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มาตรฐานการสื่อสารแบบดิจิทัล  
การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัคือการส่ือสารผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์(โดยปกติจะใชค้อมพวิเตอรห์รืออปุกรณก์ารส่ือสารเคลื่อนที่
ต่างๆ) ของขอ้ความ ขอ้มลู รูปภาพ วิดีโอ เสียง และขอ้มลูอื่นๆ โดยปราศจากขอ้จ ากดัรวมทัง้การเผยแพรข่่าวสารต่างๆ หรือ
การโฆษณาที่ท าใหเ้กดิขึน้ภายในพืน้ท่ีดิจิทลั เช่น ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์วิดีโอ การถา่ยทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ
อินเทอรเ์น็ต (live streaming) การจดักิจกรรมผ่านส่ือดิจิทลั การเผยแพรเ่สียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (podcasts) การเผยแพร่
ข่าวสารผ่านเว็บไซตใ์หบ้รกิารขอ้มลูส่วนตวั (blog posts) โปรแกรมส าหรบัอปุกรณเ์คลื่อนที่ (mobile applications (apps)) 
โฆษณา หอ้งแสดงความคิดเห็น (forums) หนา้เว็บ รวมถงึการส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน ์หรือระบบที่รองรบัการส่งขอ้ความ 
ตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ก ยทูบู อินสตาแกรม ทวติเตอร ์วีแชท วีเค ไลน ์วอทแอพ หรือสแน็ปแชต  
 

การปฏิบัติตามข้อตกลง 
นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งปฏิบตัิตามกฎจรรณยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพ และมาตรฐานการส่ือสารแบบดิจิทลัเหล่านี ้
เนื่องจากการส่ือสารผ่านส่ือดจิิทลัทัง้หมดเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์หรือบรกิารของแอมเวย ์(ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม) หรือ
เมื่อใชก้ารส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัประกอบอปุกรณส่์งเสรมิธุรกิจที่ไดร้ะบไุวใ้นหลกัปฏิบตัิ นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้ขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการใชร้ะบบท่ีรองรบัการส่ือสารผ่านส่ือดจิิทลัที่ก าลงัใชอ้ยูต่ลอดเวลา 
 
นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งเป็นผูท้ี่ซื่อสตัย ์เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง แอมเวยอ์าจจะรอ้งขอใหน้กัธุรกิจแอมเวยท์ าการน าออก ยกเลิก 
ถอนคืน ลบทิง้ แกไ้ข หรือกระท าการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัของนกัธุรกจิแอมเวย ์
 
ขอใหท้ราบว่าตวัอย่างต่างๆ ที่ไดจ้ดัสรรใหใ้นเอกสารนีเ้ป็นเพียงตวัอย่างเท่านัน้และไม่ครอบคลมุถึงทุกสถานการณซ์ึ่งไดร้บั
อนญุาตและไม่ไดร้บัอนญุาต 
 

ข้อห้ามในการส่ือสารและการส่งข้อความไม่พึงประสงค ์(SPAM) 
นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัการส่ือสารโดยการส่งขอ้ความไม่พึงประสงคเ์ป็นอนัขาด การส่งขอ้ความไม่พึง
ประสงคไ์ดร้บัการใหค้  านยิามวา่เป็นการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัที่ถกูส่งไปยงับคุคลใดบคุคลหนึ่งซึง่นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดม้ี
ความสมัพนัธเ์ป็นการส่วนตวั รวมถึงความสมัพนัธท์ี่มมีาก่อนหนา้แลว้ (เช่น ความสมัพนัธก์นัและการท างานรว่มกนัโดยตรง
ระหว่างนกัธุรกจิแอมเวยแ์ละบคุคลนัน้ซึ่งเกิดขึน้ก่อนท่ีจะน าโอกาสทางธุรกิจแอมเวย ์หรือผลิตภณัฑข์องแอมเวย)์ การส่ง
ขอ้ความไม่พึงประสงคน์บัรวมถึงการส่ือสารตา่งๆ ถงึบคุคลใดกต็ามที่ไม่ไดเ้ลือกรบัการส่ือสารนัน้ หรือการส่ือสารถึงบคุคลใด
บคุคลหน่ึงผูท้ี่ไม่ไดร้บัเลือก เช่น การไดร้บัการรอ้งขอใหน้ าออกจากการส่ือสารในอนาคต “การเลือกเขา้รว่ม”คือเมื่อใดก็ตามที่
บคุคลหน่ึงท าการตรวจสอบ คน้พบ และเต็มใจเลือกที่จะตดิตาม ชื่นชอบ มีส่วนรว่ม เป็นสมาชิก หรือการแสดงความสนใจที่จะ
รบัการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั 
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การสร้างออนไลนค์อมมูนิตี ้
ออนไลนค์อมมนูิตีเ้ป็นกลุม่ของบคุคลซึ่งเป็นผูใ้ชก้ารส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัที่จะสนทนาในเรื่องที่สนใจหรือหวัขอ้ตา่งๆ นกัธุรกิจ 
แอมเวยส์ามารถที่จะสรา้งออนไลนค์อมมนูิตีใ้นการท่ีจะแลกเปล่ียนโอกาสทางธุรกิจแอมเวยโ์ดยการใชก้ารส่ือสารแบบผลกั
หรือแบบดงึ การใชว้ิธีการการส่ือสารแบบผลกัและแบบดงึไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในมาตรฐานการส่ือสารแบบดิจิทลันี ้ซึ่งสามารถ
ช่วยใหน้กัธุรกจิแอมเวยห์ลีกเล่ียงการส่ือสารโดยการส่งขอ้ความอนัไม่พึงประสงค ์ไม่วา่ในกรณีใดๆ นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่อาจจะ
ชกัชวน ช่วยเหลือ พยายามโนม้นา้ว หรือยยุง นกัธุรกจิแอมเวยร์ายอื่นภายในหรือภายนอกออนไลนค์อมมนูิตีข้องตนเองที่รอ้ง
ขอเพื่อเปล่ียนแปลงสายการสปอนเซอรโ์ดยทางตรงหรือทางออ้ม   
 

การสร้างออนไลนค์อมมูนิตีข้องคุณโดยการใช้การส่ือสารแบบดึง (Pull Communication) 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตในการท่ีจะเผยแพร่เนือ้หาแบบสาธารณะหรือส่วนตวัซึ่งสามารถสรา้งโอกาสใหผู้อ้ื่นสามารถ
คน้พบเนือ้หาและเลือกที่จะเขา้รว่มในออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธรุกิจแอมเวย ์การเขา้ถงึการส่ือสารแบบดงึคือการท่ีเมื่อใดก็
ตามท่ีนกัธุรกิจแอมเวยไ์ดส้รา้งหรือใชเ้นือ้หาภายใตก้รรมสิทธ์ิทางดิจิทลัซึ่งเป็นของตนเองแต่ผูเ้ดียวหรือเป็นผูค้วบคมุเพ่ือท่ีจะ
ท าใหผู้อ้ื่นสามารถตรวจสอบ คน้พบ และเต็มใจเลือกที่จะตดิตาม ชื่นชอบ มีส่วนรว่ม เป็นสมาชิก หรือการแสดงความสนใจที่
จะรบัการส่ือสารผ่านส่ือดจิิทลั และดว้ยเหตผุลเหล่านีจ้งึเลือกที่จะเขา้รว่มในออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธุรกจิแอมเวย ์เมื่อม ี
การสรา้งออนไลนค์อมมนูิตีข้องตนเองนกัธุรกิจแอมเวยจ์งึสามารถท าใหม้ั่นใจไดว้่าบคุคลที่ก าลงัเรยีกดเูนือ้หาจะไม่ไดร้บั 
การส่ือสารโดยการส่งขอ้ความไมพ่ึงประสงคแ์ละอีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งทางเลือกที่ท  าผูอ้ื่นสามารถติดต่อกบันกัธุรกิจแอมเวยไ์ด้
อีกดว้ย 
  

ตัวอย่างการส่ือสารแบบดึง 
(ก) พชัราพบเห็นบล็อคของนกัธุรกจิแอมเวยซ์ึง่เก่ียวกบัธุรกิจของแอมเวยแ์ละไดแ้สดงความคิดเห็น นกัธุรกิจแอมเวย์

ได้รับอนุญาตที่จะส่ือสารกบัพชัราไดเ้พราะว่านกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือผูค้วบคมุกรรมสิทธ์ิทางดจิิทลั 
พชัราพบเห็นบล็อคและเลือกที่จะเขา้รว่มในออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธุรกจิแอมเวยโ์ดยการเลือกที่จะแสดง 
ความคิดเห็นในบล็อค 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยส์รา้งหนา้เว็บเฟซบุ๊ก และเปิดสถานะเป็นแบบสาธารณะส าหรบัธุรกจิแอมเวยข์องตนเอง ส่ิงนี ้
ได้รับอนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือผูค้วบคมุกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั และผูอ้ื่นสามารถเลือกที่
จะเขา้รว่มในออนไลนค์อมมนูติีข้องนกัธุรกจิแอมเวยไ์ด ้ซึ่งจะเห็นการเผยแพรข่า่วสารของนกัธุรกิจแอมเวยต์่อไป
ในอนาคต 

