักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้มีการอ้างอิงถึง
ผลติภณัฑ์แอมเวย์  

(ข)  นิตยสารเดลี่ เดย์ โพสต์ลิงก์หน้าเพจเฟซบุ๊กอยา่งเป็นทางการของตนเองซึง่เช่ือมโยงไปยงับทความบนเว็บไซต์
ของตนเอง นกัธุรกิจแอมเวย์แบ่งปันบทความนีใ้ห้กับผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กของตนเอง หากโพสต์ต้นฉบบัของ
นิตยสารเดลี่ เดย์ มีลกัษณะ/ปุ่ ม "แชร์" แอมเวย์อนุญาตให้นกัธุรกิจแอมเวย์แบ่งปันโพสต์ดงักลา่วได้ สิ่งนี ้
ได้รับอนุญาตตราบใดที่ข้อคิดเห็นของนกัธุรกิจแอมเวย์สอดคล้องกบัสว่นอื่นๆ ของมาตรฐานการสื่อสารแบบ
ดิจิทลั ตวัอยา่งเช่น เนือ้หาไมค่วรชีใ้ห้เห็นวา่นิตยสารเดลี่ เดย์ ก าลงัประชาสมัพนัธ์หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบั 
นกัธุรกิจแอมเวย์หรือแอมเวย์  

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์แบ่งปันบทความของบคุคลภายนอกเก่ียวกับผลิตภณัฑ์แอมเวย์ไปยงับญัชีทวิตเตอร์ของตน
และแสดงความคิดเห็นวา่ "ลองอา่นบทความนี"้ สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตหากความคิดเห็นของนกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้
มีการอ้างอิงถึงผลติภณัฑ์หรือธุรกิจของแอมเวย์  

(ง) นกัธุรกิจแอมเวย์สมคัรเป็นสมาชิกนิตยสารเดลี่ เดย์ และเมื่อเห็นบทความเก่ียวกบัโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ จึง
ท าการคดัลอกภาพหน้าปกและหน้าบทความและโพสต์บนอินสตาแกรมของตนเอง สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเว้น
แตน่กัธุรกิจแอมเวย์จะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนิตยสารเดลี่ เดย์ ก่อน 

(จ) นักธุรกิจแอมเวย์เห็นวิดีโอบนยูทูบที่สร้างสรรโดยนกัธุรกิจแอมเวย์รายอื่น นกัธุรกิจแอมเวย์จึงท าการดาวน์
โหลด (download) วิดีโอดงักล่าว และได้ท าการอพัโหลด (upload) ไปบนเพจเฟซบุ๊กและแชร์กบัผู้ติดตาม
ทัง้หมดของตน สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเว้นแตว่า่นกัธุรกิจแอมเวย์จะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้า
ของเดิมที่เป็นผู้สร้างสรรค์ก่อน  

(ฉ) นกัธุรกิจแอมเวย์แบ่งปันบทความออนไลน์ของหนงัสือพิมพ์เอ็นวาย นิวส์ บนเพจเฟซบุ๊ก ของตนเองและระบุ
ข้อความตอ่ไปนี ้"เป็นบทความที่นา่สนใจมากเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งวติามนิดีและภาวะซมึเศร้า"  ติดตอ่
ฉนัหากคณุต้องการข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลติภณัฑ์เสริมอาหารวิตามินดีใหมข่องนิวทริไลท์  
สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากโพสต์ดงักล่าวมีการอ้างอิงถึงผลิตภณัฑ์แอมเวย์ และก่อให้เกิดการกลา่วอ้าง
โดยนยัว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารวิตามินดีของนิวทริไลท์สามารถหรืออาจลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่ง
แอมเวย์ไมม่ีหลกัฐานยืนยนัถึงการกลา่วอ้างสทิธิดงักลา่ว 

(ช) นักธุรกิจแอมเวย์คัดลอกภาพหน้าปกหนังสือที่ติดอันดับขายดีจากกูเกิลและโพสต์ลงในเว็บไซต์สื่อสงัคม
ออนไลน์ สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะนกัธุรกิจแอมเวย์ไมไ่ด้เป็นเจ้าของสทิธิในรูปภาพนัน้ 
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เพลง 
การท าซ า้ แก้ไข เลน่ แสดง บนัทึก เผยแพร่ หรือสตรีมผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถด าเนินการได้หากไม่ได้รับอนญุาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ไมม่ีใบอนญุาต หรือไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากเจ้าของหรือกฎหมายที่ระบวุา่สามารถให้กระท าได้  จ าเป็นต้องมี
ใบอนญุาตมากกวา่หนึง่ใบเมื่อใช้งานเพลงที่บนัทกึไว้ นกัธุรกิจจะต้องเก็บใบอนญุาตที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีได้รับ และแสดง
ให้แอมเวย์เมื่อมีการร้องขอ 
 
