มาตรฐานการสื่อสารแบบดิจทิ ลั
การสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั คือการสือ่ สารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยปกติจะใช้ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์การสือ่ สารเคลือ่ นที่
ต่างๆ) ของข้ อความ ข้ อมูล รูปภาพ วิดีโอ เสียง และข้ อมูลอื่นๆ โดยปราศจากข้ อจากัดรวมทังการเผยแพร่
้
ขา่ วสารต่างๆ หรื อ
การโฆษณาที่ทาให้ เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่ดิจิทลั เช่น ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ วิดีโอ การถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต (live streaming) การจัดกิจกรรมผ่านสือ่ ดิจิทลั การเผยแพร่ เสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (podcasts) การเผยแพร่
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ให้ บริการข้ อมูลส่วนตัว (blog posts) โปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (mobile applications (apps))
โฆษณา ห้ องแสดงความคิดเห็น (forums) หน้ าเว็บ รวมถึงการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ หรื อระบบที่รองรับการส่งข้ อความ
ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ก ยูทบู อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ วีแชท วีเค ไลน์ วอทแอพ หรื อสแน็ปแชต

การปฏิบัตติ ามข้ อตกลง
นักธุรกิจแอมเวย์ต้องปฏิบตั ิตามกฎจรรณยาบรรณ มาตรฐานการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการสือ่ สารแบบดิจิทลั เหล่านี ้
เนื่องจากการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั ทังหมดเกี
้
่ยวข้ องกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของแอมเวย์ (ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม) หรื อ
เมื่อใช้ การสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั ประกอบอุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจที่ได้ ระบุไว้ ในหลักปฏิบตั ิ นักธุรกิจแอมเวย์ต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องรวมทังข้
้ อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ ระบบทีร่ องรับการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั ที่กาลังใช้ อยูต่ ลอดเวลา
นักธุรกิจแอมเวย์ต้องเป็ นผู้ที่ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง แอมเวย์อาจจะร้ องขอให้ นกั ธุรกิจแอมเวย์ทาการนาออก ยกเลิก
ถอนคืน ลบทิ ้ง แก้ ไข หรื อกระทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั ของนักธุรกิจแอมเวย์
ขอให้ ทราบว่าตัวอย่างต่างๆ ที่ได้ จดั สรรให้ ในเอกสารนี ้เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านันและไม่
้
ครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์ซึ่งได้ รับ
อนุญาตและไม่ได้ รับอนุญาต

ข้ อห้ ามในการสื่อสารและการส่ งข้ อความไม่ พงึ ประสงค์ (SPAM)
นักธุรกิจแอมเวย์ต้องไม่เข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับการสือ่ สารโดยการส่งข้ อความไม่พงึ ประสงค์เป็ นอันขาด การส่งข้ อความไม่พงึ
ประสงค์ได้ รับการให้ คานิยามว่าเป็ นการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั ที่ถกู ส่งไปยังบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ ได้ มี
ความสัมพันธ์เป็ นการส่วนตัว รวมถึงความสัมพันธ์ที่มมี าก่อนหน้ าแล้ ว (เช่น ความสัมพันธ์กนั และการทางานร่วมกันโดยตรง
ระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์และบุคคลนันซึ
้ ง่ เกิดขึ ้นก่อนทีจ่ ะนาโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ หรื อผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์) การส่ง
ข้ อความไม่พงึ ประสงค์นบั รวมถึงการสือ่ สารต่างๆ ถึงบุคคลใดก็ตามทีไ่ ม่ได้ เลือกรับการสือ่ สารนัน้ หรื อการสือ่ สารถึงบุคคลใด
บุคคลหนึง่ ผู้ทไี่ ม่ได้ รับเลือก เช่น การได้ รับการร้ องขอให้ นาออกจากการสือ่ สารในอนาคต “การเลือกเข้ าร่วม”คือเมื่อใดก็ตามที่
บุคคลหนึง่ ทาการตรวจสอบ ค้ นพบ และเต็มใจเลือกทีจ่ ะติดตาม ชื่นชอบ มีสว่ นร่วม เป็ นสมาชิก หรื อการแสดงความสนใจที่จะ
รับการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั
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การสร้ างออนไลน์ คอมมูนิตี ้
ออนไลน์คอมมูนิตี ้เป็ นกลุม่ ของบุคคลซึง่ เป็ นผู้ใช้ การสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั ที่จะสนทนาในเรื่ องที่สนใจหรื อหัวข้ อต่างๆ นักธุรกิจ
แอมเวย์สามารถทีจ่ ะสร้ างออนไลน์คอมมูนิตี ้ในการทีจ่ ะแลกเปลีย่ นโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์โดยการใช้ การสือ่ สารแบบผลัก
หรื อแบบดึง การใช้ วิธีการการสือ่ สารแบบผลักและแบบดึงได้ อธิบายไว้ แล้ วในมาตรฐานการสือ่ สารแบบดิจิทลั นี ้ ซึง่ สามารถ
ช่วยให้ นกั ธุรกิจแอมเวย์หลีกเลีย่ งการสือ่ สารโดยการส่งข้ อความอันไม่พงึ ประสงค์ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ นักธุรกิจแอมเวย์ไม่อาจจะ
ชักชวน ช่วยเหลือ พยายามโน้ มน้ าว หรื อยุยง นักธุรกิจแอมเวย์รายอื่นภายในหรื อภายนอกออนไลน์คอมมูนิตี ้ของตนเองที่ร้อง
ขอเพื่อเปลีย่ นแปลงสายการสปอนเซอร์ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

การสร้ างออนไลน์ คอมมูนิตีข้ องคุณโดยการใช้ การสื่อสารแบบดึง (Pull Communication)
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตในการที่จะเผยแพร่ เนื ้อหาแบบสาธารณะหรื อส่วนตัวซึง่ สามารถสร้ างโอกาสให้ ผ้ อู ื่นสามารถ
ค้ นพบเนื ้อหาและเลือกที่จะเข้ าร่วมในออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์ การเข้ าถึงการสือ่ สารแบบดึงคือการที่เมื่อใดก็
ตามที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ได้ สร้ างหรื อใช้ เนื ้อหาภายใต้ กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ซึง่ เป็ นของตนเองแต่ผ้ เู ดียวหรื อเป็ นผู้ควบคุมเพื่อทีจ่ ะ
ทาให้ ผ้ อู ื่นสามารถตรวจสอบ ค้ นพบ และเต็มใจเลือกทีจ่ ะติดตาม ชื่นชอบ มีสว่ นร่วม เป็ นสมาชิก หรื อการแสดงความสนใจที่
จะรับการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั และด้ วยเหตุผลเหล่านี ้จึงเลือกทีจ่ ะเข้ าร่วมในออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์ เมื่อมี
การสร้ างออนไลน์คอมมูนิตี ้ของตนเองนักธุรกิจแอมเวย์จงึ สามารถทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ บุคคลที่กาลังเรียกดูเนื ้อหาจะไม่ได้ รับ
การสือ่ สารโดยการส่งข้ อความไม่พงึ ประสงค์และอีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างทางเลือกที่ทาผู้อื่นสามารถติดต่อกับนักธุรกิจแอมเวย์ได้
อีกด้ วย

ตัวอย่ างการสื่อสารแบบดึง
(ก) พัชราพบเห็นบล็อคของนักธุรกิจแอมเวย์ซงึ่ เกี่ยวกับธุรกิจของแอมเวย์และได้ แสดงความคิดเห็น นักธุรกิจแอมเวย์
ได้ รับอนุญาตที่จะสือ่ สารกับพัชราได้ เพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั
พัชราพบเห็นบล็อคและเลือกที่จะเข้ าร่วมในออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์โดยการเลือกทีจ่ ะแสดง
ความคิดเห็นในบล็อค
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์สร้ างหน้ าเว็บเฟซบุ๊ก และเปิ ดสถานะเป็ นแบบสาธารณะสาหรับธุรกิจแอมเวย์ของตนเอง สิง่ นี ้
ได้ รับอนุญาตเพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั และผู้อื่นสามารถเลือกที่
จะเข้ าร่วมในออนไลน์คอมมูนติ ี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์ได้ ซึง่ จะเห็นการเผยแพร่ ขา่ วสารของนักธุรกิจแอมเวย์ตอ่ ไป
ในอนาคต
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์สร้ างแฮชแท็ก #LifewithAmway และนายสมชายได้ ค้นพบนักธุรกิจแอมเวย์จากการค้ นหาผ่าน
อินสตาแกรม สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตเพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ซึง่
นักธุรกิจแอมเวย์เป็ นผู้เผยแพร่ แฮชแท็ก และนายสมชายได้ ค้นพบและแสดงความสนใจในออนไลน์คอมมูนิตี ้
ของนักธุรกิจแอมเวย์บนอินสตาแกรม (เช่น การเลือกที่จะกดติดตาม)
(ง) นักธุรกิจแอมเวย์ได้ ทวิตเกี่ยวกับ อาร์ ทิสทรี ไลท์ อัพ ลิป กลอสส์ บนบัญชีทวิตเตอร์ ที่ตงสถานะเป็
ั้
นสาธารณะ
ของตนเอง พอใจได้ ค้นหาบนทวิตเตอร์ และได้ พบกับทวิตดังกล่าวและกดชื่นชอบในทวิตนัน้ นักธุรกิจแอมเวย์ได้
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ติดตามไปยังทวิตเตอร์ ของพอใจ โดยการทวิตไปหา สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตเพราะว่าพอใจกดชื่นชอบในทวิตของนัก
ธุรกิจแอมเวย์ และพอใจแสดงความสนใจในออนไลน์คอมมูนติ ี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์ด้วย เช่นการเลือกที่จะเข้ า
ร่วม
(จ) นักธุรกิจแอมเวย์ท่านหนึ่งได้ ทาการโพสต์ลิ ง้ ก์เพื่อโปรโมทเว็บไซต์แอมเวย์ในช่องแสดงความคิดเห็น ของวิดีโอ
หนึ่งบนยูทูบ สิ่งนีไ้ ม่ ได้ รับอนุ ญาตเนื่องจากนักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์ ทาง
ดิจิทลั (ยูทบู แชนแนล) ที่ซงึ่ นักธุรกิจแอมเวย์กาลังแสดงความคิดเห็น

การสร้ างออนไลน์ คอมมูนิตีข้ องคุณโดยการใช้ การสื่อสารแบบผลัก (Push Communication)
การเข้ าถึงการสือ่ สารแบบผลักคือเมื่อใดก็ตามที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ได้ ติดต่อกับบุคคลนันๆ
้ โดยตรง หรื อนักธุรกิจแอมเวย์ผลักดัน
โพสต์เนื ้อหาไปบนกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ของตนเอง เมื่อนักธุรกิจแอมเวย์ได้ สร้ างออนไลน์คอมมูนิตีข้ ึ ้นการสื่อสารแบบผลักมี
ด้ วยกันสองประเภทคือสิง่ ที่ได้ รับอนุญาต และสิง่ ที่ไม่ได้ รับอนุญาต

การสื่อสารแบบผลักที่ได้ รับอนุญาต
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ สง่ เนื ้อหาดิจิทลั ให้ กบั บุคคลอื่นได้ ก็ตอ่ เมื่อ นักธุรกิจแอมเวย์ได้ มคี วามสัมพันธ์สว่ นตัวและมี
ความสัมพันธ์ที่มมี าก่อนหน้ านี ้แล้ วเพราะว่าบุคคลเหล่านันได้
้ เป็ นส่วนหนึง่ ของออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์แล้ ว
นอกจากนี ้นักธุรกิจแอมเวย์สามารถผลักดันการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั ไปยังบุคคลต่างๆ ซึง่ ได้ เลือกที่จะเข้ าร่วมและแสดง
ความสนใจทีจ่ ะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์