(ค) นกัธุรกิจแอมเวยส์รา้งแฮชแท็ก #LifewithAmway และนายสมชายไดค้น้พบนกัธุรกจิแอมเวยจ์ากการคน้หาผ่าน
อินสตาแกรม ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะวา่นกัธุรกจิแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือผูค้วบคมุกรรมสิทธ์ิทางดจิิทลัซึ่ง 
นกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นผูเ้ผยแพร่แฮชแท็ก และนายสมชายไดค้น้พบและแสดงความสนใจในออนไลนค์อมมนูิตี ้
ของนกัธุรกจิแอมเวยบ์นอินสตาแกรม (เช่น การเลือกที่จะกดตดิตาม) 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดท้วิตเก่ียวกบั อารท์ิสทรี ไลท ์อพั ลิป กลอสส ์บนบญัชีทวิตเตอรท์ี่ตัง้สถานะเป็นสาธารณะ
ของตนเอง พอใจไดค้น้หาบนทวติเตอรแ์ละไดพ้บกบัทวิตดงักลา่วและกดชื่นชอบในทวตินัน้ นกัธุรกิจแอมเวยไ์ด้
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ติดตามไปยงัทวิตเตอรข์องพอใจ โดยการทวิตไปหา ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะวา่พอใจกดชื่นชอบในทวิตของนกั
ธุรกิจแอมเวย ์และพอใจแสดงความสนใจในออนไลนค์อมมนูติีข้องนกัธุรกจิแอมเวยด์ว้ย เช่นการเลอืกที่จะเขา้
รว่ม 

(จ) นักธุรกิจแอมเวยท์่านหนึ่งไดท้ าการโพสตลิ์ง้กเ์พื่อโปรโมทเว็บไซตแ์อมเวยใ์นช่องแสดงความคิดเห็นของวิดีโอ
หนึ่งบนยูทูบ ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเน่ืองจากนักธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือผูค้วบคุมกรรมสิทธ์ิทาง
ดิจิทลั (ยทูบู แชนแนล) ที่ซึ่งนกัธุรกิจแอมเวยก์ าลงัแสดงความคิดเห็น 
 

การสร้างออนไลนค์อมมูนิตีข้องคุณโดยการใช้การส่ือสารแบบผลัก (Push Communication) 
การเขา้ถึงการส่ือสารแบบผลกัคือเมื่อใดก็ตามที่นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดต้ิดต่อกบับคุคลนัน้ๆ โดยตรง หรือนกัธุรกิจแอมเวยผ์ลกัดนั 
โพสตเ์นือ้หาไปบนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทัลของตนเอง เมื่อนักธุรกิจแอมเวยไ์ดส้รา้งออนไลนค์อมมูนิตีข้ึน้การส่ือสารแบบผลกัมี
ดว้ยกนัสองประเภทคือสิ่งที่ไดร้บัอนญุาต และส่ิงที่ไม่ไดร้บัอนญุาต 
 
การส่ือสารแบบผลักทีไ่ด้รับอนุญาต  
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตใหส่้งเนือ้หาดจิิทลัใหก้บับคุคลอื่นไดก้็ต่อเมื่อ นกัธุรกจิแอมเวยไ์ดม้คีวามสมัพนัธส่์วนตวัและมี
ความสมัพนัธท์ี่มมีาก่อนหนา้นีแ้ลว้เพราะว่าบคุคลเหล่านัน้ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธุรกจิแอมเวยแ์ลว้ 
นอกจากนีน้กัธุรกจิแอมเวยส์ามารถผลกัดนัการส่ือสารผ่านส่ือดจิทิลัไปยงับคุคลต่างๆ ซึง่ไดเ้ลือกที่จะเขา้รว่มและแสดง 
ความสนใจที่จะเขา้รว่มเป็นสมาชิกในออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธรุกิจแอมเวย ์  
 

ตัวอย่างการส่ือสารแบบผลักทีไ่ด้รับอนุญาต 
(ก) นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดส่้งขอ้ความโดยตรงเก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ิวทรไิลทไ์ปยงัเพียงพรผูซ้ึ่งกดติดตามเขาบน 

อินสตาแกรม ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะว่าเพียงพรเลือกที่เขา้จะร่วมโดยการติดตามนกัธุรกิจแอมเวยใ์นชุมชน
อินสตาแกรมของนกัธุรกิจแอมเวย ์

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดโ้พสตเ์ก่ียวกบัเคล็ดลบัความงามบนหนา้เพจเฟซบุ๊กของตนเอง พิมพาพบกบัโพสตแ์ละกด
ถกูใจในส่ิงที่นกัธุรกิจแอมเวยโ์พสต ์นกัธุรกิจแอมเวยจ์งึไดส่้งขอ้ความไปยงัพิมพาโดยตรงเพื่อสนทนาเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะวา่พิมพาไดเ้ขา้รว่มในออนไลนค์อมมนูิตีโ้ดยการกดถกูใจโพสตข์อง 
นกัธุรกิจแอมเวยใ์นเฟซบุก๊ 

(ค) นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดพ้บกบับญุเตมิในงานการกศุลและไดต้ดิตามตอ่โดยการส่งขอ้ความสว่นตวัผ่านทางวอทส์
แอพพ ์เก่ียวกบัโอกาสทางธุรกจิแอมเวย ์ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากมีการพบกนัมาก่อนหนา้นีแ้ลว้ นกัธุรกิจ
แอมเวยม์คีวามสมัพนัธส่์วนตวัและความสมัพนัธท์ี่มีมาก่อนหนา้นีแ้ลว้กบับญุเตมิ 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของกลุ่มบนเฟซบุ๊กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเก่ียวกับเรือและนกัธุรกิจแอมเวยไ์ดโ้พสต์
เนือ้หาเก่ียวกับผลิตภณัฑข์องแอมเวยเ์พื่อท าความสะอาดเรือในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ตนเป็นเจา้ของ กฎของการเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัจะถกูน ามาใช ้ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากนกัธุรกิจแอมเวยม์ีความสมัพนัธท์ี่มีมา
ก่อนหนา้นีแ้ลว้กบัสมาชิกในกลุ่มบนเฟซบุ๊กและในออนไลนค์อมมนูิตีข้องตนเอง  
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(จ) สดุาอยูใ่นกลุ่มออนไลนเ์ธอท าการคน้หาแอมเวยโ์ดยการโพสตว์่า “ก าลงัมองหาผูจ้ดัจ าหน่ายแอมเวย”์ สมาชิก
ในกลุ่มท่านหนึง่ไดใ้หช้ื่อของนกัธรุกิจแอมเวยซ์ึ่งต่อมานกัธุรกจิแอมเวยค์นดงักล่าวไดต้ดิตามโดยการส่ง
ขอ้ความส่วนตวัไปยงัสดุา ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากการรอ้งขอและอา้งองิไดจ้ากโพสตข์องสดุาและการเลือก
ที่จะรบัฟังและมีส่วนรว่มในธุรกิจแอมเวย ์นกัธุรกจิแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตในการท่ีจะติดต่อกบัสดุาได ้

 
การส่ือสารแบบผลักทีไ่ม่ได้รับอนุญาต  
นักธุรกิจแอมเวยไ์ม่ได้รับอนุญาตในการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัลไปยังบุคคลต่างๆ ที่ตนเองไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวและ
ความสมัพนัธท์ี่มีมาก่อนหนา้นีแ้ลว้ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ไดเ้ลือกที่จะเขา้ร่วมเพื่อรบัการส่ือสาร ส่ิงนีจ้ะถกูพิจารณาว่าเป็นการส่ง
ขอ้ความไม่พึงประสงค ์

  

ตัวอย่างการส่ือสารแบบผลักทีไ่ม่ได้รับอนุญาต 
(ก) นกัธุรกิจแอมเวยส่์งขอ้ความไปยงับคุคลหน่ึงที่เขาไดพ้บในกระดานกลุ่มสนทนา ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจาก

นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดม้ีความสมัพนัธส่์วนตวัและความสมัพนัธท์ี่มีมาก่อนหนา้นีแ้ลว้กบับุคคลนัน้  ประกอบกับ
บคุคลนัน้ไม่ไดส้นใจที่จะเขา้รว่มในการส่ือสารและออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย ์

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นสมาชกิของกลุ่มองคก์รวิชาชีพวิศวกรรมขนาดใหญ่และมีรายชื่อไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์
ของสมาชิกทัง้หมด นกัธุรกจิแอมเวยไ์ดท้ าการเชิญสมาชิกเหล่านัน้ผ่านทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกสเ์พื่อเขา้รว่ม
ประชมุ ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะวา่สมาชิกภาพในองคก์รวชิาชีพและการมีรายชื่อไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส์
ไม่ไดแ้สดงวา่มีความสมัพนัธส่์วนตวัและความสมัพนัธท์ี่มีมาก่อนหนา้นีแ้ลว้ รวมทัง้ไม่ไดห้มายความว่าสมาชกิ
เหล่านัน้ไดเ้ลือกที่จะเขา้รว่มกบัออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย ์ 

(ค) นกัธุรกิจแอมเวยส่์งขอ้ความโดยตรงถงึสมาชกิท่านหนึ่งในกลุ่มศิษยเ์ก่าผ่านทางลิง้กเ์ก็ตอิน ซึ่งบคุคลดงักล่าวไม่
รูจ้กัธุรกิจแอมเวยเ์ลย ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือผูค้วบคุมกลุ่มใน
ลิง้กเ์ก็ตอินและไม่มีความสมัพนัธส่์วนตวัและความสมัพนัธท์ี่มมีากอ่นหนา้นีก้บับคุคลนัน้ รวมทัง้การส่งขอ้ความ
ในลกัษณะนีไ้ม่ใช่กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย ์

 
เนือ้หาส าหรับนักธุรกิจแอมเวยเ์ท่าน้ัน 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนุญาตใหโ้พสตห์รือส่งเนือ้หาดงัต่อไปนีใ้นลกัษณะการส่งขอ้ความแบบส่วนตวัไปยงัออนไลนค์อมมนูิตี ้

ของนกัธุรกิจแอมเวยเ์ท่านัน้ 

- รายการอปุกรณส่์งเสรมิธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบและไดร้บัอนญุาตจากแอมเวย ์
- การฝึกอบรมนกัธุรกิจแอมเวย ์ขอ้มลูส่งเสรมิการตลาด รวมทัง้ขอ้มลูของวนัจดักิจกรรมและราคาบตัร 

  

เนือ้หาทีไ่ม่ได้รับอนุญาต 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัอนญุาตใหโ้พสตเ์นือ้หาตอ่ไปนีใ้นออนไลนค์อมมนูิตีส่้วนตวัหรือสาธารณะ   