แอมเวย์มีซิกเนเจอร์ แทร็ก (Signature Tracks) ซึ่งเป็นคลงัรวบรวมเพลงให้กับนกัธุรกิจแอมเวย์ส าหรับใช้ในธุรกิจแอมเวย์  
เพลงเหลา่นัน้สามารถใช้ได้ เนื่องจากได้ขอใบอนญุาตและสทิธิการใช้งานส าหรับนกัธุรกิจแอมเวย์แล้ว  
ตัวอย่างของเพลง 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์บนัทกึภาพวิดีโอของตนเองโดยใช้โหมดไทมแลป (Time Lapse) ก าลงัท าความสะอาดห้องครัว
ด้วยผลติภณัฑ์ท าความสะอาดแอมเวย์ โฮม ก่อนจะท าการโพสต์บนอินสตาแกรม นกัธุรกิจแอมเวย์ได้เลอืกเพลง
จาก ซกิเนเจอร์ แทร็ก (Signature Tracks) และใส่เพลงลงในวิดีโอ สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากเพลงนีมี้อยู่
ใน ซิกเนเจอร์ แทร็ก ได้รับอนุญาตให้นกัธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้งานในลกัษณะนีไ้ด้  

(ข) นักธุรกิจแอมเวย์ท าการบันทึกการสาธิตการแต่งหน้าโดยน าเสนอผลิตภัณฑ์อาร์ทิสทรี เป็นเวลา 20 วินาที  
ก่อนที่จะโพสต์ลงบนเพจเฟซบุ๊กนกัธุรกิจแอมเวย์ได้เพิ่มเพลงที่เป็นท่ีนิยมจ านวน 20 วินาทีเป็นเพลงประกอบ สิง่
นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเว้นแตน่กัธุรกิจแอมเวย์จะได้รับใบอนญุาตที่ถกูต้องของเพลงดงักลา่ว 

(ค) นกัธุรกิจแอมเวย์ท าการบนัทึกวิดีโอการแสดงดนตรีสดในกิจกรรมของแอมเวย์เป็นระยะเวลา 30 วินาที และได้โพสต์
บนเพจเฟซบุ๊กสิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ผู้ประสานงานกิจกรรมได้อนุมตัิกิจกรรมนีอ้ย่างชดัเจน หรือนกัธุรกิจ
แอมเวย์ได้รับสทิธิให้น ามาใช้แสดงในลกัษณะดงักลา่ว 

 

สิทธิในการประชาสัมพันธ์ 
สิทธิในการประชาสมัพันธ์ของบุคคลเป็นสิทธิของบุคคลในการควบคุมและได้รับผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการใช้
ภาพลกัษณ์ของตนเองซึ่งรวมทัง้ช่ือภาพ เสียง หรือบคุลิกลกัษณะอื่นๆ ของตนเอง  นกัธุรกิจแอมเวย์จ าต้องเคารพในสิทธิการ
ประชาสมัพนัธ์ของบคุคลอื่นและปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลัของนกัธุรกิจแอมเวย์ตลอดจน
ปฏิบตัิตามค าร้องขอของบุคคลอื่น ให้หยุดใช้ภาพลกัษณ์ของบุคคลอื่น นกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
ประชาสมัพนัธ์ของบคุคลอื่นเพื่อประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของตนโดยไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบคุคลเหลา่นัน้ 
 
แอมเวย์ไม่อนญุาตให้นกัธุรกิจแอมเวย์โพสต์เนือ้หาที่มีภาพลกัษณ์ของผู้มีช่ือเสียงหรือรูปพรรณที่เด่นชดัของบคุคลภายนอก 
เว้นแตน่กัธุรกิจแอมเวย์จะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบคุคลที่ปรากฏในเนือ้หาหรือแอมเวย์ได้อนมุตัิเนือ้หานัน้แล้ว  
 