ตัวอย่ างการสื่อสารแบบผลักที่ได้ รับอนุญาต
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์ได้ สง่ ข้ อความโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นิวทริ ไลท์ไปยังเพียงพรผู้ซงึ่ กดติดตามเขาบน
อินสตาแกรม สิ่งนีไ้ ด้ รับอนุ ญาตเพราะว่าเพียงพรเลือกที่เข้ าจะร่ วมโดยการติดตามนักธุรกิจแอมเวย์ในชุมชน
อินสตาแกรมของนักธุรกิจแอมเวย์
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์ได้ โพสต์เกี่ยวกับเคล็ดลับความงามบนหน้ าเพจเฟซบุ๊กของตนเอง พิมพาพบกับโพสต์และกด
ถูกใจในสิง่ ที่นกั ธุรกิจแอมเวย์โพสต์ นักธุรกิจแอมเวย์จงึ ได้ สง่ ข้ อความไปยังพิมพาโดยตรงเพื่อสนทนาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตเพราะว่าพิมพาได้ เข้ าร่วมในออนไลน์คอมมูนิตี ้โดยการกดถูกใจโพสต์ของ
นักธุรกิจแอมเวย์ในเฟซบุ๊ก
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์ได้ พบกับบุญเติมในงานการกุศลและได้ ตดิ ตามต่อโดยการส่งข้ อความส่วนตัวผ่านทางวอทส์
แอพพ์ เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตเนื่องจากมีการพบกันมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว นักธุรกิจ
แอมเวย์มคี วามสัมพันธ์สว่ นตัวและความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนหน้ านี ้แล้ วกับบุญเติม
(ง) นักธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของกลุม่ บนเฟซบุ๊กซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื อและนักธุรกิจแอมเวย์ได้ โพสต์
เนื ้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์เพื่อทาความสะอาดเรื อ ในกลุม่ เฟซบุ๊กที่ตนเป็ นเจ้ าของ กฎของการเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั จะถูกนามาใช้ สิ่งนี ้ได้ รับอนุ ญาตเนื่องจากนักธุรกิจแอมเวย์ มีความสัมพันธ์ที่มีมา
ก่อนหน้ านี ้แล้ วกับสมาชิกในกลุม่ บนเฟซบุ๊กและในออนไลน์คอมมูนิตี ้ของตนเอง
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(จ) สุดาอยูใ่ นกลุม่ ออนไลน์เธอทาการค้ นหาแอมเวย์โดยการโพสต์วา่ “กาลังมองหาผู้จดั จาหน่ายแอมเวย์” สมาชิก
ในกลุม่ ท่านหนึง่ ได้ ให้ ชื่อของนักธุรกิจแอมเวย์ซงึ่ ต่อมานักธุรกิจแอมเวย์คนดังกล่าวได้ ตดิ ตามโดยการส่ง
ข้ อความส่วนตัวไปยังสุดา สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตเนื่องจากการร้ องขอและอ้ างอิงได้ จากโพสต์ของสุดาและการเลือก
ที่จะรับฟั งและมีสว่ นร่วมในธุรกิจแอมเวย์ นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตในการทีจ่ ะติดต่อกับสุดาได้

การสื่อสารแบบผลักที่ไม่ ได้ รับอนุญาต
นัก ธุ ร กิ จ แอมเวย์ ไม่ได้ รั บ อนุญ าตในการสื่อ สารผ่า นสื่อ ดิจิ ทัลไปยังบุค คลต่า งๆ ที่ ต นเองไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ ส่วนตัวและ
ความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว หรื อบุคคลอื่นที่ไม่ได้ เลือกที่จะเข้ าร่ วมเพื่อรับการสื่อสาร สิ่งนี ้จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการส่ง
ข้ อความไม่พงึ ประสงค์

ตัวอย่ างการสื่อสารแบบผลักที่ไม่ ได้ รับอนุญาต
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์สง่ ข้ อความไปยังบุคคลหนึง่ ที่เขาได้ พบในกระดานกลุม่ สนทนา สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเนื่องจาก
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ สว่ นตัวและความสัมพันธ์ ที่มีมาก่อนหน้ านี ้แล้ วกับบุคคลนัน้ ประกอบกับ
บุคคลนันไม่
้ ได้ สนใจที่จะเข้ าร่วมในการสือ่ สารและออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์เป็ นสมาชิกของกลุม่ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรมขนาดใหญ่ และมีรายชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของสมาชิกทังหมด
้
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ ทาการเชิญสมาชิกเหล่านันผ่
้ านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ าร่วม
ประชุม สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเพราะว่าสมาชิกภาพในองค์กรวิชาชีพและการมีรายชื่อไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ไม่ได้ แสดงว่ามีความสัมพันธ์สว่ นตัวและความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว รวมทังไม่
้ ได้ หมายความว่าสมาชิก
เหล่านันได้
้ เลือกที่จะเข้ าร่วมกับออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์สง่ ข้ อความโดยตรงถึงสมาชิกท่านหนึง่ ในกลุม่ ศิษย์เก่าผ่านทางลิ ้งก์เก็ตอิน ซึง่ บุคคลดังกล่าวไม่
รู้ จกั ธุรกิจแอมเวย์เลย สิ่งนี ้ไม่ ได้ รับอนุ ญาตเพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุมกลุ่มใน
ลิ ้งก์เก็ตอินและไม่มีความสัมพันธ์สว่ นตัวและความสัมพันธ์ที่มมี าก่อนหน้ านี ้กับบุคคลนัน้ รวมทังการส่
้
งข้ อความ
ในลักษณะนี ้ไม่ใช่กิจกรรมที่เป็ นส่วนหนึง่ ของออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์

เนือ้ หาสาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ เท่ านัน้
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ โพสต์หรื อส่งเนื ้อหาดังต่อไปนี ้ในลักษณะการส่งข้ อความแบบส่วนตัวไปยังออนไลน์คอมมูนิตี ้
ของนักธุรกิจแอมเวย์เท่านัน้
-

รายการอุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจที่ผา่ นการตรวจสอบและได้ รับอนุญาตจากแอมเวย์
การฝึ กอบรมนักธุรกิจแอมเวย์ ข้ อมูลส่งเสริ มการตลาด รวมทังข้
้ อมูลของวันจัดกิจกรรมและราคาบัตร

เนือ้ หาที่ไม่ ได้ รับอนุญาต
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ โพสต์เนื ้อหาต่อไปนี ้ในออนไลน์คอมมูนิตี ้ส่วนตัวหรื อสาธารณะ
- ข้ อมูลสายการสปอนเซอร์
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- ข้ อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อห้ ามเปิ ดเผยสูส่ าธารณะซึง่ หมายรวมถึงข้ อมูลก่อนการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์

การเปลีย่ นแปลงผู้บริ หาร การปิ ดโรงงาน การควบรวมกิจการ ฯลฯ โดยปราศจากข้ อจากัด

การสื่อสารภายในออนไลน์ คอมมูนิตี ้
เมื่อมีคนเลือกที่จะเข้ าร่ วมกับออนไลน์คอมมูนิตีข้ องนักธุรกิจแอมเวย์ การสื่อสารทังหมดจะได้
้
รับอนุญาตโดยไม่คานึงว่าเป็ น
การสื่อ สารนัน้ จะเป็ น การสื่อ สารแบบผลัก หรื อ แบบดึง ตราบใดก็ ต ามที่ ก ารสื่อ สารเหล่า นัน้ เป็ น ไปตามกฎจรรยาบรรณ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการสื่อสารแบบดิจิทลั อย่างไรก็ตามระเบียบปฏิบตั ิการเข้ าถึงการสื่อสารแบบ
ผลักหรื อแบบดึงจะถูกบังคับใช้ เมื่อนักธุรกิจแอมเวย์ได้ สร้ างออนไลน์คอมมูนิตี ้และต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้

การนาเสนอโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์
นักธุรกิจแอมเวย์อาจจะคาดหวังและนาเสนอโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ให้ กับลูกค้ าและผู้ม่งุ หวังรวมถึงการโพสต์เนื ้อหาเพื่อ
กระตุ้นให้ บคุ คลเหล่านันเกิ
้ ดความสนใจบนกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ทีน่ กั ธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อเป็ นผู้ควบคุม โดยการจัดทา
เนื ้อหาบนดิจิทลั ขึ ้นเพื่อให้ บุคคลเหล่านันเลื
้ อกที่จะเข้ าร่ วม (การสื่อสารแบบดึง) หรื อนักธุรกิจแอมเวย์อาจจะคาดหวัง ให้ มี
ผู้เข้ าร่วมจากบุคคลที่ตนเองมีความสัมพันธ์มาก่อนหน้ านี ้แล้ ว (การสือ่ สารแบบผลัก)

เนือ้ หาที่ผ้ ูใช้ เป็ นคนสร้ างสรรค์ เอง
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตในการส่งเสริ มโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการโพสต์เนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ เป็ นคน
สร้ างสรรเองหมายรวมถึงวิดีโอ เสียง รู ปภาพ (ผลิตภัณฑ์ ผู้คน การเซลฟี่ กบั ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์หรื อไม่มีผลิตภัณฑ์ หรื อสิง่
อื่น) ซึง่ ข้ อความที่จะสือ่ ต้ องประกอบด้ วยความซือ่ สัตย์ เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง อย่างไรก็ตามเนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ เป็ นคนสร้ างสรรค์
เองประกอบด้ วยเครื่ องหมายการค้ าที่แอมเวย์เป็ นเจ้ าของ(ผลิตภัณฑ์ หรื อชื่อตราสินค้ า/สัญลักษณ์)เท่านัน้ หรื อภาพผลิตภัณฑ์
ของแอมเวย์อาจจะไม่สามารถถูกนามาใช้ เป็ นภาพโปรไฟล์ ภาพพืน้ หลัง หรื อสิง่ ที่คล้ ายๆ กันบนกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั

ตัวอย่ างที่คาดหวัง
(ก) นัก ธุ ร กิ จ แอมเวย์ โพสต์ ภาพเซลฟี่ บนบัญ ชี อิน สตาแกรมของตนเองโดยถื อผลิตภัณ ฑ์ ของแอมเวย์ และเพิ่ม
ข้ อความเพื่อให้ ดนู ่าสนใจว่า “ส่งข้ อความหาฉันได้ โดยตรงเพื่อที่จะเรี ยนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแอม
เวย์สงิ่ นี ้ได้ รับอนุญาตเนื่องจากนักธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อเป็ นผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั และนักธุรกิจ
แอมเวย์สามารถนาเสนอโอกาสทางธุรกิจได้ หากบุคคลอื่นได้ เลือกที่จะส่งข้ อความหานักธุรกิจแอมเวย์ก่อน
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์ทาการรี ทวิตข้ อความจากบัญชีทวิตเตอร์ อย่างเป็ นทางการของแอมเวย์เกี่ยวกับการเป็ นเจ้ าของ
ธุรกิจแอมเวย์ ในข้ อความการรี ทวิตนักธุรกิจแอมเวย์ได้ กล่าวถึงผลประโยชน์ของการเป็ นเจ้ าของธุรกิจรวมทังนั
้ ก
ธุรกิ จแอมเวย์ ร้องขอให้ ผ้ ูติดตามติดต่อตนเองเพื่อทาการสมัครสมาชิ ก สิ่งนีไ้ ด้ รับอนุ ญาตเนื่องจากบุคคล
เหล่านันได้
้ เลือกที่จะติดตามและเลือกที่เข้ ารับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเอง
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(ค) นักธุรกิจแอมเวย์โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจแอมเวย์ของตนเองผ่านทางบล็อคของเพื่อน สิ่งนี ้ไม่ ได้ รับ
อนุ ญาตเพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของหรื อ เป็ นผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั และผู้ติดตามที่อยูใ่ น
บล็อคไม่ได้ เลือกที่จะเข้ ารับการสือ่ สารของนักธุรกิจแอมเวย์

การขายผลิตภัณฑ์ แอมเวย์ บนสื่อออนไลน์
นักธุรกิจแอมเวย์อาจส่งเสริ มผลิตภัณฑ์แอมเวย์เพื่อขายให้ กบั ลูกค้ าและผู้มงุ่ หวังรวมถึงการโพสต์ข้อความเพื่อกระตุ้น
การตัดสินใจ บนสื่อออนไลน์ที่นกั ธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อควบคุม หากมีคนเลือกที่จะเข้ าร่ วมออนไลน์คอมมูนิตีข้ องนัก
ธุรกิจแอมเวย์ นักธุรกิจสามารถเสนอขายสินค้ าแอมเวย์ให้ แก่บคุ คลเหล่านัน้ ได้