- ขอ้มลูสายการสปอนเซอร ์
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- ขอ้มลูที่เป็นความลบั และ/หรือหา้มเปิดเผยสู่สาธารณะซึง่หมายรวมถงึขอ้มลูก่อนการเปิดตวัผลิตภณัฑ ์ 
การเปล่ียนแปลงผูบ้รหิาร การปิดโรงงาน การควบรวมกิจการ ฯลฯ โดยปราศจากขอ้จ ากดั 

 

การส่ือสารภายในออนไลนค์อมมูนิตี ้
เมื่อมีคนเลือกที่จะเขา้ร่วมกับออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวย ์การส่ือสารทัง้หมดจะไดร้บัอนุญาตโดยไม่ค านึงว่าเป็น
การส่ือสารนั้นจะเป็นการส่ือสารแบบผลักหรือแบบดึงตราบใดก็ตามที่การส่ือสารเหล่านั้นเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการส่ือสารแบบดิจิทัล อย่างไรก็ตามระเบียบปฏิบัติการเขา้ถึงการส่ือสารแบบ
ผลกัหรือแบบดงึจะถกูบงัคบัใชเ้มื่อนกัธุรกิจแอมเวยไ์ดส้รา้งออนไลนค์อมมนูิตีแ้ละตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี ้
 
การน าเสนอโอกาสทางธุรกิจแอมเวย ์
นักธุรกิจแอมเวยอ์าจจะคาดหวงัและน าเสนอโอกาสทางธุรกิจแอมเวยใ์หก้ับลูกคา้และผูมุ้่งหวงัรวมถึงการโพสตเ์นือ้หาเพื่อ
กระตุน้ใหบ้คุคลเหล่านัน้เกิดความสนใจบนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคมุ โดยการจดัท า
เนือ้หาบนดิจิทัลขึน้เพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นเลือกที่จะเขา้ร่วม (การส่ือสารแบบดึง) หรือนักธุรกิจแอมเวยอ์าจจะคาดหวังใหม้ี
ผูเ้ขา้รว่มจากบคุคลที่ตนเองมีความสมัพนัธม์าก่อนหนา้นีแ้ลว้ (การส่ือสารแบบผลกั) 
 

เนือ้หาทีผู่้ใช้เป็นคนสร้างสรรคเ์อง 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนุญาตในการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจแอมเวยแ์ละผลิตภณัฑต์่างๆ โดยการโพสตเ์นือ้หาที่ผูใ้ชเ้ป็นคน
สรา้งสรรเองหมายรวมถึงวิดีโอ เสียง รูปภาพ (ผลิตภณัฑ ์ผูค้น การเซลฟ่ีกบัผลิตภณัฑข์องแอมเวยห์รือไม่มีผลิตภณัฑ์ หรือส่ิง
อื่น) ซึ่งขอ้ความที่จะสื่อตอ้งประกอบดว้ยความซือ่สตัย ์เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง อย่างไรก็ตามเนือ้หาที่ผูใ้ชเ้ป็นคนสรา้งสรรค์
เองประกอบดว้ยเครื่องหมายการคา้ที่แอมเวยเ์ป็นเจา้ของ(ผลิตภณัฑ ์หรือชื่อตราสินคา้/สญัลกัษณ)์เท่านัน้ หรือภาพผลิตภณัฑ์
ของแอมเวยอ์าจจะไม่สามารถถกูน ามาใชเ้ป็นภาพโปรไฟล ์ภาพพืน้หลัง หรือส่ิงที่คลา้ยๆ กนับนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั 
 

ตัวอย่างทีค่าดหวัง 
(ก) นักธุรกิจแอมเวยโ์พสตภ์าพเซลฟ่ีบนบัญชีอินสตาแกรมของตนเองโดยถือผลิตภัณฑ์ของแอมเวยแ์ละเพิ่ม

ขอ้ความเพื่อใหด้นู่าสนใจว่า “ส่งขอ้ความหาฉันไดโ้ดยตรงเพื่อที่จะเรียนรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับโอกาสทางธุรกิจแอม
เวยส่ิ์งนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากนกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคมุกรรมสิทธ์ิทางดิจทิลัและนกัธุรกจิ
แอมเวยส์ามารถน าเสนอโอกาสทางธุรกิจไดห้ากบคุคลอื่นไดเ้ลือกที่จะส่งขอ้ความหานกัธุรกิจแอมเวยก์่อน 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยท์ าการรีทวิตขอ้ความจากบญัชีทวิตเตอรอ์ย่างเป็นทางการของแอมเวยเ์ก่ียวกบัการเป็นเจา้ของ
ธุรกิจแอมเวย ์ในขอ้ความการรีทวิตนกัธุรกิจแอมเวยไ์ดก้ล่าวถึงผลประโยชนข์องการเป็นเจา้ของธุรกิจรวมทัง้นกั
ธุรกิจแอมเวยร์อ้งขอให้ผู้ติดตามติดต่อตนเองเพื่อท าการสมัครสมาชิก ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากบุคคล
เหล่านัน้ไดเ้ลือกที่จะติดตามและเลือกที่เขา้รบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจเอง 
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(ค) นกัธุรกิจแอมเวยโ์พสตว์ิดีโอเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจแอมเวยข์องตนเองผ่านทางบล็อคของเพื่อน ส่ิงนีไ้ม่ได้รับ
อนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุมกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัและผูต้ิดตามที่อยู่ใน
บล็อคไม่ไดเ้ลือกที่จะเขา้รบัการส่ือสารของนกัธุรกิจแอมเวย ์

 

การขายผลิตภัณฑแ์อมเวยบ์นส่ือออนไลน ์
นกัธุรกิจแอมเวยอ์าจส่งเสรมิผลิตภณัฑแ์อมเวยเ์พื่อขายใหก้บัลกูคา้และผูมุ้่งหวงัรวมถึงการโพสตข์อ้ความเพื่อกระตุน้ 
การตดัสินใจ บนส่ือออนไลนท์ี่นกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือควบคุม หากมีคนเลือกที่จะเขา้ร่วมออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกั
ธุรกิจแอมเวย ์นกัธุรกิจสามารถเสนอขายสินคา้แอมเวยใ์หแ้ก่บคุคลเหล่านั้นได ้
 

เนือ้หาทีผู่้ใช้เป็นคนสร้างสรรคเ์อง/การจัดวางผลิตภัณฑ ์
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตใหท้ าการขายภายใตม้าตรฐานการส่ือสารแบบดิจิทลันีโ้ดยการโพสตเ์นือ้หาที่ผูใ้ชเ้ป็นคน
สรา้งสรรคเ์องหมายรวมถึงวิดีโอ เสียง รูปภาพ (ผลิตภณัฑ ์ผูค้น การเซลฟ่ีกบัผลิตภณัฑข์องแอมเวยห์รือไม่มีผลิตภณัฑ ์หรือส่ิง
อื่น) ซึ่งขอ้ความที่จะส่ือสารตอ้งประกอบดว้ยความซื่อสตัย ์เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง อยา่งไรกต็ามหากเนือ้หาที่ผูใ้ชเ้ป็นคน
สรา้งสรรเองประกอบดว้ยเครื่องหมายการคา้ที่แอมเวยเ์ป็นเจา้ของ(ผลิตภณัฑ ์หรือชื่อตราสินคา้/สญัลกัษณ)์เท่านัน้ หรือภาพ
ผลิตภณัฑข์องแอมเวยอ์าจจะไมส่ามารถถกูน ามาใชเ้ป็นภาพโปรไฟล ์ภาพพืน้หลัง หรือส่ิงที่คลา้ยๆ กนับนกรรมสิทธ์ิทาง
ดิจิทลั 
 

การขายทีไ่ม่ได้รับอนุญาต 
นักธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ าการขาย โปรโมทผลิตภัณฑห์รือบริการต่างๆ ในช่องทางขายปลีกผ่านออนไลนซ์ึ่งมี
จุดประสงคห์ลกัเพื่อขายผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้ับบุคคลภายนอก โดยปราศจากขอ้จ ากัด ไม่อนุญาตใหน้ าผลิตภณัฑ์หรือ
บรกิารของแอมเวยไ์ปโพสตใ์นช่องทางขายปลีกออนไลนแ์มว้่าผลิตภณัฑห์รือบรกิารเหล่านัน้ไม่ไดผ้ลิตไวส้ าหรบัการขาย  
การขายปลีกบนช่องทางขายปลีกออนไลนเ์หล่านีส่้งผลกระทบต่อการแข่งขนั และอาจส่งผลต่อการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของ 
นักธุรกิจแอมเวย์ และชื่อเสียงตลอดจนตราสินค้าต่างๆ ของแอมเวย์ แอมเวย์จึงไม่อนุญาตให้ท ากิจกรรมการขายบน
ระบบปฏิบตัิการเหล่านี ้
 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชห้รือมอบอ านาจใหแ้ก่บคุคลที่ไม่ใช่นกัธุรกิจแอมเวย ์(ผูท้รงอิทธิพลบนโลกโซเชียล ลกูคา้ 
พ่อคา้ปลีก ฯลฯ) เพื่อด าเนินการขายหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละบริการของแอมเวยใ์นนามของตนเอง รวมถึงการใชก้ลยทุธท์ี่
หลอกลวงเพื่อเพิ่มยอดขายหรือสรา้งความน่าสนใจในกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัของตนเอง 
 

ตัวอย่างการขาย 
(ก) นกัธุรกิจแอมเวยส์ามารถโพสตภ์าพการส่งเสรมิการขายผลิตภณัฑข์องแอมเวยผ่์านเฟซบุ๊ก เพื่อแจง้ใหบ้คุคลอื่น 

ติดต่อตนเองหากมีความสนใจ ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากนักธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุม
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กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีตนเองไดโ้พสตข์อ้ความเพื่อกระตุน้ใหผู้อ้ื่นเกิดความสนใจ และบุคคลอื่นสามารถติดต่อ
กับนักธุรกิจแอมเวยเ์พื่อเลือกที่จะเขา้ร่วม 