ตัวอย่างของสิทธิในการประชาสัมพันธ์ 

ก. นกัธุรกิจแอมเวย์อยูท่ีช่ายหาด และก าลงัถา่ยภาพตนเอง (เซลฟ่ี) โดยถือกระป๋องเคร่ืองดื่มเอ็กซ์เอส และ
สามารถมองเห็นกลุม่คนในพืน้หลงัแตม่มุกล้องโฟกสัไปท่ีนกัธุรกิจแอมเวย์ และภาพของอตัลกัษณ์ของกลุม่คน
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ในพืน้หลงัมองเห็นได้ไมช่ดัเจน  นกัธุรกิจแอมเวย์โพสต์ภาพถา่ยนีพ้ร้อมค าอธิบายภาพ “วนัท่ีสวยงามริม
ชายหาดกบัเอ็กซ์เอส ดลูงิค์ในชีวประวตัิส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีได้รับเอ็กซ์เอสของคณุ” สิง่นีไ้ด้รับ
อนุญาตอยา่งไรก็ตามแอมเวย์ต้องการให้นกัธุรกิจแอมเวย์ลบโพสต์ออก หากบคุคลท่ีอยูใ่นในภาพสามารถดู
ออกได้วา่เป็นภาพของตนและได้ร้องขอให้ลบโพสต์นัน้ทิง้  

ข. นกัธุรกิจแอมเวย์ถา่ยภาพตนเอง (เซลฟ่ี) กบันกัเขียนที่มช่ืีอเสยีงซึง่ได้รับจ้างให้เป็นผู้บรรยายและเซ็นช่ือหนงัสอื
ในงานกิจกรรมของแอมเวย์ซึง่มองเห็นได้อยา่งเดน่ชดัที่ด้านหลงั สิง่นีไ้ด้รับอนุญาต ในกรณีที่รายละเอียด
ก าหนดการของกิจกรรมอนญุาตให้ถ่ายรูปนกัเขยีนดงักลา่วในงานได้  หากได้รับอนญุาตนกัธุรกิจแอมเวย์ไม่
สามารถระบวุา่นกัเขยีนดงักลา่วเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกนัหรือได้รับการรับรองจากแอมเวย์ 

ค.  นกัธุรกิจแอมเวย์ท าการรีทวิตภาพของนกัสโนว์บอร์ดที่มช่ืีอเสยีงก าลงัดื่มเอ็กซ์เอสพร้อมระบคุ าบรรยายใต้ภาพ 
“ดนูี่ส!ิ นกักีฬาช่ือดงัก็วางใจในเอ็กซ์เอส”  สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเว้นแตน่กัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนญุาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากนกัสโนว์บอร์ดทา่นนัน้ 

ง. นกัธุรกิจแอมเวย์อยู่ที่ชายหาด และถ่ายภาพตนเอง(เซลฟ่ี) โดยถือกระป๋องเอ็กซ์เอสมีบคุคลสองคนท าการแยง่
ซีนโดยทัง้คู่ยกนิว้หวัแม่มือเป็นสญัลกัษณ์ให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ท่านนัน้ นักธุรกิจแอมเวย์โพสต์รูปนีพ้ร้อม
ค าอธิบายภาพ “วนัท่ียอดเยี่ยมริมชายหาด! ทกุคนตา่งช่ืนชอบเอ็กซ์เอสดลูงิก์ในชีวประวตั ิส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ
เก่ียวกบัวิธีได้รับผลติภณัฑ์เอ็กซ์เอสของคณุ!” สิ่งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเว้นแตว่า่บคุคลทัง้สองให้ความยินยอมแก่
นกัธุรกิจแอมเวย์ และให้ความรู้สกึประทบัใจวา่ทัง้สองนัน้ก าลงัประชาสมัพนัธ์เอ็กซ์เอส 

 

การใช้เคร่ืองหมายการค้า 
นกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้รับอนญุาตให้ท าการคดัลอก แจกจ่าย หรือใช้เคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย์ หรืออลัติคอร์ อิงค์ บริษัท
แม่ของแอมเวย์ ในลกัษณะอื่นใดโดยไม่ได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์  แอมเวย์ หรืออลัติคอร์ อิงค์ บริษัท
แมข่องแอมเวย์ เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิร่วมกนัในเคร่ืองหมายการค้ารวมทัง้อาร์ตเวร์ิคตราสญัลกัษณ์ภาพผลติภณัฑ์ ตลอดจนภาพ
ที่เก่ียวข้องกบับริษัทจากแหลง่ข้อมลูที่ได้รับอนมุตัิตามที่แอมเวย์ระบเุทา่นัน้  
 
นกัธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้รับอนญุาตให้ท าการคดัลอก แจกจ่าย หรือใช้เคร่ืองหมายการค้าของบคุคลภายนอกในลกัษณะอื่นใด 
โดยไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใบอนญุาต หรือการอนมุตัิอื่นใดจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
 
เคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย์ 
เคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย์หมายรวมถึง Amway™, Nutrilite™, Artistry™, XS™ และแบรนด์อื่นๆ ตราสญัลกัษณ์ (logo) 
หรือช่ืออื่นที่ใช้ในปัจจบุนัหรืออาจน ามาใช้ในอนาคต ซึง่เป็นคณุคา่อยา่งยิ่งตอ่แอมเวย์ 
 