เนือ้ หาที่ผ้ ูใช้ เป็ นคนสร้ างสรรค์ เอง/การจัดวางผลิตภัณฑ์
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ ทาการขายภายใต้ มาตรฐานการสือ่ สารแบบดิจิทลั นี ้โดยการโพสต์เนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ เป็ นคน
สร้ างสรรค์เองหมายรวมถึงวิดีโอ เสียง รูปภาพ (ผลิตภัณฑ์ ผู้คน การเซลฟี่ กบั ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์หรื อไม่มีผลิตภัณฑ์ หรื อสิง่
อื่น) ซึง่ ข้ อความที่จะสือ่ สารต้ องประกอบด้ วยความซื่อสัตย์ เทีย่ งตรง และไม่หลอกลวง อย่างไรก็ตามหากเนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ เป็ นคน
สร้ างสรรเองประกอบด้ วยเครื่ องหมายการค้ าที่แอมเวย์เป็ นเจ้ าของ(ผลิตภัณฑ์ หรื อชื่อตราสินค้ า/สัญลักษณ์)เท่านัน้ หรื อภาพ
ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์อาจจะไม่สามารถถูกนามาใช้ เป็ นภาพโปรไฟล์ ภาพพืน้ หลัง หรื อสิง่ ที่คล้ ายๆ กันบนกรรมสิทธิ์ทาง
ดิจิทลั

การขายที่ไม่ ได้ รับอนุญาต
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาการขาย โปรโมทผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ ในช่องทางขายปลีกผ่านออนไลน์ซึ่งมี
จุดประสงค์หลักเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้ กับบุคคลภายนอก โดยปราศจากข้ อจากัด ไม่อนุญาตให้ นาผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การของแอมเวย์ไปโพสต์ในช่องทางขายปลีกออนไลน์แม้ วา่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเหล่านันไม่
้ ได้ ผลิตไว้ สาหรับการขาย
การขายปลีกบนช่องทางขายปลีกออนไลน์เหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน และอาจส่งผลต่อการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของ
นัก ธุ ร กิ จ แอมเวย์ และชื่ อ เสีย งตลอดจนตราสิน ค้ า ต่า งๆ ของแอมเวย์ แอมเวย์ จึ ง ไม่อ นุญ าตให้ ท ากิ จ กรรมการขายบน
ระบบปฏิบตั ิการเหล่านี ้
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ หรื อมอบอานาจให้ แก่บคุ คลที่ไม่ใช่นกั ธุรกิจแอมเวย์ (ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล ลูกค้ า
พ่อค้ าปลีก ฯลฯ) เพื่อดาเนินการขายหรื อจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การของแอมเวย์ในนามของตนเอง รวมถึงการใช้ กลยุทธ์ที่
หลอกลวงเพื่อเพิ่มยอดขายหรื อสร้ างความน่าสนใจในกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ของตนเอง

ตัวอย่ างการขาย
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์สามารถโพสต์ภาพการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ผา่ นเฟซบุ๊ก เพื่อแจ้ งให้ บคุ คลอื่น
ติดต่อตนเองหากมีความสนใจ สิ่งนีไ้ ด้ รับอนุ ญาตเนื่อ งจากนัก ธุร กิจแอมเวย์ เป็ นเจ้ าของหรื อ เป็ นผู้ควบคุม
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กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่ตนเองได้ โพสต์ ข้อความเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ อู ื่นเกิดความสนใจ และบุคคลอื่นสามารถติดต่อ
กับนักธุรกิจแอมเวย์เพื่อเลือกที่จะเข้ าร่ ว ม
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์ได้ โพสต์ ข้อความเพื่อกระตุ้นความสนใจผ่านหน้ าเพจเฟซบุ๊กของ Amway World
Headquarters เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ คู นซื ้อสินค้ าจากตนเอง สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้
เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุมหน้ าเพจเฟซบุ๊กของ Amway World Headquarters
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์นาเสนอการขายผลิตภัณฑ์อาร์ ทิสทรี ผ่านเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซซึ่งเป็ นแพลตฟอร์ มการขายปลีก
ออนไลน์สิ่งนี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเพราะว่าแอมเวย์ไม่อนุญาตให้ วางจาหน่ายสินค้ าผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซซึง่ เป็ น
แพลตฟอร์ มการขายปลีกออนไลน์ การขายผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์เหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน และอาจ
ส่งผลต่อการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของนักธุรกิจแอมเวย์ และชื่อเสียงตลอดจนตราสินค้ าต่างๆ ของแอมเวย์
(ง) นักธุรกิจแอมเวย์ใช้ ยทู บู เบอร์ (youtuber) ในการนาเสนอขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ กรณีนี ้ไม่ ได้ รับอนุ ญาตให้ ยู
ทูบเบอร์ (youtuber) สามารถขายผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ ได้ เนื่องจากเป็ นบุคคลภายนอกที่นาเสนอผลิตภัณฑ์
แอมเวย์แทนนักธุรกิจแอมเวย์ และไม่ได้ รับอนุญาตให้ ขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์

การประยุกต์ และใช้ ประโยชน์ จากออนไลน์ คอมมูนิตีท้ ่ หี ลากหลาย
การผสมผสานกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั คือการรวบรวมความสนใจส่วนตัวหรื อทางธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์บนกรรมสิทธิ์ทาง
ดิจิทลั ของตนเอง นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ ทาการผสมผสานและการใช้ ประโยชน์จากธุรกิจแอมเวย์ของตนเองกับ
ออนไลน์คอมมูนิตี ้อื่นๆ และธุรกิจ นัน่ หมายถึงในการผสมผสานกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่นกั ธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อเป็ นผู้
ควบคุมนัน้ สามารถใช้ ประโยชน์จากออนไลน์คอมมูนิตี ้และธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกับแอมเวย์ของตนเพื่อส่งเสริ ม แนะนา รวมทัง้
การขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ และติดต่อกับผู้คาดหวังทีจ่ ะเป็ นลูกค้ าผ่านช่องทางธุรกิจหรื อ ออนไลน์คอมมูนิตี ้ดังกล่าวได้ นัน่ ก็
หมายความว่าในการผสมผสานกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั แบบเดียวกันนัน้ นักธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้ ประโยชน์จากชุมชนแอมเวย์
ในการส่งเสริ ม การแนะนา รวมทังการขายผลิ
้
ตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแอมเวย์ ตลอดจนติดต่อกับผู้คาดหวังที่จะเป็ นลูกค้ าผ่านชุมชน
แอมเวย์นนได้
ั ้ เช่นกัน ภายใต้ เงื่อนไขว่ านักธุรกิจแอมเวย์ จะต้ องไม่ ใช้ ตาแหน่ งของตนเพื่อให้ มีสิทธิเหนือดาวไลน์
ในทางที่ผิด
*การใช้ สทิ ธิในทางที่ผิดหมายรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงจะกล่าวถึงหรื อกล่าวเป็ นนัยว่านักธุรกิจแอมเวย์ต้องซื ้อสินค้ าที่เป็ นผลิตภัณฑ์แนะนาหรื อสินค้ า
ร่ วมรายการที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์เพื่อที่จะทาให้ ตนเองประสบความสาเร็ จในธุรกิจ ผู้สปอนเซอร์ และอัพไลน์ไม่ควรจะ สนับสนุน กดดัน หรื อ
บังคับให้ นกั ธุรกิจแอมเวย์ผ้ ูซงึ่ เป็ นดาวน์ไลน์ให้ ทาการซื ้อสินค้ าที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์เพื่อเป็ นเงื่อนไขในการได้ รับการสนับสนุนหรื อ
ความช่วยเหลือในการสร้ างธุรกิจของตนเอง

การผสมผสานกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ของนักธุรกิจแอมเวย์จะต้ องไม่มงุ่ เน้ นไปที่การดาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว หรื อ
ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการค้ าปลีกออนไลน์ เช่น การซื ้อขายทางอีคอมเมิร์ซบนกรรมสิทธิ์ ทางดิจิทลั นักธุรกิจแอมเวย์ไม่
สามารถใช้ กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั อย่างเป็ นทางการของแอมเวย์ หรื อกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่แอมเวย์เป็ นเจ้ าของในการชักชวนผู้
มุง่ หวังหรื อลูกค้ าให้ มาเป็ นสมาชิก ใช้ บริ การ หรื อผลิตภัณฑ์จากกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจแอมเวย์ ในทางกลับกันนักธุรกิจแอมเวย์ไม่
สามารถใช้ กรรมสิทธิ์ ทางดิจิทลั ที่ไม่ใช่ธุรกิจแอมเวย์ เพื่อส่งเสริ ม แนะนา หรื อ เพื่อขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ หรื อบริ การ หรื อ
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ส่งเสริ มโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ การผสมผสานกรรมสิทธิ์ ทางดิจิทัลต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดของกรรมสิทธิ์
ชุมชน หรื อธุรกิจนันๆ
้

ข้ อยกเว้ น
นักธุรกิจแอมเวย์จะต้ องไม่ผสมผสาน ใช้ ประโยชน์ ส่งเสริ มการขาย แนะนา หรื อ ขาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- ผลิตภัณฑ์ หรื อโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจจากการขายตรง หรื อธุรกิจเครื อข่าย
- ผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ การซึง่ ไม่ได้ รับอนุญาตจากการขายทางออนไลน์ หรื อจาเป็ นต้ องมีใบอนุญาต หรื อต้ องได้ รับ
อนุญาตก่อนขาย เช่น เงินกู้ การลงทุนทางการเงิน การบริ การด้ านกฎหมาย หรื อการบริ การด้ านการแพทย์ ฯลฯ
ธุรกิจที่ขดั แย้ งกัน หรื อ เกี่ยวกับการใช้ ชีวติ เช่น ภาพลามกอนาจาร ยาสูบ การเมือง การแพทย์ทางเลือก ศาสนา การ
พนัน มุมมองการลงทุน ฯลฯ
- การบริ การซึง่ รวมถึงการให้ คาปรึกษา ทักษะการใช้ ชีวิต การให้ คาปรึกษาด้ านการสมรส การให้ คาปรึกษาทางจิต
วิญญาณ การพูดในที่สาธารณะ หรื อการพัฒนาการเป็ นเจ้ าของกิจการ หรื อการบริ การใดๆ ซึง่ ต้ องใช้ การเสแสร้ งใน
การที่จะชักจูงผู้คนเข้ าสูแ่ อมเวย์ แต่นาเสนอผลิตภัณฑ์ การบริ การ หรื อความสนใจอื่นๆ มากกว่าผลิตภัณฑ์ของแอม
เวย์ หรื อโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์
นอกจากนี ้นักธุรกิจแอมเวย์ ไม่สามารถผสมผสาน ใช้ ประโยชน์ ส่งเสริ ม แนะนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็ นการแข่งขันโดยตรงและเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้ กับผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ที่มีอยู่ อย่างไรก็ ตามนักธุรกิจแอมเวย์ สามารถผสมผสานใช้ ประโยชน์
ส่งเสริ ม แนะนาผลิตภัณฑ์เหล่านันผ่
้ านการผสมผสานกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ตราบใดที่ไม่ได้ รับเงินเป็ นค่าตอบแทน
ภายใต้ การผสมผสานของออนไลน์คอมมูนิตี ้ ยอดขายของผลิตภัณฑ์แอมเวย์ จาเป็ นต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแอมเวย์ นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ควบรวมผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์กบั ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ
แอมเวย์เป็ นส่วนหนึง่ ของการส่งเสริ มการขาย หรื อการนาเสนอการขาย