(ข) นักธุรกิจแอมเวยไ์ดโ้พสต์ขอ้ความเพื่อกระตุน้ความสนใจผ่านหนา้เพจเฟซบุก๊ของ Amway World 
Headquarters เพื่อกระตุน้ใหผู้ค้นซือ้สินคา้จากตนเอง ส่ิงนีไ้ม่ไดรั้บอนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ได้
เป็นเจา้ของหรือผูค้วบคมุหนา้เพจเฟซบุก๊ของ Amway World Headquarters  

(ค) นกัธุรกิจแอมเวยน์ าเสนอการขายผลิตภณัฑอ์ารท์ิสทรีผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิรซ์ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์การขายปลีก
ออนไลนส่ิ์งนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าแอมเวยไ์ม่อนุญาตใหว้างจ าหน่ายสินคา้ผ่านเว็บไซตอ์ีคอมเมิรซ์ซึ่งเป็น
แพลตฟอรม์การขายปลีกออนไลน ์การขายผลิตภณัฑผ่์านเว็บไซตเ์หล่านีส่้งผลกระทบต่อการแข่งขนั และอาจ
ส่งผลต่อการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของนกัธุรกิจแอมเวย ์และชื่อเสียงตลอดจนตราสินคา้ต่างๆ ของแอมเวย  ์

(ง) นกัธุรกิจแอมเวยใ์ชยู้ทูบเบอร ์(youtuber) ในการน าเสนอขายผลิตภณัฑแ์อมเวย ์กรณีนีไ้ม่ได้รับอนุญาตใหยู้
ทูบเบอร ์(youtuber) สามารถขายผลิตภณัฑข์องแอมเวย์ไดเ้นื่องจากเป็นบุคคลภายนอกที่น าเสนอผลิตภัณฑ์
แอมเวยแ์ทนนกัธุรกิจแอมเวย ์และไม่ไดร้บัอนญุาตใหข้ายผลิตภณัฑแ์อมเวย ์ 

 
การประยุกตแ์ละใช้ประโยชนจ์ากออนไลนค์อมมูนิตีท้ีห่ลากหลาย 
การผสมผสานกรรมสิทธ์ิทางดจิทิลัคือการรวบรวมความสนใจส่วนตวัหรือทางธุรกิจของนกัธุรกิจแอมเวยบ์นกรรมสิทธ์ิทาง 
ดิจิทลัของตนเอง นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตใหท้ าการผสมผสานและการใชป้ระโยชนจ์ากธุรกจิแอมเวยข์องตนเองกบั
ออนไลนค์อมมนูิตีอ้ื่นๆ และธุรกจิ นั่นหมายถึงในการผสมผสานกรรมสิทธ์ิทางดจิิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือเป็นผู้
ควบคมุนัน้ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากออนไลนค์อมมนูิตีแ้ละธุรกจิที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัแอมเวยข์องตนเพื่อส่งเสรมิ แนะน า รวมทัง้
การขายผลิตภณัฑแ์อมเวย ์และติดต่อกบัผูค้าดหวงัที่จะเป็นลกูคา้ผ่านช่องทางธุรกิจหรือออนไลนค์อมมนูิตีด้งักล่าวได ้ นั่นก็
หมายความวา่ในการผสมผสานกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัแบบเดียวกนันัน้ นกัธุรกิจแอมเวยส์ามารถใชป้ระโยชนจ์ากชมุชนแอมเวย์
ในการส่งเสรมิ การแนะน า รวมทัง้การขายผลิตภณัฑท์ี่ไมใ่ช่ของแอมเวย ์ตลอดจนติดต่อกบัผูค้าดหวังที่จะเป็นลกูคา้ผ่านชมุชน
แอมเวยน์ัน้ไดเ้ช่นกนั ภายใต้เงือ่นไขว่านักธุรกิจแอมเวยจ์ะตอ้งไม่ใช้ต าแหน่งของตนเพือ่ให้มีสิทธิเหนือดาวไลน์
ในทางทีผิ่ด 

*การใชส้ิทธิในทางท่ีผิดหมายรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพยีงจะกล่าวถึงหรือกล่าวเป็นนยัวา่นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งซือ้สินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑแ์นะน าหรือสินคา้
รว่มรายการท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑข์องแอมเวยเ์พื่อท่ีจะท าใหต้นเองประสบความส าเรจ็ในธุรกิจ ผูส้ปอนเซอรแ์ละอพัไลนไ์ม่ควรจะ สนบัสนนุ กดดนั หรือ
บงัคบัใหน้กัธุรกิจแอมเวยผ์ูซ้ึ่งเป็นดาวนไ์ลนใ์หท้ าการซือ้สินคา้ท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑข์องแอมเวยเ์พื่อเป็นเงื่อนไขในการไดร้บัการสนบัสนุนหรือ 
ความช่วยเหลือในการสรา้งธุรกิจของตนเอง 

 
การผสมผสานกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัของนกัธุรกิจแอมเวยจ์ะตอ้งไม่มุ่งเนน้ไปที่การด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยเ์พียงอย่างเดียว หรือ
ใชเ้พ่ือวัตถุประสงคข์องการคา้ปลีกออนไลน ์เช่น การซือ้ขายทางอีคอมเมิรซ์บนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทัล  นักธุรกิจแอมเวยไ์ม่
สามารถใชก้รรมสิทธ์ิทางดิจิทลัอย่างเป็นทางการของแอมเวย ์หรือกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีแอมเวยเ์ป็นเจา้ของในการชกัชวนผู้
มุ่งหวงัหรือลกูคา้ใหม้าเป็นสมาชิก ใชบ้รกิาร หรือผลิตภณัฑจ์ากกิจการท่ีไม่ใช่ธุรกิจแอมเวย ์ในทางกลบักนันกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่
สามารถใชก้รรมสิทธ์ิทางดิจิทัลท่ีไม่ใช่ธุรกิจแอมเวยเ์พื่อส่งเสริม แนะน า หรือเพื่อขายผลิตภัณฑแ์อมเวย ์หรือบริการ หรือ
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ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจแอมเวย ์การผสมผสานกรรมสิทธ์ิทางดิจิทัลตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดของกรรมสิทธ์ิ 
ชมุชน หรือธุรกิจนัน้ๆ 
 

ข้อยกเว้น 
นกัธุรกิจแอมเวยจ์ะตอ้งไม่ผสมผสาน ใชป้ระโยชน ์ส่งเสรมิการขาย แนะน า หรือ ขาย ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

- ผลิตภณัฑ ์หรือโอกาสการแข่งขนัทางธุรกจิจากการขายตรง หรือธุรกิจเครือข่าย 

- ผลิตภณัฑ ์หรือ บรกิารซึ่งไม่ไดร้บัอนญุาตจากการขายทางออนไลน ์หรือจ าเป็นตอ้งมีใบอนญุาต หรือตอ้งไดร้บั
อนญุาตก่อนขาย เช่น เงินกู ้การลงทนุทางการเงิน การบรกิารดา้นกฎหมาย หรือการบรกิารดา้นการแพทย ์ฯลฯ 
ธุรกิจที่ขดัแยง้กนั หรือ เก่ียวกบัการใชช้ีวติ เช่น ภาพลามกอนาจาร ยาสบู การเมอืง การแพทยท์างเลือก ศาสนา การ
พนนั มมุมองการลงทนุ ฯลฯ  

- การบรกิารซึ่งรวมถงึการใหค้  าปรกึษา ทกัษะการใชช้วีิต การใหค้  าปรกึษาดา้นการสมรส การใหค้  าปรกึษาทางจิต
วิญญาณ การพดูในท่ีสาธารณะ หรือการพฒันาการเป็นเจา้ของกจิการ หรือการบรกิารใดๆ ซึง่ตอ้งใชก้ารเสแสรง้ใน
การท่ีจะชกัจงูผูค้นเขา้สู่แอมเวย ์แต่น าเสนอผลิตภณัฑ ์การบรกิาร หรือความสนใจอื่นๆ มากกว่าผลิตภณัฑข์องแอม
เวย ์หรือโอกาสทางธุรกจิแอมเวย ์

 
นอกจากนีน้กัธุรกิจแอมเวยไ์ม่สามารถผสมผสาน ใชป้ระโยชน ์ส่งเสริม แนะน าผลิตภณัฑซ์ึ่งเป็นการแข่งขนัโดยตรงและเป็น
ผลิตภัณฑท์ี่ทดแทนกันไดก้ับผลิตภัณฑข์องแอมเวยท์ี่มีอยู่ อย่างไรก็ตามนักธุรกิจแอมเวยส์ามารถผสมผสานใชป้ระโยชน์ 
ส่งเสรมิ แนะน าผลิตภณัฑเ์หล่านัน้ผ่านการผสมผสานกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั ตราบใดที่ไม่ไดร้บัเงินเป็นค่าตอบแทน 
  
ภายใตก้ารผสมผสานของออนไลนค์อมมนูิตี ้ยอดขายของผลิตภัณฑแ์อมเวย ์จ าเป็นตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรมของ
ผลิตภณัฑท์ี่ไม่ใช่ของแอมเวย ์นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัอนญุาตใหค้วบรวมผลิตภณัฑข์องแอมเวยก์บัผลิตภณัฑท์ี่ไม่ใช่ของ 
แอมเวยเ์ป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสรมิการขาย หรือการน าเสนอการขาย  
 