แอมเวย์คาดหวังให้นักธุรกิจแอมเวย์เคารพในสิทธิโดยการใช้เฉพาะเคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย์ และอาร์ตเวิร์ค ตรา
สญัลกัษณ์ (logo) ภาพผลติภณัฑ์ และภาพท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจากแหลง่ข้อมลูที่ได้รับอนมุตัิตามที่แอมเวย์ระบเุทา่นัน้  
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เมื่อมีการสร้างสรรค์กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั (เช่น  บญัชีเฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม หรือเว็บไซต์)  นกัธุรกิจแอมเวย์อาจใช้ช่ือตรา
สนิค้าที่แอมเวย์เป็นเจ้าของ (เฉพาะข้อความเทา่นัน้) เพื่อท่ีจะอธิบายความสมัพนัธ์ของนกัธุรกิจแอมเวย์กบัแอมเวย์ตามความ
เหมาะสมใน “สว่นที่เก่ียวข้อง” “ชีวประวตัิ” หรือสว่นที่คล้ายคลงึกนับนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัโดยไม่ต้องขออนมุตัิจากแอมเวย์
ล่วงหน้า นักธุรกิจแอมเวย์ไม่สามารถใช้ (ผลิตภัณฑ์หรือช่ือแบรนด์) ตราสญัลกัษณ์ของแบรนด์ หรือรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็น
กรรมสิทธ์ิของแอมเวย์ในช่ือโดเมน ช่ือบญัชีผู้ ใช้ จุดรอบภาพ (handle) ช่ือบญัชี ช่ือที่ใช้แสดงให้เห็น ช่ือหน้าเพจ ที่อยู่ของ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปโปรไฟล์ หรือภาพพืน้หลงั หรือสว่นท่ีคล้ายคลงึกนับนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั เว้นแต่จะได้รับอนญุาต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์ 
 
ยกเว้นทรัพย์สินที่ได้รับจากแหล่งที่อนุมตัิและตามที่อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนนี ้ นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้รับอนุญาตให้
คดัลอก แจกจ่าย หรือใช้เคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย์ในลกัษณะอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
แอมเวย์  
 
ตัวอย่างของเคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย์ 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวย์สร้างหน้าเพจเฟซบุ๊กและและเขียนชีวประวตั ิ(Bio) “ฉนัเป็นธุรกิจแอมเวย์ ฉนัช่ืนชอบและมุง่มัน่
ในการท าธุรกิจแอมเวย์เก่ียวกับผลิตบอดีค้ีย์และการควบคุมน า้หนกั กรุณาส่งข้อความโดยตรงเพื่อขอข้อมลู
เพิ่มเติม” สิง่นีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากสามารถใช้แบรนด์สนิค้าแอมเวย์ในสว่นของชีวประวตัิได้ 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวย์สร้างบญัชีอินสตาแกรมด้วยช่ือผู้ใช้ (username) วา่ @amwayking สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาต

เนื่องจากนกัธุรกิจแอมเวย์ใช้ "amway" เป็นช่ือผู้ใช้  
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์สร้างบัญชีทวิตเตอร์และตัง้ช่ือทวิตเตอร์ของตนว่า บัญชีนิวทริไลท์ของฉัน สิ่งนีไ้ม่ได้รับ

อนุญาตเพราะวา่นกัธุรกิจแอมเวย์ใช้ช่ือนิวทริไลท์ซึง่เป็นแบรนด์สนิค้าของแอมเวย์เป็นช่ือที่ใช้แสดงให้เห็น 
เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลภายนอก 
นกัธุรกิจแอมเวย์จะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการไม่ละเมิดสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของบคุคลภายนอกในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั
ของตน  นกัธุรกิจแอมเวย์ไมส่ามารถแสดงหรือใช้เคร่ืองหมายการค้าของบคุคลภายนอกในการสือ่สารผา่นสื่อดิจิทลัในรูปแบบ
ที่แสดงความเก่ียวข้องซึง่เสนอแนะอย่างอวดอ้างในความผกูพนั หรือการสนบัสนนุ ระหว่างนกัธุรกิจแอมเวย์หรือแอมเวย์และ
บคุคลภายนอกรายนัน้ๆ 
 
ตัวอย่างของเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลภายนอก 

ก. นกัธุรกิจแอมเวย์โพสต์ภาพตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฝึกอบรมของตนเองบนอินสตาแกรม สิ่งนีไ้ด้รับอนุญาตหาก
บริษัทฝึกอบรมแหง่นัน้อนญุาตให้ใช้ตราสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้า 