ตัวอย่ างการประยุกต์ และใช้ ประโยชน์ จากออนไลน์ คอมมูนิตที ้ ่ หี ลากหลาย
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์เป็ นผู้ชื่นชอบการขี่จกั รยานใช้ กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่ไม่ใช่เพื่อการค้ าปลีกของตนเองในการพูดคุย
และแบ่งปั นความคิดกับผู้ที่ชื่นชอบการขี่จกั รยานรายอื่นๆ นักธุรกิจแอมเวย์ทา่ นนี ้ยังใช้ กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั เพื่อทา
การส่งเสริ มการใช้ ชีวิตแบบมีสขุ ภาพที่ดีด้วยการใช้ ผลิตภัณฑ์นวิ ทริ ไลท์และเพื่อจาหน่ายอุปกรณ์จกั รยาน สิง่ นี ้ได้ รับ
อนุญาตเนื่องจากนักธุรกิจแอมเวย์ทา่ นนันเป็
้ นเจ้ าของและเป็ นผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ซึง่ ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการค้ าปลีกออนไลน์เท่านัน้ และใครก็ตามทีต่ ้ องการเข้ าไปดูเนื ้อหาก็ สามารถเลือกช่องทางได้ ด้วยตนเอง
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์ได้ โพสต์ในบล็อคของตนองเกี่ยวกับลิปสติก 5 ชนิดที่ตนเองชื่นชอบซึ่งหนึ่งในนันเป็
้ นผลิตภัณฑ์ของ
อาร์ ทิสทรี สิ่งนี ้ได้ รับอนุ ญาตเพราะว่ากรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั นี ้มีนกั ธุรกิจแอมเวย์ท่านนี ้เป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้ควบคุม
นักธุรกิ จแอมเวย์ ท่านนีไ้ ด้ รับอนุญาตที่จะผสมผสาน ใช้ ประโยชน์ ส่งเสริ ม แนะนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นการแข่งขัน
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(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

โดยตรงกับผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ตราบใดก็ตามที่ นกั ธุรกิจแอมเวย์ท่านนี ้ไม่ได้ ทาการขายลิปสติกเหล่านันผ่
้ านทาง
ช่องทางที่ตนเองเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั หรื อได้ รับค่าตอบแทนจากการที่โพสต์ผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่ง
นัก ธุ ร กิ จ แอมเวย์ ได้ โพสต์ ข้อ มูลเกี่ ยวกับ ธุ ร กิ จแอมเวย์ บ นอิน สตาแกรมที่ เ ป็ น บัญชี ซึ่ง ลงทะเบี ย นในนามธุรกิ จ
ร้ านอาหารของตนเอง สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเพราะว่ากรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ สาหรับร้ านอาหารซึ่ง
เป็ นธุรกิจเชิงพาณิชย์เพียงประเภทเดียวเท่านัน้
นักธุรกิจแอมเวย์เป็ นนักดนตรี ซงึ่ จัดทาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และขายเพลงของตนเอง นักธุรกิจแอมเวย์ทา่ นนี ้ใช้
หน้ าเพจเฟซบุ๊กสาหรับธุรกิจแอมเวย์ของตนเองเพื่อทาการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับ
ข้ อมูลกาหนดการทัวร์ คอนเสิร์ตของตนเองและชวนเชิญให้ นกั ธุรกิจแอมเวย์ทวั่ ไปซื ้อบัตรคอนเสิร์ตนัน้ สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับ
อนุญาตเนื่องจากนักธุรกิจแอมเวย์ทา่ นนี ้ใช้ กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่จดั ทาขึ ้นเพื่อธุรกิจแอมเวย์ของตนเองเพื่อชักชวนให้ ผ้ ู
คาดหวังที่จะเป็ นลูกค้ าซื ้อบัตรคอนเสิร์ตซึง่ ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจแอมเวย์ของตนและไม่ได้ เป็ นธุรกิจค้ าปลีก
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ จดั ทาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ บริ ษัทให้ คาปรึ กษาด้ านทักษะการใช้ ชีวิตที่ตนเองเป็ นเจ้ าของ
บังอรได้ พบเว็บไซต์ดงั กล่าวและพบปะกับนักธุรกิจแอมเวย์ นักธุรกิจแอมเวย์ได้ ค้นพบว่าการใช้ เว็บไซต์นี ้สามารถทา
การสรรหาบุคคลเพื่อเป็ นเจ้ าของธุรกิจแอมเวย์ได้ สิ่งนีไ้ ม่ ได้ รับอนุ ญาตเนื่องจากธุรกิจที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ท่านนี ้
ดาเนินการอยู่ จัดอยูใ่ นรายการธุรกิจ/บริ การที่ไม่สามารถใช้ การผสมผสานกับธุรกิจของแอมเวย์ได้
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ ใช้ วิธีการผสมผสานในการขายโดยการโพสต์ขายสบูท่ ี่ตนเองเป็ นผู้ผลิตผ่านทางโปรไฟล์เฟซบุ๊ก สิ่ง
นีไ้ ม่ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตเนื่องจากสบู่ของนักธุรกิ จแอมเวย์ เป็ นคู่แข่งขันโดยตรงและยั งเป็ นสินค้ าที่สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑ์สบูข่ องแอมเวย์ได้ ด้วย

การโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย
นักธุรกิ จแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ ทาการโฆษณาโดยการใช้ เครื่ องมือในการสืบค้ น (search engine) ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม
รวมถึงการใช้ เพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยใช้ ระบบปฏิบตั ิการที่ได้ รับอนุมตั ิจากแอมเวย์
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาการโฆษณา โดยการใช้ บริ การโฆษณาที่มีคา่ ใช้ จา่ ย ซึง่ รวมถึงการส่งเสริ ม การเป็ น
สปอนเซอร์ การจัดแสดงหรื อโฆษณาบนเครื่ องมือในการสืบค้ น เนื่องจากโฆษณาเหล่านี ้สร้ างความได้ เปรี ยบที่ไม่เป็ นธรรม
ระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์ด้วยกันและอาจเป็ นการแข่งขันกับแอมเวย์โดยตรงโดยปราศจากข้ อจากัด การโฆษณาแบบมี
ค่าใช้ จา่ ยหรื อแบบไม่มคี า่ ใช้ จ่าย การโฆษณาผ่านบริ การจัดหาต่างๆ เว็บไซต์ประมูล เว็บไซต์สาหรับการซื ้อคูปองในราคา
พิเศษ การขายสินค้ ามือสองออนไลน์ (online garage sales) กลุม่ การซื ้อ/ขาย เว็บไซต์ระดมทุน ตลอดจนเว็บไซต์การค้ าหรื อ
การขายตรงเป็ นสิง่ ที่ไม่ได้ รับอนุญาต การโฆษณาผ่านเว็บไซต์เหล่านี ้อาจเป็ นผลกระทบต่อการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของนักธุรกิจ
แอมเวย์ และกระทบชื่อเสียงและตราสินค้ าของแอมเวย์
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ตัวอย่ างโฆษณา
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์ใช้ กูเกิล มาย บิสซิเนส (Google® My Business) เพื่อโฆษณาธุรกิจแอมเวย์ของตนเอง สิ่งนี ้
ได้ รับอนุญาตเนื่องจากเป็ นเว็บไซต์เครื่ องมือในการสืบค้ น (search engine) ที่ไม่มีคา่ ธรรมเนียมและใช้ ภายใน
พื ้นที่ของนักธุรกิจแอมเวย์เอง นอกจากนี ้ต้ นแบบที่ได้ รับอนุญาตจากแอมเวย์เท่านันที
้ ่จะสามารถใช้ งานได้
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์สร้ างโฆษณา อาร์ ทิสทรี ครี ม แอลเอ็กซ์ (Artistry Crème LX™) ที่เสียค่าสปอนเซอร์ บนหน้ า
เพจเฟซบุ๊กสิ่งนีไ้ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเนื่องจากโฆษณาที่เสียค่าสปอนเซอร์ สร้ างความได้ เปรี ยบที่ไม่เป็ นธรรม
ระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์และอาจเป็ นการแข่งขันกับแอมเวย์โดยตรง
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์สร้ างแคมเปญโฆษณาบนกูเกิล แอดเวิร์ด (Google® Adwords ) โดยการซื ้อคาสาคัญ สิ่งนี ้
ไม่ ได้ รับอนุ ญาตเนื่องจากโฆษณาเหล่านี ้อาจแข่งขันกับโฆษณาของแอมเวย์ และอาจก่อให้ เกิดข้ อได้ เปรี ยบที่
ไม่เป็ นธรรมระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์
(ง) นักธุรกิจแอมเวย์สร้ างโพสต์ในเครกส์ลสิ ต์ เพื่อโฆษณา เอ็กซ์เอส เอเนอร์ จี ดริ ง้ ค์ (XS Energy Drink) สิง่ นี ้ไม่ ได้
รับอนุญาตเนื่องจากเครกส์ลสิ ต์เป็ นบริ การโฆษณาแบบบริ การจัดหาสินค้ าและ/หรื อบริ การที่จดั เป็ นหมวดหมู่
และอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและตราสินค้ าของแอมเวย์

วิดีโอ เสียง และการถ่ ายทอดสดภาพและเสียงผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Live Streaming)
วิดีโอ เสียง และการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (ซึ่งรวมถึง วิดีโอ และ/หรื อเสียง ภายในการสื่อสารผ่าน
สือ่ ดิจิทลั โดยทั่วไปไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าจากแอมเวย์ถ้าอยู่ในกรรมสิทธิ์ ทางดิจิทลั
ที่น ัก ธุร กิ จ แอมเวย์ เ ป็ น เจ้ า ของหรื อ เป็ น ผู้ ค วบคุม นักธุรกิ จแอมเวย์สามารถที่จะส่ง วิดีโอและเสียงไปยังแอมเวย์เพื่อขอ
คาปรึ กษาและทาการทบทวนก่อนจะโพสต์ โดยอ้ างอิ งได้ จากการส่งเนือ้ หาเพื่อขออนุมัติ ทัง้ นีเ้ นือ้ หาต้ องเป็ นไปตามกฎ
จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
วิดีโอ เสียง และการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ไม่รวมถึงสิง่ ต่อไปนี ้
- เนื ้อหาที่สร้ างขึ ้นโดยองค์กรฝึ กอบรม
- ข้ อมูลสายการสปอนเซอร์
- การกล่าวอ้ างโดยที่ไม่ได้ รับอนุญาต
- รายการอุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจและราคา
- ข้ อมูลที่เป็ นความลับ และ / หรื อข้ อมูลสาคัญทางธุรกิจเกี่ยวกับแอมเวย์ซึ่งรวมถึงข้ อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนเปิ ดตัว
การเปลีย่ นแปลงผู้บริ หาร การปิ ดโรงงาน การควบรวมกิจการ ฯลฯ โดยปราศจากข้ อจากัด
- เอกสารอื่นใดก็ตามที่ละเมิดหลักปฏิบตั ิ
การถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (Live Streaming) เมื่อไม่ทาการบันทึกหมายรวมถึงสิง่ ต่อไปนี ้
- ข้ อมูลแผนการจ่ายผลตอบแทนสาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ซงึ่ เป็ นสิง่ ที่ต้องเปิ ดเผยเกี่ยวกับการสร้ างรายได้ และการ
รับรายได้ นนรวมถึ
ั้
งการดารงคุณสมบัติ รางวัล และโบนัสผ่านทางแอมเวย์โดยปราศจากข้ อจากัด
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อุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจที่ได้ รับอนุญาตสาหรับผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็ นลูกค้ า
- ข้ อมูลการส่งเสริ มองค์กร การฝึ กอบรมของนักธุรกิจแอมเวย์รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงวันจัดกิจกรรมและราคา
บัตรเข้ างาน อย่างไรก็ตามการได้ รับการอนุญาตล่วงหน้ าเป็ นสิง่ จาเป็ นที่ต้องกระทาสาหรับวิดีโอ และเสียง
รวมถึงการบันทึกการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ได้ ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อแจกจ่าย จาหน่าย
หรื อใช้ ในการประชุมโดยไม่ผา่ นระบบเครื อข่าย
-

นอกจากนี ้สาหรับ วิดีโอ และเสียงรวมถึงการบันทึกการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (Live Streaming)
ดังต่อไปนี ้จะสามารถดาเนินการได้ ก็ตอ่ เมื่อนักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับการอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากแอมเวย์ก่อน
- แผนธุรกิจซึ่งมีเนื ้อหาอธิบายเกี่ยวกับข้ อมูลแผนการจ่ายผลตอบแทนสาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ รวมทัง้ วิธีการ
สร้ างรายได้ และการได้ รับรายได้ ตลอดจนคุณสมบัติ รางวัล และโบนัสผ่านทางแอมเวย์ เพื่อใช้ กบั ผู้ที่คาดหวัง
ว่าจะเป็ นลูกค้ าหรื อการฝึ กอบรมนักธุรกิจแอมเวย์เกี่ยวกับการแสดงแผนธุรกิจโดยปราศจากข้ อจากัด
- การเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ คา่ เสียหายสาหรับผลิตภัณฑ์ซงึ่ เนื ้อหาที่เบี่ยงเบนไปจากการเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ คา่ เสียหาย
สาหรับผลิตภัณฑ์แอมเวย์
- การหาผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็ นลูกค้ าซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการสอนวิธีหาผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็ นลูกค้ า การสรรหาผู้
ร่วมธุรกิจ และเทคนิคการสปอนเซอร์
- การแสดงรายได้
- ทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลภายนอก หมายรวมถึงเพลง เครื่ องหมาย ตราสัญลักษณ์ กราฟิ กและรู ปภาพ
(ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากบุคคลภายนอกนันๆ
้ )โดยปราศจากข้ อจากัด