ตัวอย่างการประยุกตแ์ละใช้ประโยชนจ์ากออนไลนค์อมมูนิตีท้ีห่ลากหลาย 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นผูช้ื่นชอบการขี่จกัรยานใชก้รรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีไม่ใช่เพ่ือการคา้ปลีกของตนเองในการพดูคยุ
และแบ่งปันความคิดกบัผูท่ี้ชื่นชอบการขี่จกัรยานรายอ่ืนๆ นกัธุรกิจแอมเวยท่์านนีย้งัใชก้รรมสิทธ์ิทางดจิิทลัเพ่ือท า
การส่งเสรมิการใชช้ีวิตแบบมีสขุภาพท่ีดีดว้ยการใชผ้ลิตภณัฑน์วิทรไิลทแ์ละเพื่อจ าหน่ายอปุกรณจ์กัรยาน ส่ิงนีไ้ด้รับ
อนุญาตเนื่องจากนกัธุรกจิแอมเวยท่์านนัน้เป็นเจา้ของและเป็นผูค้วบคมุกรรมสิทธ์ิทางดจิิทลั ซึ่งไม่ไดม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อการคา้ปลีกออนไลนเ์ท่านัน้ และใครก็ตามที่ตอ้งการเขา้ไปดเูนือ้หาก็สามารถเลือกช่องทางไดด้ว้ยตนเอง 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดโ้พสตใ์นบล็อคของตนองเก่ียวกบัลิปสติก 5 ชนิดที่ตนเองชื่นชอบซึ่งหน่ึงในนัน้เป็นผลิตภณัฑข์อง
อารท์ิสทรี ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะว่ากรรมสิทธ์ิทางดิจิทลันีม้ีนกัธุรกิจแอมเวยท์่านนีเ้ป็นเจา้ของและเป็นผูค้วบคมุ 
นักธุรกิจแอมเวยท์่านนีไ้ดร้ับอนุญาตที่จะผสมผสาน ใช้ประโยชน์ ส่งเสริม แนะน าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการแข่งขัน
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โดยตรงกับผลิตภณัฑข์องแอมเวยต์ราบใดก็ตามที่นกัธุรกิจแอมเวยท์่านนีไ้ม่ไดท้  าการขายลิปสติกเหล่านัน้ผ่านทาง
ช่องทางที่ตนเองเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั หรือไดร้บัค่าตอบแทนจากการท่ีโพสตผ์ลิตภณัฑข์องคู่แข่ง 

(ค) นักธุรกิจแอมเวย์ได้โพสต์ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจแอมเวย์บนอินสตาแกรมที่เป็นบัญชีซึ่งลงทะเบียนในนามธุรกิจ
รา้นอาหารของตนเอง ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะว่ากรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ าหรบัรา้นอาหารซึ่ง
เป็นธุรกิจเชิงพาณิชยเ์พียงประเภทเดียวเท่านัน้  

(ง) นกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นนกัดนตรีซึง่จดัท าเว็บไซตเ์พื่อประชาสมัพนัธแ์ละขายเพลงของตนเอง นกัธุรกจิแอมเวยท์า่นนีใ้ช้
หนา้เพจเฟซบุ๊กส าหรบัธุรกิจแอมเวยข์องตนเองเพื่อท าการถา่ยทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตเก่ียวกบั  
ขอ้มลูก าหนดการทวัรค์อนเสิรต์ของตนเองและชวนเชิญใหน้กัธุรกิจแอมเวยท์ั่วไปซือ้บตัรคอนเสิรต์นัน้ ส่ิงนีไ้ม่ได้รับ
อนุญาตเน่ืองจากนกัธุรกิจแอมเวยท่์านนีใ้ชก้รรมสิทธ์ิทางดิจิทลัที่จดัท าขึน้เพื่อธุรกิจแอมเวยข์องตนเองเพื่อชกัชวนใหผู้้
คาดหวงัที่จะเป็นลกูคา้ซือ้บตัรคอนเสิรต์ซึ่งไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกจิแอมเวยข์องตนและไม่ไดเ้ป็นธุรกจิคา้ปลีก 

(จ) นักธุรกิจแอมเวยไ์ดจ้ดัท าเว็บไซตเ์พื่อประชาสมัพนัธบ์ริษัทใหค้  าปรกึษาดา้นทกัษะการใชช้ีวิตที่ตนเองเป็นเจา้ของ 
บงัอรไดพ้บเว็บไซตด์งักล่าวและพบปะกบันกัธุรกิจแอมเวย์ นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดค้น้พบว่าการใชเ้ว็บไซตน์ีส้ามารถท า
การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นเจา้ของธุรกิจแอมเวยไ์ด ้ ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากธุรกิจที่นักธุรกิจแอมเวยท์่านนี ้
ด  าเนินการอยู่ จดัอยู่ในรายการธุรกิจ/บรกิารท่ีไม่สามารถใชก้ารผสมผสานกบัธุรกิจของแอมเวยไ์ด  ้

(ฉ) นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดใ้ชว้ิธีการผสมผสานในการขายโดยการโพสตข์ายสบู่ที่ตนเองเป็นผูผ้ลิตผ่านทางโปรไฟลเ์ฟซบุ๊กส่ิง
นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากสบู่ของนักธุรกิจแอมเวยเ์ป็นคู่แข่งขันโดยตรงและยังเป็นสินคา้ที่สามารถทดแทน
ผลิตภณัฑส์บู่ของแอมเวยไ์ดด้ว้ย 

 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
นักธุรกิจแอมเวยไ์ดร้ับอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยการใช้เครื่องมือในการสืบคน้  (search engine) ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม 
รวมถึงการใชเ้พื่อกระตุน้ความสนใจ โดยใชร้ะบบปฏิบตัิการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากแอมเวย ์
 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัอนญุาตใหท้ าการโฆษณา โดยการใชบ้รกิารโฆษณาที่มีคา่ใชจ้า่ย ซึง่รวมถึงการส่งเสรมิ การเป็น
สปอนเซอร ์ การจดัแสดงหรือโฆษณาบนเครื่องมือในการสืบคน้ เนื่องจากโฆษณาเหล่านีส้รา้งความไดเ้ปรียบที่ไม่เป็นธรรม
ระหว่างนกัธุรกจิแอมเวยด์ว้ยกนัและอาจเป็นการแขง่ขนักบัแอมเวยโ์ดยตรงโดยปราศจากขอ้จ ากดั การโฆษณาแบบมี
ค่าใชจ้า่ยหรือแบบไม่มคี่าใชจ้่าย การโฆษณาผ่านบรกิารจดัหาต่างๆ เว็บไซตป์ระมลู  เว็บไซตส์ าหรบัการซือ้คปูองในราคา
พิเศษ การขายสินคา้มือสองออนไลน ์(online garage sales) กลุม่การซือ้/ขาย เว็บไซตร์ะดมทนุ ตลอดจนเว็บไซตก์ารคา้หรือ
การขายตรงเป็นส่ิงที่ไม่ไดร้บัอนญุาต การโฆษณาผา่นเว็บไซตเ์หล่านีอ้าจเป็นผลกระทบต่อการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของนกัธุรกจิ
แอมเวย ์และกระทบชื่อเสียงและตราสินคา้ของแอมเวย ์
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ตัวอย่างโฆษณา 
(ก) นักธุรกิจแอมเวยใ์ชกู้เกิล มาย บิสซิเนส (Google® My Business) เพื่อโฆษณาธุรกิจแอมเวยข์องตนเอง ส่ิงนี ้

ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นเว็บไซตเ์ครื่องมือในการสืบคน้ (search engine) ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมและใชภ้ายใน
พืน้ท่ีของนกัธุรกิจแอมเวยเ์อง นอกจากนีต้น้แบบท่ีไดร้บัอนญุาตจากแอมเวยเ์ท่านัน้ท่ีจะสามารถใชง้านได ้ 

(ข) นักธุรกิจแอมเวยส์รา้งโฆษณา อารท์ิสทรี ครีม แอลเอ็กซ ์(Artistry Crème LX™) ท่ีเสียค่าสปอนเซอรบ์นหนา้
เพจเฟซบุ๊กส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากโฆษณาที่เสียค่าสปอนเซอรส์รา้งความไดเ้ปรียบที่ไม่เป็นธรรม
ระหว่างนกัธุรกิจแอมเวยแ์ละอาจเป็นการแข่งขนักบัแอมเวยโ์ดยตรง 

(ค) นักธุรกิจแอมเวยส์รา้งแคมเปญโฆษณาบนกูเกิล แอดเวิรด์  (Google® Adwords ) โดยการซือ้ค าส าคญั ส่ิงนี ้
ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากโฆษณาเหล่านีอ้าจแข่งขนักบัโฆษณาของแอมเวย ์และอาจก่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบท่ี
ไม่เป็นธรรมระหว่างนกัธุรกิจแอมเวย ์

(ง) นกัธุรกิจแอมเวยส์รา้งโพสตใ์นเครกสลิ์สต ์เพื่อโฆษณา เอก็ซเ์อส เอเนอรจ์ี ดริง้ค ์(XS Energy Drink) ส่ิงนีไ้ม่ได้
รับอนุญาตเนื่องจากเครกสลิ์สตเ์ป็นบรกิารโฆษณาแบบบรกิารจดัหาสินคา้และ/หรือบรกิารที่จดัเป็นหมวดหมู่ 
และอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและตราสินคา้ของแอมเวย ์
 

วิดีโอ เสียง และการถา่ยทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (Live Streaming)  
วิดีโอ เสียง และการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (ซึ่งรวมถึง วิดีโอ  และ/หรือเสียง ภายในการส่ือสารผ่าน
ส่ือดิจิทลั โดยทั่วไปไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมัติเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหน้าจากแอมเวยถ์้าอยู่ในกรรมสิทธ์ิทางดิจิทัล
ที่น ักธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจ ้าของหรือ เป็นผู ้ควบคุม นักธุรกิจแอมเวยส์ามารถที่จะส่งวิดีโอและเสียงไปยังแอมเวยเ์พื่อขอ
ค าปรึกษาและท าการทบทวนก่อนจะโพสต ์โดยอ้างอิงไดจ้ากการส่งเนือ้หาเพื่อขออนุมัติ  ทั้งนีเ้นือ้หาตอ้งเป็นไปตามกฎ
จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกนัคณุภาพ 
 
วิดีโอ เสียง และการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ไม่รวมถึงส่ิงต่อไปนี ้