ข. นกัธุรกิจแอมเวย์โพสต์วิดีโอบนหน้าเพจเฟซบุ๊กเพื่อสาธิต (ปฏิบตัติามกฎระเบียบการกลา่วอ้างสทิธิของผลติภณัฑ์) 
วิธีใช้ผลติภณัฑ์ของแอมเวย์ในห้องครัว  นกัธุรกิจแอมเวย์มีต าราอาหารของร้านต ารับไทวางอยูบ่นเคาน์เตอร์ถดัไป
จากผลติภณัฑ์ของแอมเวย์ และสวมใสเ่สือ้ที่ปักตราสญัลกัษณ์ร้านต ารับไทที่หน้าอก  สิง่นีไ้ม่ได้รับอนุญาต
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เนื่องจากการโพสต์วดิีโอนีอ้าจตคีวามได้วา่เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งนกัธุรกิจแอมเวย์ กบั ร้านต ารับไท และ/หรือ 
ระหวา่งแอมเวย์ กบั ร้านต ารับไท 

 

การย่ืนค าร้องขออนุญาต 
อปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจมกัจะถกูคิดวา่ต้องเป็นหนงัสือ โบรชวัร์ ซีดี ฯลฯ ท่ีใช้เพื่อการสนบัสนนุ ฝึกอบรม จูงใจ และให้ความรู้แก่
นกัธุรกิจแอมเวย์ กลุม่ผู้คาดหวงัว่าจะเป็นลกูค้า และลกูค้า (ดรูายละเอียดที่มาตรา 7) อปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจยงัสามารถรวม
กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั เช่น แอพ เว็บไซต์ พ็อดคาสท์ และวิดีโอ  อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจทางดิจิทัลทัง้หมดต้องปฏิบตัิตามกฎ
จรรยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพ 
 
ภายใต้หลกัปฏิบตัิ  อปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจจะต้องถกูสง่ให้แอมเวย์เพื่อตรวจสอบและอนมุตัิก่อนใช้งาน การสือ่สารผา่นสือ่ดิจิทลั
ซึ่งเป็นอปุกรณ์สง่เสริมธุรกิจแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึน้เองโดยธรรมชาติจึงไมจ่ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัิลว่งหน้า เว้นแตจ่ะระบไุว้ใน
มาตรฐานการสื่อสารแบบดิจิทัลนี ้  รายการดงัต่อไปนีเ้ป็นรายการการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลัที่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากแอมเวย์ก่อนใช้งาน 

- ทรัพย์สนิทางปัญญาของแอมเวย์ หรืออลัติคอร์ อิงค์ บริษัทแมข่องแอมเวย์ และบคุคลภายนอก 

- บลอ็ค (หมายเหต:ุ เฉพาะแนวคดิ/สาระส าคญั ของบลอ็คต้องได้รับการพิจารณา) 

- กิจกรรมดิจิทลัที่ใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลภายนอก 

- กิจกรรมดิจิทลับนกรรมสทิธ์ิทางดิจิทลัของบคุคลท่ีไมใ่ช่นกัธุรกิจแอมเวย์เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคมุ 

- กิจกรรมดิจิทลัที่น าเสนอข้อมลูแผนผลตอบแทนของนกัธุรกิจแอมเวย์ในออนไลน์คอมมนูติีท้ี่เป็นของบคุคลภายนอก 

- โปรแกรมส าหรับอปุกรณ์เคลือ่นที่ (mobile apps) 

- การเผยแพร่เสยีงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (podcasts) 

- การสาธิตผลติภณัฑ์ (เนือ้หาที่ผู้ใช้สร้าง ยกเว้นผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางสสีนั ผลติภณัฑ์เคร่ืองครัว  
และการปรุงอาหาร) 

- วิดีโอ เสียง และการบนัทึก/จดจ าการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต(Live Streaming)  ที่มีเนือ้หา
เก่ียวกับแผนธุรกิจ การอ้างสิทธิเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ การหาผู้คาดหวังที่จะเป็นลูกค้า ข้อเท็จจริงของรายได้ และ
ทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลภายนอก 

- เว็บไซต์ 
 

นกัธุรกิจแอมเวย์ต้องสง่ค าขอส าหรับการตรวจสอบและอนมุตัิไปยงัแผนกบริหารงานธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจสมัพนัธ์ ท่ีอีเมล 
ATH_BCR@amway.com ค าขอต้องประกอบด้วยช่ือและหมายเลขนกัธุรกิจแอมเวย์ เนือ้หาและวิธีที่ต้องการใช้ 