เว็บไซต์ โปรแกรมสาหรั บอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile APPS) การเผยแพร่ เสียงผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต
(PODCASTS) และการเผยแพร่ ข่าวสารผ่ านเว็บไซต์ ให้ บริการข้ อมูลส่ วนตัว (BLOGS)
นักธุรกิจแอมเวย์ต้องได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากแอมเวย์สาหรับแนวความคิดในการจัดทาเว็บไซต์ โปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (Mobile APPS) การเผยแพร่เสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (PODCASTS) และการเผยแพร่ ขา่ วสารผ่าน
เว็บไซต์ให้ บริ การข้ อมูลส่วนตัว (BLOGS)

กิจกรรมผ่ านสื่อดิจิทัล
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ จดั กิจกรรมผ่านสื่อดิจิทลั หรื อกิจกรรมเสมือนจริ งที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์ โดย
นักธุรกิจแอมเวย์ต้องปฏิบตั ิตามกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกันคุณภาพ กิจกรรมผ่านสือ่ ดิจิทลั ( Digital Events )
หมายถึงกิจกรรมที่กาหนดให้ จดั ขึ ้นเสมือนจริ งโดยมีการกาหนดในช่วงระยะเวลาหนึง่ ซึง่ มีหวั ข้ อและกลุม่ หรื อออนไลน์คอมมูนิตี ้
โดยเฉพาะ การดาเนินกิจกรรมผ่านสือ่ ดิจิทลั ที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของ หรื อควบคุมกรรมสิทธิ์ ทางดิจิทัลต้ องได้ รับ
อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากแอมเวย์และผู้จดั งานก่อน
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กิจกรรมผ่านสื่อดิจิทลั ทุกกิจกรรมต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
- หากมีการขายผลิตภัณฑ์ภายในงาน ผลิตภัณฑ์ที่นามาขายต้ องสอดคล้ องกันกับแนวคิดของงาน
- แอมเวย์ต้องอนุมตั ิเนื ้อหาและสือ่ ต่างๆ ทังหมดที
้
่จะนามาใช้ หรื อถูกนามาใช้ ในช่วงการจัดกิจกรรม
- รายการอุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจและข้ อมูลการฝึ กอบรมของสายธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์ บัตรร่ วมงานและกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายได้ รับอนุญาตเฉพาะภายในออนไลน์คอมมูนิตี ้ของนักธุรกิจแอมเวย์เท่านัน้
- หากจะนาข้ อมูลแผนการจ่ายผลตอบแทนสาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ไปใช้ ในออนไลน์คอมมูนิตี ้ที่ไม่ใช่ของนักธุรกิจ
แอมเวย์ นักธุรกิจแอมเวย์ต้องนาเสนอให้ แอมเวย์เป็ นผู้อนุญาตก่อนเสมอ
- ไม่ ส ามารถน าเนื อ้ หาจากบุ ค คลภายนอกมาใช้ งานได้ หากไม่ ไ ด้ รั บ การอนุ ม ั ติ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจาก
บุคคลภายนอกและจากแอมเวย์
ตัวอย่ างกิจกรรมผ่ านสื่อดิจิทลั
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์จดั กิจกรรมอาร์ ทิสทรี ปาร์ ตี ้เสมือนจริงบนเพจเฟซบุ๊ก สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตเนื่องจากอยูภ่ ายใต้
กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ทา่ นนันๆ
้ เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุม
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์จดั ทาตารางกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ กที่เป็ นสาธารณะเพื่อเชิญชวนให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมการปรุ ง
อาหารของแอมเวย์ที่กาลังจะเกิดขึ ้นของตนเอง สิ่งนี ้ได้ รับอนุ ญาตเพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อ
ควบคุมกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั นัน้
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับเชิญให้ ไปสัมภาษณ์ผา่ นการเผยแพร่เสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (PODCASTS) เพื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตพร้ อมจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากแอมเวย์เนื่องจากไม่ได้ เป็ นกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ทา่ นนันๆ
้ เป็ น
เจ้ าของหรื อผู้ควบคุม
(ง) นักธุรกิจแอมเวย์เข้ าร่วมกิจกรรมความงามเสมือนจริ งบนเพจเฟซบุ๊กในกลุม่ สาธารณะของเพื่อนและเริ่ มนาเสนอ
ธุรกิจแอมเวย์ของตนเองไปพร้ อมกัน สิ่ งนี ้ไม่ ได้ รับอนุ ญาตเพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับการอนุมตั ิเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากแอมเวย์ หรื อได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของงานก่อน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่อยู่ ภายใต้
กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ทา่ นนันๆ
้ เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุม
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ ทาการบันทึกและโพสต์วิดีโอและเสียงของกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยแอมเวย์โดยที่เนื ้อหาจะต้ อง
สอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ิกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการสือ่ สารแบบดิจิทลั

การอ้ างสิทธิเกี่ยวกับแอมเวย์
การอ้ างสิทธิเกี่ยวกับแผนธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของแอมเวย์ที่นาเสนอผ่านหรื อโดยแอมเวย์ต้องนาเสนอ
อย่างซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง
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การอ้ างสิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของแอมเวย์จะต้ องใช้ ภาษาที่ได้ รับการรับรองโดยแอมเวย์และไม่อาจเปลี่ ยนแปลง
ได้ (หมายเหตุที่เกี่ยวข้ อง:อ้ างอิงตามที่ตงของการอ้
ั้
างสิทธิ)
นักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ โพสต์และแบ่งปั นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอมเวย์ที่พร้ อมจาหน่ายในตลาดระหว่างประเทศไม่วา่
นักธุรกิจแอมเวย์เหล่านันจะมี
้ ธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศเหล่านันหรื
้ อไม่ อย่างไรก็ตามหากการโพสต์มีการกล่าวถึงการอ้ าง
สิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แม้ วา่ การอ้ างสิทธินนจะได้
ั้
รับการอนุมตั ิจากแอมเวย์แล้ ว แต่จาเป็ นต้ องมีข้อความที่แสดงการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบกล่าวรวมไว้ ในการโพสต์ด้วย ตัวอย่างเช่น
ก. หากนัก ธุ ร กิ จแอมเวย์ มี ธุร กิ จแอมเวย์ ในตลาดระหว่างประเทศที่ ซึ่งผลิตภัณ ฑ์ พ ร้ อมจาหน่าย ข้ อ ความที่โพสต์
จาเป็ นต้ องกล่าวรวมถึงสิ่งที่ต้องแสดงว่าการโพสต์ มีจุดม่งหมายสาหรั บผู้รับสารในตลาดระหว่างประเทศนัน้ ๆ
(ตัวอย่างเช่น “ผลิตภัณฑ์นี ้สาหรับลูกค้ าในประเทศไทยเท่านัน”
้
ข. หากนักธุรกิจแอมเวย์ไม่มีธุรกิจแอมเวย์ในตลาดระหว่างประเทศที่ซงึ่ ผลิตภัณฑ์พร้ อมจาหน่าย ข้ อความจาเป็ นต้ อง
กล่าวรวมด้ วยคือ “ผลิตภัณฑ์นี ้ไม่มีจาหน่ายในประเทศไทย”

รายได้ และการใช้ ชีวิต
การบรรยายเกี่ยวกับรายได้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมต้ องเป็ นความจริ ง ไม่กล่าวเกินจริ ง ต้ องระบุศกั ยภาพของการสร้ างรายได้ และ
ความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้ ชีวิต อุปกรณ์ที่แสดงเกี่ยวกับการมีรายได้ การใช้ ชีวิตและแผนงาน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าจานวนเงินที่เป็ น
รายได้ ในธุรกิจแอมเวย์ต้องได้ รับการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเหมาะสม
ตัวอย่ างรายได้ และการใช้ ชีวิต นักธุรกิจแอมเวย์ทาการโพสต์ภาพเช็คที่ได้ รับจากแอมเวย์บนอินสตาแกรม และกล่าวว่าเขา
ได้ บรรลุเป้าหมายที่ตงใจไว้
ั ้ แล้ วในปี นี ้และรู้สกึ ยินดีที่การทางานหนักของเขาได้ รับการยอมรับ สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตให้
นักธุรกิจแอมเวย์สามารถทาการโพสต์เกี่ยวกับประสบการณ์สว่ นตัวของตนเองได้ หากข้ อความนันๆ
้ เป็ นไปด้ วยความซื่อสัตย์
เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง

การใช้ บุคคลที่มีช่ ือเสียงหรือบุคคลอื่นในการทาการตลาด
การรับรองและใบรับรองต้ องสะท้ อนถึงความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ ความเชื่อ หรื อประสบการณ์ที่แท้ จริ งของผู้รับรอง การรับรองและ
ใบรับรองไม่สามารถใช้ เพื่อทาการอ้ างสิทธิวา่ แอมเวย์ไม่ปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องตามกฎหมายได้
นักธุรกิจแอมเวย์จะต้ องไม่ให้ คา่ ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพื่อแลกเปลีย่ นกับการรับรอง ใบรับรอง หรื อการวิจารณ์ในเชิงบวก
ยกเว้ น การให้ ตวั อย่างผลิตภัณฑ์ นักธุรกิจแอมเวย์ต้องไม่ให้ คา่ ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพื่อให้ มีผ้ ตู ิดตามหรื อชื่นชม
เมื่อมีสงิ่ ที่แสดงความสัมพันธ์การใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงหรื อบุคคลอื่นในการทาการตลาดกับแอมเวย์ หากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ไม่เป็ นที่ยอมรับหรื อเชื่อถือต่อผู้รับข้ อมูล ความสัมพันธ์ดงั กล่าวต้ องถูกเปิ ดเผย ตัวอย่างเช่นเอกสารแสดงความสัมพันธ์อาจ
รวมถึงข้ อเท็จจริ งทีว่ า่ บุคคลที่ได้ รับผลิตภัณฑ์ตวั อย่างโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย เพื่อแลกกับคารับรอง หรือใบรับรอง หรื อหากบุคคลที่
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ให้ คารับรองหรื อใบรับรองเป็ นนักธุรกิจแอมเวย์ การเปิ ดเผยข้ อมูลจะต้ องชัดเจน เด่นชัด อ่านออกได้ ง่าย และใกล้ เคียงกับข้ อมูล
ที่แอมเวย์ใช้ เพื่ออ้ างอิง
ตัวอย่ างการรับรองและใบรับรอง
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์ได้ ทาการรี ทวิตใบรับรองของลูกค้ าว่าเขาได้ รับผลลัพธ์ที่ดีหลังจากใช้ ตวั อย่างแชมพูซาทินิค สิง่ นี ้
ได้ รับอนุญาตเนื่องจากมีการเปิ ดเผยว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ตวั อย่างทีใ่ ห้ โดยไม่มคี า่ ใช้ จา่ ยที่ได้ กล่าวถึงในทวิ ต และลูกค้ า
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนใดๆ เพิม่ เติม
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์ให้ เอสเอ8 จานวนสองกล่องแก่ยทู บู เบอร์ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนจากการแสดงความเห็นในเชิงบวกบน
วิดีโอของยูทบู เบอร์ สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเนื่องจากจานวนของผลิตภัณฑ์ที่มอบให้ (สองกล่อง)จะถูกพิจารณาว่าเป็ น
มากกว่าผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง

ภาพและวิดีโอที่แสดงให้ เห็นภาพก่ อนและหลังใช้ ผลิตภัณฑ์
ภาพและวิดีโอที่แสดงให้ เห็นภาพก่อนและหลังใช้ ผลิตภัณฑ์จดั เป็ นรู ปแบบของใบรับรองประเภทหนึ่ง ไม่ว่าภาพหรื อวิดีโอนัน้
จะเป็ นของนักธุรกิจแอมเวย์หรื อผู้อื่นหรื อไม่ ใบรับรองอาจจะไม่แสดงให้ เห็นถึงการกล่าวอ้ างสิทธิว่าแอมเวย์ไม่ปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมาย
นักธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้ ประโยชน์รูปภาพหรื อวิดีโอก่อนและหลังที่แอมเวย์อนุญาตให้ นกั ธุรกิจสามารถใช้ งานได้ แต่ต้องมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ น นักธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้ งานรูปภาพหรื อวิดีโอก่อนและหลังในแอปพลิเคชันของแอมเวย์เมคอัพ
(เฉพาะการแต่งหน้ าไม่รวมผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว) รู ปภาพหรื อวิดีโอต้ องไม่มีคาบรรยาย ข้ อความ หรื อเสียงที่เกินขอบเขตของการ
อ้ างอิงที่แอมเวย์ระบุไว้ รูปภาพหรื อวิดีโอต้ องไม่มีการแสดงหรื อพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม
นักธุรกิ จแอมเวย์ สามารถใช้ รูปภาพหรื อวิดีโอก่อนและหลังที่เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ แอมเวย์ หรื อการใช้ ง านที่ปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดนี ้
- นักธุรกิจแอมเวย์ไม่สามารถพูดถึงหรื ออ้ างอิงเกี่ยวกับแอมเวย์ นิวทริ ไลท์ บอดี ค้ ีย์ หรื อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของแอมเวย์บน
โพสต์ในสื่อออนไลน์พร้ อมกับรู ปภาพหรื อวิดีโอก่อนและหลัง แต่นกั ธุรกิจแอมเวย์สามารถพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แอมเวย์ในโพสต์ก่อนหน้ าหรื อโพสต์ถดั ไปของสือ่ ออนไลน์
- นักธุรกิจแอมเวย์ควรกล่าวถึงอาหารที่ตนเองรับประทานเพื่อสุขภาพและการออกกาลังกายซึง่ เป็ นที่มาผลลัพธ์
- นักธุรกิจแอมเวย์จะต้ องโพสต์ภาพหรื อวิดีโอก่อนและหลังในพืน้ ที่ดิจิทลั ที่ตนเองเป็ นเจ้ าของและสามารถควบคุมได้
- รู ปภาพหรื อวิดีโอก่อนและหลังจะต้ องเป็ นไปตามกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการ
สือ่ สารแบบดิจิทลั
- รูปภาพหรื อวิดีโอก่อนและหลังจะต้ องสอดคล้ องกับกฎหมายกฎและข้ อบังคับ
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หากมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่มีอยูร่ ะหว่างบุคคลที่ให้ คารับรองหรื อใบรับรองและแอมเวย์ และเอกสารแสดงความสัมพันธ์
นันไม่
้ เป็ นที่ยอมรับ หรื อเป็ นที่คาดหวังโดยผู้รับสาร ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวจาเป็ นต้ องมีการเปิ ดเผย การเปิ ดเผยข้ อมูลจะต้ อง
ชัดเจน เด่นชัด อ่านออกได้ ง่าย และใกล้ เคียงกับการกล่าวอ้ างสิทธิ

การสาธิตผลิตภัณฑ์
การสาธิ ตผลิตภัณฑ์เป็ นการนาเสนอผลิตภัณฑ์แอมเวย์ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ผลิตภัณฑ์จริ งเพื่อแสดงให้ เห็นการใช้ งานหรื อ
ผลลัพธ์ที่ได้ จากการใช้ ผลิตภัณฑ์
นักธุรกิจแอมเวย์ ต้องได้ รับการอนุมัติเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากแอมเวย์ สาหรับการสาธิ ตผลิตภัณฑ์แอมเวย์ อย่างไรก็
ตามการสาธิ ตผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมัติเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ ามี รายการดังต่อไปนี ้
- การใช้ ผลิตภัณฑ์ตามวิธีใช้ ทจี่ ดั พิมพ์และเผยแพร่ โดยแอมเวย์และใช้ ตามวิธีใช้ อย่างเข้ มงวด
- การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่แอมเวย์เป็ นผู้จดั
- การใช้ ผลิตภัณฑ์เมคอัพของแอมเวย์ (เมคอัพไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว)
- การใช้ ผลิตภัณฑ์ซงึ่ บรรยายให้ นกั ธุรกิจ แอมเวย์ใช้ ผลิต ภัณฑ์ สาหรั บการประกอบอาหารของแอมเวย์ (Amway
cookware products) ตามที่การใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ มจี ดุ มุง่ หมายไว้ (เช่น การจัดเตรี ยม และการปรุงอาหาร)
การสาธิตผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีคาบรรยายใต้ ภาพ ข้ อความ หรื อเสียง ซึ่งกล่าวอ้ างเกินจริ งกว่าขอบเขตของการกล่าวอ้ างสิทธิที่
แอมเวย์ได้ จดั ทาไว้ สาหรับผลิตภัณฑ์ การสาธิตผลิตภัณฑ์จะต้ องไม่แสดงลักษณะเฉพาะ สาธิต หรื อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของ
บุคคลภายนอก

ทรัพย์ สินทางปั ญญา
ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นงานสร้ างสรรค์ที่ผ้ สู ร้ างมีสิทธิและสามารถยื่นขอสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า ฯลฯ นักธุรกิจ
แอมเวย์สามารถใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาของแอมเวย์ หรื อบุคคลอื่นที่ตนได้ รับสิทธิ สาหรั บการใช้ งาน ทรัพย์สินทางปั ญญา
สามารถหมายรวมถึง เพลง ภาพ เสียง วิดีโอ ข้ อความ เครื่ องหมายการค้ า ตราสัญลักษณ์ (logo) หรื อผลงานอื่นๆ

ผลงานที่มีลิขสิทธิ์
ผลงานที่มีลขิ สิทธิ์รวมถึง เพลง หนังสือ นิตยสาร บทความ และงานเขียนอื่นๆ โดยรวมถึงบทคัดย่อและคาแปล สุนทรพจน์
ภาพถ่าย งานศิลปะซึง่ รวมถึงภาพออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อคและโพสต์ในสือ่ สังคมออนไลน์อื่นๆ วิดีโอ ภาพยนตร์ การแสดง
ประติมากรรม อาคาร แบบจาลอง 3 มิติ และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

การใช้ เนือ้ หาที่สร้ างสรรค์ โดยแอมเวย์
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่สามารถใช้ เนื ้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่สร้ างสรรโดยแอมเวย์โดยไม่ได้ รับอนุญาตก่อน เว้ นแต่นกั ธุรกิจแอมเวย์ได้ รับ
เนื ้อหามาจากแหล่งที่ได้ รับอนุญาตตามที่แอมเวย์ระบุ ตัวอย่างเช่น การขออนุญาตนาผลงานที่ผลิตขึน้ โดยแอมเวย์ไปใช้ งาน
โดยท่านสามารถส่งเรื่ องมาที่ อีเมล์ ath_bcr@amway.com โดยมีข้อยกเว้ นคือเมื่อแอมเวย์อนุญาตให้ นกั ธุรกิจแอมเวย์ใช้
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เนื ้อหาที่สร้ างสรรค์โดยแอมเวย์ นักธุรกิจแอมเวย์จะต้ องนาเสนอเนื ้อหาตามข้ อเท็จจริ ง รวมถึงนักธุรกิจแอมเวย์สามารถใช้
เนื ้อหาที่แอมเวย์เป็ นผู้สร้ างสรรค์ขึ ้นซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ของแอมเวย์เอง เมื่อมีการสร้ างเนื ้อหาบนกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั
ซึง่ นักธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของรวมถึงการเพิ่มสติ๊กเกอร์ วิดีโอสติ๊กเกอร์ ตัวอักษร ภาพเคลือ่ นไหว หรื ออื่นๆ แอมเวย์อนุญาต
ให้ ดาเนินการได้ ตราบเท่าที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ยงั คงไว้ ซงึ่ ความครบถ้ วนสมบูรณ์ของประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ นักธุรกิจ
แอมเวย์ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิในการแชร์ หรื อเชื่อมโยงลิงก์จากกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่เป็ นทางการของแอมเวย์

ตัวอย่ างการใช้ เนือ้ หาที่สร้ างสรรค์ โดยแอมเวย์
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์แชร์ รูปจากหน้ า บัญชีเฟซบุ๊กอย่างทางการของแอมเวย์เพื่อทาการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์
แอล.โอ.ซี. บนหน้ าเว็บเพจของตนเอง นักธุรกิจแอมเวย์ ได้ รับอนุญาตให้ แบ่งปั นโพสต์ เนื่องจากไม่จาเป็ นต้ อง
ได้ รับอนุญาตให้ แบ่งปั นจากกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ที่เป็ นทางการของแอมเวย์
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์ทาการบันทึกหรือถ่ายภาพจากหน้ าจอภาพผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎใน www.amway.co.th และ
โพสต์ลงในโปรไฟล์ทวิตเตอร์ ของตนเอง สิ่งนี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเพราะว่าสิทธิในภาพบนเว็บไซต์เป็ นของบริ ษัท
แอมเวย์เท่านัน้ (เช่น ภาพนางแบบในเว็บไซต์การถ่ายภาพ) และอาจไม่ครอบคลุมถึงการใช้ งานของนักธุรกิจ
แอมเวย์ นอกจากนี ้คุณภาพของภาพถ่ายอาจลดลง นักธุรกิจแอมเวย์สามารถขออนุมตั กิ ารใช้ ผลงานที่ผลิตโดย
แอมเวย์ โดยส่งอีเมล์มาที่ อีเมล์ ath_bcr@amway.com เพื่อที่จะมัน่ ใจได้ วา่ นักธุรกิจแอมเวย์ใช้ ภาพที่มี
คุณภาพสูงและ ได้ รับอนุญาตอย่างถูกต้ อง
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์มีภาพของผลิตภัณฑ์อาร์ ทิสทรี ที่ได้ รับอนุญาตจากแอมเวย์และได้ ทาการเพิม่ สติก๊ เกอร์ ไปบน
ภาพพร้ อมทังเพิ
้ ม่ ข้ อความจากนันได้
้ ดาเนินการโพสต์ภาพดังกล่าวบนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram Story)
ของตัวเอง การดาเนินการในลักษณะนี ้นักธุรกิจแอมเวย์ยงั คงไว้ ซงึ่ ภาพลักษณ์และเนื ้อหาสาระของภาพไว้
ดังเดิ
้ มและคงไว้ ซงึ่ ความสมบูรณ์ครบถ้ วนของประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สิง่ นีไ้ ด้ รับอนุญาตให้ ดาเนินการได้
เพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตให้ ทาการตกแต่งหรื อเพิ่มเติมเนื ้อหาจากแหล่งข้ อมูลของแอมเวย์ได้ โดย
มิต้องได้ รับการอนุมตั ิลว่ งหน้ าเมือ่ ต้ องการสร้ างสตอรี่ บนกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ซึง่ นักธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของ

การใช้ เนือ้ หาที่สร้ างสรรค์ โดยบุคคลภายนอก
นักธุรกิจแอมเวย์ ไม่อาจใช้ เนือ้ หาที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ใบอนุญาต
หรื อการอนุมตั ิใดๆ จากเจ้ าของลิขสิทธิ์ หรื ออย่างน้ อยต้ องมีกฎหมายอนุญาตให้ สามารถใช้ ได้ นักธุรกิจแอมเวย์ต้อง
ได้ รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรสาหรับการใช้ เนื ้อหาที่มลี ขิ สิทธิ์ และแสดงต่อแอมเวย์เมือ่ มีการร้ องขอ นักธุรกิจ
แอมเวย์ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั ของตน
การแชร์ ลงิ ก์หรื อใช้ ปมแชร์
ุ่
กบั บทความ บล็อคโพสต์ หรื อโพสต์ในสือ่ สังคมออนไลน์ที่จดั ทาขึ ้นโดยบุคคลภายนอกอนุญาตให้ มี
ได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่าสิ่งต่างๆ แนบมากับ ลิงก์ ที่ไม่ได้ อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ห รื อโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ นอกจากนี ้ ความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับลิ งก์ ที่โพสต์ จะต้ องไม่อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ หรื อโอกาสทางธุรกิ จแอมเวย์
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ตัวอย่ างการใช้ งานเนือ้ หาที่สร้ างสรรค์ โดยบุคคลภายนอก
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์อ่านบทความออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ เอบีเอส ทูเดย์ ซึ่งกล่าวถึงความเชื่อมโยงที่เป็ นไปได้
ระหว่างน ้ามันปลากับการลดความเสีย่ งต่อโรคหัวใจ นักธุรกิจแอมเวย์ได้ แบ่งปั นบทความนี ้บนบัญชีเฟซบุ๊ กของ
ตนเองโดยมีข้อความดังต่อไปนี ้ "เป็ นบทความที่น่าสนใจจริ งๆ เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่เป็ นไปได้ ระหว่างน ้ามัน
ปลาและโรคหัว ใจ" สิ่ง นี ไ้ ด้ รั บ อนุ ญ าตเนื่อ งจากความคิด เห็ น ของนัก ธุร กิ จแอมเวย์ ไม่ได้ มีก ารอ้ างอิงถึง
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์
(ข) นิตยสารเดลี่ เดย์ โพสต์ลิงก์ หน้ าเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็ นทางการของตนเองซึง่ เชื่อมโยงไปยังบทความบนเว็บไซต์
ของตนเอง นักธุรกิจแอมเวย์แบ่งปั นบทความนี ้ให้ กับผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กของตนเอง หากโพสต์ต้นฉบับของ
นิต ยสารเดลี่ เดย์ มีลกั ษณะ/ปุ่ ม "แชร์ " แอมเวย์อนุญาตให้ นกั ธุร กิจแอมเวย์แ บ่งปั น โพสต์ดงั กล่าวได้ สิ่งนี ้
ได้ รับอนุ ญาตตราบใดที่ข้อคิดเห็นของนัก ธุรกิจแอมเวย์สอดคล้ องกับส่วนอื่นๆ ของมาตรฐานการสื่อสารแบบ
ดิจิทลั ตัวอย่างเช่น เนื ้อหาไม่ควรชี ้ให้ เห็นว่านิตยสารเดลี่ เดย์ กาลังประชาสัมพันธ์หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
นักธุรกิจแอมเวย์หรื อแอมเวย์
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์แบ่งปั นบทความของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอมเวย์ไปยังบัญชีทวิตเตอร์ ของตน
และแสดงความคิดเห็นว่า "ลองอ่านบทความนี ้" สิง่ นี ้ได้ รับอนุ ญาตหากความคิดเห็นของนักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้
มีการอ้ างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรื อธุรกิจของแอมเวย์
(ง) นักธุรกิจแอมเวย์สมัครเป็ นสมาชิกนิตยสารเดลี่ เดย์ และเมื่อเห็นบทความเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ จึง
ทาการคัดลอกภาพหน้ าปกและหน้ าบทความและโพสต์บนอินสตาแกรมของตนเอง สิ่งนี ้ไม่ ได้ รับอนุ ญาตเว้ น
แต่นกั ธุรกิจแอมเวย์จะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนิตยสารเดลี่ เดย์ ก่อน
(จ) นักธุรกิจแอมเวย์เห็นวิดีโอบนยูทูบที่สร้ างสรรโดยนักธุรกิจแอมเวย์ รายอื่น นักธุรกิจแอมเวย์ จึงทาการดาวน์
โหลด (download) วิดีโอดังกล่าว และได้ ทาการอัพโหลด (upload) ไปบนเพจเฟซบุ๊กและแชร์ กบั ผู้ติดตาม
ทังหมดของตน
้
สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเว้ นแต่วา่ นักธุรกิจแอมเวย์จะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ า
ของเดิมที่เป็ นผู้สร้ างสรรค์ก่อน
(ฉ) นักธุรกิจแอมเวย์แบ่งปั นบทความออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ เอ็นวาย นิวส์ บนเพจเฟซบุ๊ก ของตนเองและระบุ
ข้ อความต่อไปนี ้ "เป็ นบทความที่นา่ สนใจมากเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างวิตามินดีและภาวะซึมเศร้ า" ติดต่อ
ฉันหากคุณต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารวิตามินดีใหม่ของนิวทริ ไลท์
สิ่งนี ้ไม่ ได้ รับอนุ ญาตเนื่องจากโพสต์ดงั กล่าวมีการอ้ า งอิงถึงผลิตภัณฑ์แอมเวย์ และก่อให้ เกิดการกล่าวอ้ าง
โดยนัยว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารวิตามินดีของนิวทริ ไลท์สามารถหรื ออาจลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าได้ ซึ่ง
แอมเวย์ไม่มีหลักฐานยืนยันถึงการกล่าวอ้ างสิทธิดงั กล่าว
(ช) นัก ธุ ร กิ จ แอมเวย์ คัดลอกภาพหน้ าปกหนังสือ ที่ ติ ดอัน ดับ ขายดี จ ากกูเกิ ลและโพสต์ ลงในเว็ บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเพราะนักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของสิทธิในรูปภาพนัน้
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เพลง
การทาซ ้า แก้ ไข เล่น แสดง บันทึก เผยแพร่ หรื อสตรี มผ่านทางอินเทอร์ เน็ตไม่สามารถดาเนินการได้ หากไม่ได้ รับอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ไม่มีใบอนุญาต หรื อไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากเจ้ าของหรื อกฎหมายที่ระบุวา่ สามารถให้ กระทาได้ จาเป็ นต้ องมี
ใบอนุญาตมากกว่าหนึง่ ใบเมื่อใช้ งานเพลงที่บนั ทึกไว้ นักธุรกิจจะต้ องเก็บใบอนุญาตที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ได้ รับ และแสดง
ให้ แอมเวย์เมื่อมีการร้ องขอ
แอมเวย์มีซิกเนเจอร์ แทร็ ก (Signature Tracks) ซึ่งเป็ นคลังรวบรวมเพลงให้ กับนักธุรกิจแอมเวย์สาหรับใช้ ในธุรกิจแอมเวย์
เพลงเหล่านันสามารถใช้
้
ได้ เนื่องจากได้ ขอใบอนุญาตและสิทธิการใช้ งานสาหรับนักธุรกิจแอมเวย์แล้ ว

ตัวอย่ างของเพลง
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์บนั ทึกภาพวิดีโอของตนเองโดยใช้ โหมดไทมแลป (Time Lapse) กาลังทาความสะอาดห้ องครัว
ด้ วยผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดแอมเวย์ โฮม ก่อนจะทาการโพสต์บนอินสตาแกรม นักธุรกิจแอมเวย์ได้ เลือกเพลง
จาก ซิกเนเจอร์ แทร็ ก (Signature Tracks) และใส่เพลงลงในวิดีโอ สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตเนื่องจากเพลงนีม้ ีอยู่
ใน ซิกเนเจอร์ แทร็ ก ได้ รับอนุญาตให้ นกั ธุรกิจแอมเวย์ สามารถใช้ งานในลักษณะนีไ้ ด้
(ข) นักธุรกิ จแอมเวย์ทาการบันทึกการสาธิ ตการแต่งหน้ าโดยนาเสนอผลิตภัณฑ์อาร์ ทิสทรี เป็ นเวลา 20 วินาที
ก่อนที่จะโพสต์ลงบนเพจเฟซบุ๊กนักธุรกิจแอมเวย์ได้ เพิ่มเพลงที่เป็ นที่นิยมจานวน 20 วินาทีเป็ นเพลงประกอบ สิง่
นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเว้ นแต่นกั ธุรกิจแอมเวย์จะได้ รับใบอนุญาตที่ถกู ต้ องของเพลงดังกล่าว
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์ทาการบันทึกวิดีโอการแสดงดนตรี สดในกิจกรรมของแอมเวย์เป็ นระยะเวลา 30 วินาที และได้ โพสต์
บนเพจเฟซบุ๊กสิ่งนี ้ไม่ ได้ รับอนุ ญาตเว้ นแต่ผ้ ปู ระสานงานกิจกรรมได้ อนุมตั ิกิจกรรมนี ้อย่างชัดเจน หรื อนักธุรกิจ
แอมเวย์ได้ รับสิทธิให้ นามาใช้ แสดงในลักษณะดังกล่าว

สิทธิในการประชาสัมพันธ์
สิทธิ ในการประชาสัมพันธ์ ข องบุคคลเป็ นสิทธิ ข องบุคคลในการควบคุมและได้ รั บผลประโยชน์ ใ นเชิ งพาณิ ชย์ จากการใช้
ภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งรวมทังชื
้ ่อภาพ เสียง หรื อบุคลิกลักษณะอื่นๆ ของตนเอง นักธุรกิจแอมเวย์จาต้ องเคารพในสิทธิการ
ประชาสัมพันธ์ ของบุคคลอื่นและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั ของนักธุรกิจแอมเวย์ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามคาร้ องขอของบุคคลอื่น ให้ หยุดใช้ ภาพลักษณ์ ของบุคคลอื่น นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ในการ
ประชาสัมพันธ์ของบุคคลอื่นเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบุคคลเหล่านัน้
แอมเวย์ไม่อนุญาตให้ นกั ธุรกิจแอมเวย์โพสต์เนื ้อหาที่มีภาพลักษณ์ของผู้มีชื่อเสียงหรื อรู ปพรรณที่เด่นชัด ของบุคคลภายนอก
เว้ นแต่นกั ธุรกิจแอมเวย์จะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบุคคลที่ปรากฏในเนื ้อหาหรื อแอมเวย์ได้ อนุมตั ิเนื ้อหานันแล้
้ ว
ตัวอย่ างของสิทธิในการประชาสัมพันธ์
ก. นักธุรกิจแอมเวย์อยูท่ ชี่ ายหาด และกาลังถ่ายภาพตนเอง (เซลฟี่ ) โดยถือกระป๋ องเครื่ องดื่มเอ็กซ์เอส และ
สามารถมองเห็นกลุม่ คนในพื ้นหลังแต่มมุ กล้ องโฟกัสไปที่นกั ธุรกิจแอมเวย์ และภาพของอัตลักษณ์ของกลุม่ คน
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ในพื ้นหลังมองเห็นได้ ไม่ชดั เจน นักธุรกิจแอมเวย์โพสต์ภาพถ่ายนี ้พร้ อมคาอธิบายภาพ “วันที่สวยงามริ ม
ชายหาดกับเอ็กซ์เอส ดูลงิ ค์ในชีวประวัติสาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีได้ รับเอ็กซ์เอสของคุณ” สิง่ นี ้ได้ รับ
อนุญาตอย่างไรก็ตามแอมเวย์ต้องการให้ นกั ธุรกิจแอมเวย์ลบโพสต์ออก หากบุคคลที่อยูใ่ นในภาพสามารถดู
ออกได้ วา่ เป็ นภาพของตนและได้ ร้องขอให้ ลบโพสต์นนทิ
ั ้ ้ง
ข. นักธุรกิจแอมเวย์ถา่ ยภาพตนเอง (เซลฟี่ ) กับนักเขียนที่มชี ื่อเสียงซึง่ ได้ รับจ้ างให้ เป็ นผู้บรรยายและเซ็นชื่อหนังสือ
ในงานกิจกรรมของแอมเวย์ซงึ่ มองเห็นได้ อย่างเด่นชัดที่ด้านหลัง สิง่ นีไ้ ด้ รับอนุญาต ในกรณีที่รายละเอียด
กาหนดการของกิจกรรมอนุญาตให้ ถ่ายรูปนักเขียนดังกล่าวในงานได้ หากได้ รับอนุญาตนักธุรกิจแอมเวย์ไม่
สามารถระบุวา่ นักเขียนดังกล่าวเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกันหรื อได้ รับการรับรองจากแอมเวย์
ค. นักธุรกิจแอมเวย์ทาการรี ทวิตภาพของนักสโนว์บอร์ ดที่มชี ื่อเสียงกาลังดื่มเอ็กซ์เอสพร้ อมระบุคาบรรยายใต้ ภาพ
“ดูนี่ส!ิ นักกีฬาชื่อดังก็วางใจในเอ็กซ์เอส” สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเว้ นแต่นกั ธุรกิจแอมเวย์ได้ รับอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากนักสโนว์บอร์ ดท่านนัน้
ง. นักธุรกิจแอมเวย์อยู่ที่ชายหาด และถ่ายภาพตนเอง(เซลฟี่ ) โดยถือกระป๋ องเอ็กซ์เอสมีบคุ คลสองคนทาการแย่ง
ซีนโดยทัง้ คู่ยกนิ ้วหัวแม่มือเป็ นสัญลักษณ์ ให้ กับนักธุรกิจแอมเวย์ ท่านนัน้ นักธุรกิ จแอมเวย์โพสต์รูปนีพ้ ร้ อม
คาอธิบายภาพ “วันที่ยอดเยี่ยมริ มชายหาด! ทุกคนต่างชื่นชอบเอ็กซ์เอสดูลงิ ก์ในชีวประวัติ สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีได้ รับผลิตภัณฑ์เอ็กซ์เอสของคุณ!” สิ่งนี ้ไม่ ได้ รับอนุญาตเว้ นแต่วา่ บุคคลทังสองให้
้
ความยินยอมแก่
นักธุรกิจแอมเวย์ และให้ ความรู้สกึ ประทับใจว่าทังสองนั
้
นก
้ าลังประชาสัมพันธ์เอ็กซ์เอส