- เนือ้หาที่สรา้งขึน้โดยองคก์รฝึกอบรม 

- ขอ้มลูสายการสปอนเซอร ์

- การกล่าวอา้งโดยที่ไม่ไดร้บัอนญุาต 

- รายการอปุกรณส่์งเสรมิธุรกิจและราคา  

- ขอ้มลูที่เป็นความลบั และ / หรือขอ้มลูส าคญัทางธุรกิจเก่ียวกับแอมเวยซ์ึ่งรวมถึงขอ้มลูผลิตภณัฑก์่อนเปิดตัว 
การเปล่ียนแปลงผูบ้รหิาร การปิดโรงงาน การควบรวมกิจการ ฯลฯ โดยปราศจากขอ้จ ากดั 

- เอกสารอื่นใดก็ตามที่ละเมิดหลกัปฏิบตัิ 
 

การถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (Live Streaming) เมื่อไม่ท าการบนัทึกหมายรวมถึงส่ิงต่อไปนี ้

- ขอ้มลูแผนการจ่ายผลตอบแทนส าหรบันกัธุรกิจแอมเวยซ์ึ่งเป็นส่ิงที่ตอ้งเปิดเผยเก่ียวกบัการสรา้งรายไดแ้ละการ
รบัรายไดน้ัน้รวมถึงการด ารงคณุสมบตัิ รางวลั และโบนสัผ่านทางแอมเวยโ์ดยปราศจากขอ้จ ากดั 
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- อปุกรณส่์งเสรมิธุรกิจที่ไดร้บัอนญุาตส าหรบัผูท้ี่คาดหวงัว่าจะเป็นลกูคา้ 

- ขอ้มลูการส่งเสรมิองคก์ร การฝึกอบรมของนกัธุรกจิแอมเวยร์วมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพียงวนัจดักจิกรรมและราคา
บตัรเขา้งาน อยา่งไรกต็ามการไดร้บัการอนญุาตล่วงหนา้เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งกระท าส าหรบัวิดีโอ และเสียง
รวมถงึการบนัทึกการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ซึ่งไดถ้กูสรา้งขึน้เพื่อแจกจา่ย จ าหน่าย 
หรือใชใ้นการประชมุโดยไม่ผ่านระบบเครือข่าย 
 

นอกจากนีส้  าหรบั วิดีโอ และเสียงรวมถึงการบนัทึกการถา่ยทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (Live Streaming) 
ดงัต่อไปนีจ้ะสามารถด าเนินการไดก้็ต่อเมื่อนกัธุรกจิแอมเวยไ์ดร้บัการอนมุตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากแอมเวยก์่อน 

- แผนธุรกิจซึ่งมีเนือ้หาอธิบายเก่ียวกับขอ้มลูแผนการจ่ายผลตอบแทนส าหรบันักธุรกิจแอมเวย ์รวมทั้ง วิธีการ
สรา้งรายได ้และการไดร้บัรายไดต้ลอดจนคณุสมบตัิ รางวลั และโบนสัผ่านทางแอมเวย ์เพื่อใชก้ับผูท้ี่คาดหวงั
ว่าจะเป็นลกูคา้หรือการฝึกอบรมนกัธุรกิจแอมเวยเ์ก่ียวกบัการแสดงแผนธุรกิจโดยปราศจากขอ้จ ากดั 

- การเรียกรอ้งใหช้ดใชค้่าเสียหายส าหรบัผลิตภณัฑซ์ึ่งเนือ้หาที่เบี่ยงเบนไปจากการเรียกรอ้งใหช้ดใชค้่าเสียหาย
ส าหรบัผลิตภณัฑแ์อมเวย ์

- การหาผูท้ี่คาดหวงัว่าจะเป็นลกูคา้ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับการสอนวิธีหาผูท้ี่คาดหวงัว่าจะเป็นลกูคา้ การสรรหาผู้
รว่มธุรกิจ และเทคนิคการสปอนเซอร ์

- การแสดงรายได ้

- ทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคคลภายนอก หมายรวมถึงเพลง เครื่องหมาย ตราสัญลักษณก์ราฟิกและรูปภาพ 
(ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากบคุคลภายนอกนัน้ๆ )โดยปราศจากขอ้จ ากดั 

 
เว็บไซต ์โปรแกรมส าหรับอุปกรณเ์คล่ือนที่ (Mobile APPS) การเผยแพร่เสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 
(PODCASTS) และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซตใ์ห้บริการข้อมูลส่วนตัว (BLOGS) 
นักธุรกิจแอมเวยต์อ้งไดร้บัการอนุมตัิเป็นลายลักษณอ์กัษรจากแอมเวยส์ าหรบัแนวความคิดในการจดัท าเว็บไซต ์โปรแกรม
ส าหรบัอปุกรณเ์คลื่อนที่ (Mobile APPS) การเผยแพรเ่สียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (PODCASTS) และการเผยแพรข่่าวสารผ่าน
เว็บไซตใ์หบ้รกิารขอ้มลูส่วนตวั (BLOGS) 
 
กิจกรรมผ่านส่ือดิจิทัล 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตใหจ้ดักิจกรรมผ่านส่ือดิจิทลั หรือกิจกรรมเสมือนจรงิที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของนกัธุรกิจแอมเวย ์ โดย 
นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งปฏิบตัิตามกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพ กิจกรรมผ่านส่ือดิจิทลั ( Digital Events ) 
หมายถึงกิจกรรมที่ก าหนดใหจ้ดัขึน้เสมือนจรงิโดยมกีารก าหนดในช่วงระยะเวลาหน่ึงซึ่งมีหวัขอ้และกลุ่ม หรือออนไลนค์อมมนูิตี ้
โดยเฉพาะ การด าเนินกจิกรรมผ่านส่ือดิจิทลัที่นกัธุรกิจแอมเวยไ์มไ่ดเ้ป็นเจา้ของ หรือควบคมุกรรมสิทธ์ิทางดิจิทัลตอ้งไดร้บั
อนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากแอมเวยแ์ละผูจ้ดังานก่อน  
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กิจกรรมผ่านส่ือดิจิทลัทกุกิจกรรมตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี ้

- หากมีการขายผลิตภณัฑภ์ายในงาน ผลิตภณัฑท์ี่น ามาขายตอ้งสอดคลอ้งกนักบัแนวคิดของงาน 

- แอมเวยต์อ้งอนมุตัิเนือ้หาและส่ือต่างๆ ทัง้หมดที่จะน ามาใชห้รือถกูน ามาใชใ้นช่วงการจดักิจกรรม 

- รายการอุปกรณส่์งเสริมธุรกิจและขอ้มูลการฝึกอบรมของสายธุรกิจของนกัธุรกิจแอมเวย ์บตัรร่วมงานและกิจกรรม
ส่งเสรมิการขายไดร้บัอนญุาตเฉพาะภายในออนไลนค์อมมนูิตีข้องนกัธุรกิจแอมเวยเ์ท่านัน้ 

- หากจะน าขอ้มลูแผนการจ่ายผลตอบแทนส าหรบันกัธุรกิจแอมเวยไ์ปใชใ้นออนไลนค์อมมนูิตีท้ี่ไม่ใช่ของนกัธุรกิจ 
แอมเวย ์นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งน าเสนอใหแ้อมเวยเ์ป็นผูอ้นญุาตก่อนเสมอ 

- ไม่สามารถน าเนื ้อหาจากบุคคลภายนอกมาใช้งานได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
บคุคลภายนอกและจากแอมเวย ์

 
ตัวอย่างกิจกรรมผ่านสื่อดจิิทลั 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวยจ์ดักิจกรรมอารท์ิสทรีปารต์ีเ้สมือนจรงิบนเพจเฟซบุ๊ก ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากอยู่ภายใต้
กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีนกัธุรกจิแอมเวยท่์านนัน้ๆ เป็นเจา้ของหรือผูค้วบคมุ 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยจ์ดัท าตารางกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊กที่เป็นสาธารณะเพื่อเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการปรุง
อาหารของแอมเวยท์ี่ก าลงัจะเกิดขึน้ของตนเอง ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือ
ควบคมุกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลันัน้  

(ค) นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัเชิญใหไ้ปสมัภาษณผ่์านการเผยแพรเ่สียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (PODCASTS) เพื่อ
พดูคยุเก่ียวกบัประสบการณใ์นธรุกิจและผลิตภณัฑข์องแอมเวย ์ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตพรอ้มจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากแอมเวยเ์น่ืองจากไม่ไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวยท่์านนัน้ๆ เป็น
เจา้ของหรือผูค้วบคมุ 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวยเ์ขา้รว่มกิจกรรมความงามเสมือนจรงิบนเพจเฟซบุ๊กในกลุ่มสาธารณะของเพื่อนและเริ่มน าเสนอ
ธุรกิจแอมเวยข์องตนเองไปพรอ้มกัน  ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัการอนุมตัิเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากแอมเวย ์หรือไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของงานก่อน เนื่องจากกิจกรรมดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้
กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีนกัธุรกิจแอมเวยท่์านนัน้ๆ เป็นเจา้ของหรือผูค้วบคมุ 
 

นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนุญาตใหท้ าการบนัทึกและโพสตว์ิดีโอและเสียงของกิจกรรมที่จดัขึน้โดยแอมเวยโ์ดยที่เนือ้หาจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพ และมาตรฐานการส่ือสารแบบดิจิทลั 
 
การอ้างสิทธิเกี่ยวกบัแอมเวย ์
การอา้งสิทธิเก่ียวกบัแผนธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลิตภณัฑห์รือบรกิารของแอมเวยท์ี่น าเสนอผ่านหรือโดยแอมเวยต์อ้งน าเสนอ
อย่างซื่อสตัย ์เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง 
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การอา้งสิทธิเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละบริการของแอมเวยจ์ะตอ้งใชภ้าษาที่ไดร้บัการรบัรองโดยแอมเวยแ์ละไม่อาจเปล่ียนแปลง
ได ้(หมายเหตทุี่เก่ียวขอ้ง:อา้งอิงตามที่ตัง้ของการอา้งสิทธิ) 
 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตใหโ้พสตแ์ละแบ่งปันเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์อมเวยท์ี่พรอ้มจ าหน่ายในตลาดระหวา่งประเทศไม่วา่
นกัธุรกิจแอมเวยเ์หล่านัน้จะมีธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศเหล่านัน้หรือไม่ อย่างไรก็ตามหากการโพสตม์ีการกล่าวถงึการอา้ง
สิทธิเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์มว้่าการอา้งสิทธินัน้จะไดร้บัการอนมุตัิจากแอมเวยแ์ลว้ แต่จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความที่แสดงการปฏิเสธ
ความรบัผิดชอบกลา่วรวมไวใ้นการโพสตด์ว้ย ตวัอยา่งเช่น 

ก. หากนักธุรกิจแอมเวยม์ีธุรกิจแอมเวย์ในตลาดระหว่างประเทศที่ซึ่งผลิตภัณฑ์พรอ้มจ าหน่าย ข้อความที่โพสต์
จ าเป็นตอ้งกล่าวรวมถึงส่ิงที่ตอ้งแสดงว่าการโพสตม์ีจุดม่งหมายส าหรับผู้รับสารในตลาดระหว่างประเทศนั้นๆ 
(ตวัอย่างเช่น “ผลิตภณัฑน์ีส้  าหรบัลกูคา้ในประเทศไทยเท่านัน้” 

ข. หากนกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่มีธุรกิจแอมเวยใ์นตลาดระหว่างประเทศที่ซึ่งผลิตภณัฑพ์รอ้มจ าหน่าย ขอ้ความจ าเป็นตอ้ง
กล่าวรวมดว้ยคือ “ผลิตภณัฑน์ีไ้ม่มีจ าหน่ายในประเทศไทย” 

 

รายได้และการใช้ชีวิต 
การบรรยายเก่ียวกับรายไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้มตอ้งเป็นความจริง ไม่กล่าวเกินจริง ตอ้งระบุศกัยภาพของการสรา้งรายไดแ้ละ
ความคาดหวงัเก่ียวกับการใชช้ีวิต อปุกรณท์ี่แสดงเก่ียวกับการมีรายได ้การใชช้ีวิตและแผนงาน ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าจ านวนเงินที่เป็น
รายไดใ้นธุรกิจแอมเวยต์อ้งไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเหมาะสม 
 
ตัวอย่างรายได้และการใช้ชีวิต นกัธุรกิจแอมเวยท์ าการโพสตภ์าพเช็คที่ไดร้บัจากแอมเวยบ์นอินสตาแกรม และกล่าวว่าเขา
ไดบ้รรลเุป้าหมายที่ตัง้ใจไวแ้ลว้ในปีนีแ้ละรูส้กึยินดีที่การท างานหนกัของเขาไดร้บัการยอมรบั ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตให ้
นกัธุรกิจแอมเวยส์ามารถท าการโพสตเ์ก่ียวกับประสบการณส่์วนตวัของตนเองไดห้ากขอ้ความนัน้ๆ เป็นไปดว้ยความซื่อสตัย ์
เที่ยงตรง และไม่หลอกลวง 
 
การใช้บุคคลทีม่ีชื่อเสียงหรือบุคคลอื่นในการท าการตลาด 
การรบัรองและใบรบัรองตอ้งสะทอ้นถึงความคิดเห็นที่ซื่อสตัย ์ความเชื่อ หรือประสบการณท์ี่แทจ้รงิของผูร้บัรอง การรบัรองและ
ใบรบัรองไม่สามารถใชเ้พื่อท าการอา้งสิทธิว่าแอมเวยไ์ม่ปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายได ้ 
 
นกัธุรกิจแอมเวยจ์ะตอ้งไมใ่หค้า่ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพื่อแลกเปล่ียนกบัการรบัรอง ใบรบัรอง หรือการวจิารณใ์นเชงิบวก 
ยกเวน้ การใหต้วัอย่างผลิตภณัฑ ์ นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งไมใ่หค้า่ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพื่อใหม้ีผูต้ิดตามหรือชื่นชม 
 
เมื่อมีสิ่งที่แสดงความสมัพนัธก์ารใชบุ้คคลท่ีมีชื่อเสยีงหรือบคุคลอื่นในการท าการตลาดกบัแอมเวย ์หากความสมัพนัธด์งักล่าว
ไม่เป็นท่ียอมรบัหรือเชื่อถือต่อผูร้บัขอ้มลู ความสมัพนัธด์งักล่าวตอ้งถกูเปิดเผย ตวัอยา่งเช่นเอกสารแสดงความสมัพนัธอ์าจ
รวมถงึขอ้เทจ็จรงิที่ว่าบคุคลที่ไดร้บัผลิตภณัฑต์วัอย่างโดยไมม่ีค่าใชจ้า่ย เพื่อแลกกบัค ารบัรอง หรือใบรบัรอง  หรือหากบคุคลท่ี
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ใหค้  ารบัรองหรือใบรบัรองเป็นนกัธุรกิจแอมเวย ์การเปิดเผยขอ้มลูจะตอ้งชดัเจน เด่นชดั อา่นออกไดง้่าย และใกลเ้คียงกบัขอ้มลู
ที่แอมเวยใ์ชเ้พื่ออา้งองิ 
 
ตัวอย่างการใช้บุคคลทีมี่ชื่อเสยีงหรือบุคคลอืน่ในการท าการตลาด 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดท้ าการรีทวิตใบรบัรองของลกูคา้วา่เขาไดร้บัผลลพัธท์ี่ดีหลงัจากใชต้วัอย่างแชมพซูาทินิค ส่ิงนี ้
ได้รับอนุญาตเนื่องจากมีการเปิดเผยวา่เป็นผลิตภณัฑต์วัอยา่งที่ใหโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยที่ไดก้ล่าวถึงในทวิต และลกูคา้
ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนใดๆ เพิม่เตมิ 

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยใ์หเ้อสเอ8 จ านวนสองกล่องแก่ยทูบูเบอร ์เพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการแสดงความเห็นในเชิงบวกบน
วิดีโอของยทูบูเบอร ์ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากจ านวนของผลิตภณัฑท์ี่มอบให(้สองกล่อง)จะถกูพิจารณาว่าเป็น
มากกว่าผลิตภณัฑต์วัอย่าง 

 
ภาพและวิดีโอที่แสดงให้เหน็ภาพก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ ์
ภาพและวิดีโอที่แสดงใหเ้ห็นภาพก่อนและหลงัใชผ้ลิตภณัฑจ์ดัเป็นรูปแบบของใบรบัรองประเภทหนึ่ง ไม่ว่าภาพหรือวิดีโอนัน้
จะเป็นของนักธุรกิจแอมเวยห์รือผูอ้ื่นหรือไม่ ใบรบัรองอาจจะไม่แสดงใหเ้ห็นถึงการกล่าวอา้งสิทธิว่าแอมเวยไ์ม่ปฏิบตัิอย่าง
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
 
นกัธุรกิจแอมเวยส์ามารถใชป้ระโยชนรู์ปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัที่แอมเวยอ์นุญาตใหน้กัธุรกิจสามารถใชง้านได ้แต่ตอ้งมี 
การเปิดเผยขอ้มลูที่จ  าเป็น นกัธุรกิจแอมเวยส์ามารถใชง้านรูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัในแอปพลิเคชนัของแอมเวยเ์มคอพั 
(เฉพาะการแต่งหนา้ไม่รวมผลิตภณัฑด์ูแลผิว) รูปภาพหรือวิดีโอตอ้งไม่มีค  าบรรยาย ขอ้ความ หรือเสียงที่เกินขอบเขตของการ 
อา้งอิงที่แอมเวยร์ะบไุว ้รูปภาพหรือวิดีโอตอ้งไม่มีการแสดงหรือพดูถึงผลิตภณัฑข์องบคุคลที่สาม 
นักธุรกิจแอมเวยส์ามารถใช้รูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลังที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์แอมเวย์หรือการใชง้านที่ปฏิบัติตาม 
ขอ้ก าหนดนี ้

- นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่สามารถพดูถึงหรืออา้งอิงเก่ียวกบัแอมเวย ์นิวทรไิลท ์บอดีค้ีย ์หรือผลิตภณัฑใ์ดๆ ของแอมเวยบ์น
โพสตใ์นส่ือออนไลนพ์รอ้มกับรูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงั แต่นกัธุรกิจแอมเวยส์ามารถพูดคุยเก่ียวกับผลิตภณัฑ์
แอมเวยใ์นโพสตก์่อนหนา้หรือโพสตถ์ดัไปของสื่อออนไลน ์

- นกัธุรกิจแอมเวยค์วรกล่าวถึงอาหารท่ีตนเองรบัประทานเพื่อสขุภาพและการออกก าลงักายซึ่งเป็นท่ีมาผลลพัธ ์

- นกัธุรกิจแอมเวยจ์ะตอ้งโพสตภ์าพหรือวิดีโอก่อนและหลงัในพืน้ท่ีดิจิทลัที่ตนเองเป็นเจา้ของและสามารถควบคุมได ้

- รูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัจะตอ้งเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณ มาตรฐานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการ
ส่ือสารแบบดิจิทลั 

- รูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลงัจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายกฎและขอ้บงัคบั 
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หากมีเอกสารแสดงความสมัพนัธท์ี่มีอยู่ระหว่างบคุคลที่ใหค้  ารบัรองหรือใบรบัรองและแอมเวย ์และเอกสารแสดงความสมัพนัธ์
นัน้ไม่เป็นที่ยอมรบั หรือเป็นที่คาดหวงัโดยผูร้บัสาร ความสมัพนัธด์งักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มลูจะตอ้ง
ชดัเจน เด่นชดั อ่านออกไดง้่าย และใกลเ้คียงกบัการกล่าวอา้งสิทธิ 
 