การใช้ เครื่องหมายการค้ า
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาการคัดลอก แจกจ่าย หรื อใช้ เครื่ องหมายการค้ าของแอมเวย์ หรื อ อัลติคอร์ อิงค์ บริ ษัท
แม่ของแอมเวย์ ในลักษณะอื่นใดโดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากแอมเวย์ แอมเวย์ หรื อ อัลติคอร์ อิงค์ บริ ษัท
แม่ของแอมเวย์ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ร่วมกันในเครื่ องหมายการค้ ารวมทังอาร์
้ ตเวิร์คตราสัญลักษณ์ภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนภาพ
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจากแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับอนุมตั ิตามที่แอมเวย์ระบุเท่านัน้
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาการคัดลอก แจกจ่าย หรื อใช้ เครื่ องหมายการค้ า ของบุคคลภายนอกในลักษณะอื่นใด
โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิอื่นใดจากเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า

เครื่องหมายการค้ าของแอมเวย์
เครื่ องหมายการค้ าของแอมเวย์หมายรวมถึง Amway™, Nutrilite™, Artistry™, XS™ และแบรนด์อื่นๆ ตราสัญลักษณ์ (logo)
หรื อชื่ออื่นที่ใช้ ในปั จจุบนั หรื ออาจนามาใช้ ในอนาคต ซึง่ เป็ นคุณค่าอย่างยิ่งต่อแอมเวย์
แอมเวย์ คาดหวังให้ นักธุรกิ จแอมเวย์ เคารพในสิทธิ โดยการใช้ เฉพาะเครื่ องหมายการค้ าของแอมเวย์ และอาร์ ตเวิร์ค ตรา
สัญลักษณ์ (logo) ภาพผลิตภัณฑ์ และภาพที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจากแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับอนุมตั ิตามที่แอมเวย์ระบุเท่านัน้
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เมื่อมีการสร้ างสรรค์กรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั (เช่น บัญชีเฟซบุ๊ก หรื ออินสตาแกรม หรื อเว็บไซต์) นักธุรกิจแอมเวย์อาจใช้ ชื่อตรา
สินค้ าที่แอมเวย์เป็ นเจ้ าของ (เฉพาะข้ อความเท่านัน)
้ เพื่อที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของนักธุรกิจแอมเวย์กบั แอมเวย์ตามความ
เหมาะสมใน “ส่วนที่เกี่ยวข้ อง” “ชีวประวัติ” หรื อส่วนที่คล้ ายคลึงกันบนกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากแอมเวย์
ล่วงหน้ า นักธุรกิ จแอมเวย์ ไม่สามารถใช้ (ผลิตภัณฑ์ หรื อชื่ อแบรนด์ ) ตราสัญลักษณ์ ของแบรนด์ หรื อรู ปผลิตภัณฑ์ ที่เป็ น
กรรมสิทธิ์ ของแอมเวย์ในชื่อโดเมน ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ จุดรอบภาพ (handle) ชื่อบัญชี ชื่อที่ใช้ แสดงให้ เห็น ชื่อหน้ าเพจ ที่อยู่ ของ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รู ปโปรไฟล์ หรื อภาพพื ้นหลัง หรื อส่วนที่คล้ ายคลึงกันบนกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากแอมเวย์
ยกเว้ นทรัพย์สินที่ได้ รับจากแหล่งที่อนุมตั ิและตามที่อธิ บายไว้ เป็ นอย่างอื่นในส่วนนี ้ นักธุรกิ จแอมเวย์ ไม่ได้ รับอนุญาตให้
คัดลอก แจกจ่าย หรื อใช้ เครื่ องหมายการค้ าของแอมเวย์ในลักษณะอื่นใดโดยที่ไม่ได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก
แอมเวย์

ตัวอย่ างของเครื่องหมายการค้ าของแอมเวย์
(ก) นักธุรกิจแอมเวย์สร้ างหน้ าเพจเฟซบุ๊กและและเขียนชีวประวัติ (Bio) “ฉันเป็ นธุรกิจแอมเวย์ ฉันชื่นชอบและมุง่ มัน่
ในการทาธุรกิจแอมเวย์เกี่ยวกับผลิต บอดี ้คีย์และการควบคุมน ้าหนัก กรุ ณาส่งข้ อความโดยตรงเพื่อขอข้ อมูล
เพิ่มเติม” สิง่ นี ้ได้ รับอนุญาตเนื่องจากสามารถใช้ แบรนด์สนิ ค้ าแอมเวย์ในส่วนของชีวประวัติได้
(ข) นักธุรกิจแอมเวย์สร้ างบัญชีอินสตาแกรมด้ วยชื่อผู้ใช้ (username) ว่า @amwayking สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาต
เนื่องจากนักธุรกิจแอมเวย์ใช้ "amway" เป็ นชื่อผู้ใช้
(ค) นัก ธุ ร กิ จแอมเวย์ สร้ างบัญชี ท วิตเตอร์ และตัง้ ชื่ อทวิตเตอร์ ข องตนว่า บัญ ชี นิ ว ทริ ไลท์ ข องฉัน สิ่ ง นี ไ้ ม่ ไ ด้ รับ
อนุญาตเพราะว่านักธุรกิจแอมเวย์ใช้ ชื่อนิวทริ ไลท์ซงึ่ เป็ นแบรนด์สนิ ค้ าของแอมเวย์เป็ นชื่อที่ใช้ แสดงให้ เห็น

เครื่องหมายการค้ าของบุคคลภายนอก
นักธุรกิจแอมเวย์จะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการไม่ละเมิดสิทธิเครื่ องหมายการค้ า ของบุคคลภายนอกในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั
ของตน นักธุรกิจแอมเวย์ไม่สามารถแสดงหรื อใช้ เครื่ องหมายการค้ าของบุคคลภายนอกในการสือ่ สารผ่านสื่อดิจิทลั ในรู ปแบบ
ที่แสดงความเกี่ยวข้ องซึง่ เสนอแนะอย่างอวดอ้ างในความผูกพัน หรื อการสนับสนุน ระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์หรื อแอมเวย์ และ
บุคคลภายนอกรายนันๆ
้
ตัวอย่ างของเครื่องหมายการค้ าของบุคคลภายนอก
ก. นักธุรกิจแอมเวย์โพสต์ภาพตราสัญลักษณ์ ของบริ ษัทฝึ กอบรมของตนเองบนอินสตาแกรม สิ่งนี ้ได้ รับอนุ ญาตหาก
บริ ษัทฝึ กอบรมแห่งนันอนุ
้ ญาตให้ ใช้ ตราสัญลักษณ์เครื่ องหมายการค้ า
ข. นักธุรกิจแอมเวย์โพสต์วิดีโอบนหน้ าเพจเฟซบุ๊กเพื่อสาธิต (ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการกล่าวอ้ างสิทธิของผลิตภัณฑ์)
วิธีใช้ ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ในห้ องครัว นักธุรกิจแอมเวย์มีตาราอาหารของร้ านตารับไทวางอยูบ่ นเคาน์เตอร์ ถดั ไป
จากผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ และสวมใส่เสื ้อที่ปักตราสัญลักษณ์ร้านตารับไทที่หน้ าอก สิง่ นี ้ไม่ ได้ รับอนุญาต
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เนื่องจากการโพสต์วดิ ีโอนี ้อาจตีความได้ วา่ เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์ กับ ร้ านตารับไท และ/หรื อ
ระหว่างแอมเวย์ กับ ร้ านตารับไท

การยื่นคาร้ องขออนุญาต
อุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจมักจะถูกคิดว่าต้ องเป็ นหนังสือ โบรชัวร์ ซีดี ฯลฯ ที่ใช้ เพื่อการสนับสนุน ฝึ กอบรม จูงใจ และให้ ความรู้แก่
นักธุรกิจแอมเวย์ กลุม่ ผู้คาดหวังว่าจะเป็ นลูกค้ า และลูกค้ า (ดูรายละเอียดที่มาตรา 7) อุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจยังสามารถรวม
กรรมสิทธิ์ ทางดิจิทลั เช่น แอพ เว็บไซต์ พ็อดคาสท์ และวิดีโอ อุปกรณ์ ส่งเสริ มธุรกิจทางดิจิทัลทังหมดต้
้
องปฏิบตั ิตามกฎ
จรรยาบรรณ มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใต้ หลักปฏิบตั ิ อุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจจะต้ องถูกส่งให้ แอมเวย์เพื่อตรวจสอบและอนุมตั ิก่อนใช้ งาน การสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจิทลั
ซึ่งเป็ นอุปกรณ์สง่ เสริ มธุรกิจแต่เป็ นสิ่งที่สร้ างขึ ้นเองโดยธรรมชาติจึงไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิลว่ งหน้ า เว้ นแต่จะระบุไว้ ใน
มาตรฐานการสื่อสารแบบดิจิทัลนี ้ รายการดังต่อไปนี ้เป็ นรายการการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั ที่ต้องได้ รับการอนุมัติเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากแอมเวย์ก่อนใช้ งาน
- ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของแอมเวย์ หรื ออัลติคอร์ อิงค์ บริ ษัทแม่ของแอมเวย์ และบุคคลภายนอก
- บล็อค (หมายเหตุ: เฉพาะแนวคิด/สาระสาคัญ ของบล็อคต้ องได้ รับการพิจารณา)
- กิจกรรมดิจิทลั ที่ใช้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลภายนอก
- กิจกรรมดิจิทลั บนกรรมสิทธิ์ทางดิจิทลั ของบุคคลที่ไม่ใช่นกั ธุรกิจแอมเวย์เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ควบคุม
- กิจกรรมดิจิทลั ที่นาเสนอข้ อมูลแผนผลตอบแทนของนักธุรกิจแอมเวย์ในออนไลน์คอมมูนติ ี ้ที่เป็ นของบุคคลภายนอก
- โปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (mobile apps)
- การเผยแพร่เสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (podcasts)
- การสาธิตผลิตภัณฑ์ (เนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ สร้ าง ยกเว้ นผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางสีสนั ผลิตภัณฑ์เครื่ องครัว
และการปรุงอาหาร)
- วิดีโอ เสียง และการบันทึก/จดจาการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต(Live Streaming) ที่มีเนื ้อหา
เกี่ ยวกับแผนธุรกิ จ การอ้ างสิทธิ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ การหาผู้คาดหวังที่จะเป็ นลูกค้ า ข้ อเท็จจริ งของรายได้ และ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลภายนอก
- เว็บไซต์
นักธุรกิจแอมเวย์ต้องส่งคาขอสาหรับการตรวจสอบและอนุมตั ิไปยังแผนกบริ หารงานธุรกิจ ฝ่ ายธุรกิจสัมพันธ์ ที่อีเมล
ATH_BCR@amway.com คาขอต้ องประกอบด้ วยชื่อและหมายเลขนักธุรกิจแอมเวย์ เนื ้อหาและวิธีที่ต้องการใช้
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