การสาธิตผลิตภัณฑ ์
การสาธิตผลิตภัณฑเ์ป็นการน าเสนอผลิตภัณฑแ์อมเวยท์ี่เก่ียวขอ้งกับการใชผ้ลิตภัณฑจ์ริงเพื่อแสดงใหเ้ห็นการใชง้านหรือ
ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

 
นักธุรกิจแอมเวยต์อ้งไดร้ับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอมเวยส์ าหรบัการสาธิตผลิตภัณฑแ์อมเวย์  อย่างไรก็
ตามการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้ับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้มี รายการดังต่อไปนี ้

- การใชผ้ลิตภณัฑต์ามวิธีใชท้ี่จดัพมิพแ์ละเผยแพร่โดยแอมเวยแ์ละใชต้ามวิธีใชอ้ยา่งเขม้งวด 

- การสาธิตผลิตภณัฑท์ี่แอมเวยเ์ป็นผูจ้ดั 

- การใชผ้ลิตภณัฑเ์มคอพัของแอมเวย ์(เมคอพัไม่รวมถึงผลิตภณัฑด์แูลผิว) 

- การใชผ้ลิตภณัฑซ์ึ่งบรรยายใหน้ักธุรกิจแอมเวยใ์ชผ้ลิตภัณฑ์ส าหรับการประกอบอาหารของแอมเวย์ (Amway 
cookware products) ตามที่การใชผ้ลิตภณัฑไ์ดม้จีดุมุง่หมายไว ้(เช่น การจดัเตรียม และการปรุงอาหาร) 

การสาธิตผลิตภณัฑต์อ้งไม่มีค  าบรรยายใตภ้าพ ข้อความ หรือเสียง ซึ่งกล่าวอา้งเกินจริงกว่าขอบเขตของการกล่าวอา้งสิทธิที่
แอมเวยไ์ดจ้ดัท าไวส้  าหรบัผลิตภณัฑ ์การสาธิตผลิตภณัฑจ์ะตอ้งไม่แสดงลกัษณะเฉพาะ สาธิต หรือกล่าวถึงผลิตภณัฑข์อง
บคุคลภายนอก 

 
ทรัพยส์ินทางปัญญา 
ทรพัยสิ์นทางปัญญาเป็นงานสรา้งสรรคท่ี์ผูส้รา้งมีสิทธิและสามารถยื่นขอสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ฯลฯ  นกัธุรกิจ
แอมเวยส์ามารถใชท้รพัยสิ์นทางปัญญาของแอมเวยห์รือบุคคลอื่นที่ตนไดร้บัสิทธิส าหรับการใชง้าน ทรพัยสิ์นทางปัญญา
สามารถหมายรวมถึง เพลง ภาพ เสียง วิดีโอ ขอ้ความ เครื่องหมายการคา้ ตราสญัลกัษณ์ (logo) หรือผลงานอื่นๆ 
 

ผลงานทีม่ีลิขสิทธิ์ 
ผลงานท่ีมีลิขสิทธ์ิรวมถึง เพลง หนงัสือ นิตยสาร บทความ และงานเขียนอื่นๆ โดยรวมถงึบทคดัย่อและค าแปล สนุทรพจน ์
ภาพถ่าย งานศิลปะซึ่งรวมถงึภาพออนไลน ์เว็บไซต ์บล็อคและโพสตใ์นส่ือสงัคมออนไลนอ์ื่นๆ วิดีโอ ภาพยนตร ์การแสดง 
ประติมากรรม อาคาร แบบจ าลอง 3 มิติ และซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์

 
การใช้เนือ้หาที่สร้างสรรคโ์ดยแอมเวย ์
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่สามารถใชเ้นือ้หาท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ีสรา้งสรรโดยแอมเวยโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาตก่อน เวน้แต่นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บั
เนือ้หามาจากแหล่งที่ไดร้บัอนุญาตตามที่แอมเวยร์ะบุ ตวัอย่างเช่นการขออนุญาตน าผลงานที่ผลิตขึน้โดยแอมเวยไ์ปใชง้าน
โดยท่านสามารถส่งเรื่องมาที่ อีเมล ์ath_bcr@amway.com โดยมีขอ้ยกเวน้คือเมื่อแอมเวยอ์นญุาตใหน้กัธุรกิจแอมเวยใ์ช้ 
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เนือ้หาที่สรา้งสรรคโ์ดยแอมเวย ์นกัธุรกิจแอมเวยจ์ะตอ้งน าเสนอเนือ้หาตามขอ้เท็จจรงิ รวมถึงนกัธุรกิจแอมเวยส์ามารถใช ้ 
เนือ้หาที่แอมเวยเ์ป็นผูส้รา้งสรรคข์ึน้ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัของแอมเวยเ์อง เมื่อมีการสรา้งเนือ้หาบนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั 
ซึ่งนกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของรวมถึงการเพิ่มสติก๊เกอร ์วิดีโอสติก๊เกอร ์ตวัอกัษร ภาพเคล่ือนไหว หรืออื่นๆ แอมเวยอ์นญุาต 
ใหด้  าเนินการไดต้ราบเท่าที่นกัธุรกิจแอมเวยย์งัคงไวซ้ึ่งความครบถว้นสมบรูณข์องประโยชนข์องผลิตภณัฑ์ นกัธุรกิจ 
แอมเวยไ์ม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนมุตัิในการแชรห์รือเชื่อมโยงลิงกจ์ากกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัที่เป็นทางการของแอมเวย ์

 
ตัวอย่างการใช้เนือ้หาทีส่ร้างสรรคโ์ดยแอมเวย ์

(ก) นักธุรกิจแอมเวยแ์ชรรู์ปจากหนา้บัญชีเฟซบุ๊กอย่างทางการของแอมเวยเ์พื่อท าการประชาสัมพันธ์ผลิตภณัฑ ์
แอล.โอ.ซี. บนหนา้เว็บเพจของตนเอง  นกัธุรกิจแอมเวย์ได้รับอนุญาตใหแ้บ่งปันโพสต ์เนื่องจากไม่จ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัอนญุาตใหแ้บ่งปันจากกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัท่ีเป็นทางการของแอมเวย ์

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยท์ าการบนัทึกหรอืถ่ายภาพจากหนา้จอภาพผลิตภณัฑท์ี่ปรากฎใน www.amway.co.th และ
โพสตล์งในโปรไฟลท์วิตเตอรข์องตนเอง  ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะวา่สิทธิในภาพบนเว็บไซตเ์ป็นของบรษิัท
แอมเวยเ์ทา่นัน้ (เช่น ภาพนางแบบในเว็บไซตก์ารถ่ายภาพ) และอาจไม่ครอบคลมุถึงการใชง้านของนกัธุรกจิ
แอมเวย ์ นอกจากนีค้ณุภาพของภาพถ่ายอาจลดลง นกัธุรกิจแอมเวยส์ามารถขออนมุตักิารใชผ้ลงานท่ีผลิตโดย
แอมเวย ์โดยส่งอเีมลม์าที่ อีเมล ์ath_bcr@amway.com เพื่อที่จะมั่นใจไดว้่านกัธุรกิจแอมเวยใ์ชภ้าพท่ีมี
คณุภาพสงูและ ไดร้บัอนญุาตอยา่งถกูตอ้ง  

(ค) นกัธุรกิจแอมเวยม์ีภาพของผลิตภณัฑอ์ารท์ิสทรีที่ไดร้บัอนญุาตจากแอมเวยแ์ละไดท้ าการเพิม่สติก๊เกอรไ์ปบน 
ภาพพรอ้มทัง้เพิม่ขอ้ความจากนัน้ไดด้  าเนินการโพสตภ์าพดงักล่าวบนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram Story) 
ของตวัเอง การด าเนินการในลกัษณะนีน้กัธุรกจิแอมเวยย์งัคงไวซ้ึง่ภาพลกัษณแ์ละเนือ้หาสาระของภาพไว ้
ดัง้เดิมและคงไวซ้ึง่ความสมบรูณค์รบถว้นของประโยชนข์องผลิตภณัฑ ์ส่ิงนีไ้ดร้บัอนญุาตใหด้ าเนินการได ้
เพราะวา่นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตใหท้ าการตกแต่งหรือเพิ่มเติมเนือ้หาจากแหล่งขอ้มลูของแอมเวยไ์ดโ้ดย
มิตอ้งไดร้บัการอนมุตัิลว่งหนา้เมื่อตอ้งการสรา้งสตอรี่บนกรรมสิทธ์ิทางดจิิทลัซึ่งนกัธุรกจิแอมเวยเ์ป็นเจา้ของ 

 
การใช้เนือ้หาที่สร้างสรรคโ์ดยบุคคลภายนอก 
นักธุรกิจแอมเวยไ์ม่อาจใชเ้นือ้หาท่ีมีลิขสิทธ์ิจากบุคคลภายนอกโดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ใบอนุญาต
หรือการอนุมัติใดๆ จากเจา้ของลิขสิทธ์ิ หรืออย่างน้อยตอ้งมีกฎหมายอนุญาตให้สามารถใช้ได ้ นักธุรกิจแอมเวยต์อ้ง
ไดร้บัการยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรส าหรบัการใชเ้นือ้หาท่ีมลิีขสิทธ์ิ และแสดงต่อแอมเวยเ์มื่อมีการรอ้งขอ นกัธุรกิจ 
แอมเวยต์อ้งปฏิบตัิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิในการส่ือสารผ่านส่ือดจิทิลัของตน 
 
การแชรลิ์งกห์รือใชปุ้่ มแชรก์บับทความ บล็อคโพสต ์หรือโพสตใ์นส่ือสงัคมออนไลนท์ี่จดัท าขึน้โดยบุคคลภายนอกอนญุาตใหม้ี
ไดภ้ายใตเ้งื่อนไขที่ว่าสิ่งต่างๆ แนบมากับลิงก์ที่ไม่ไดอ้า้งอิงถึงผลิตภัณฑห์รือโอกาสทางธุรกิจแอมเวย ์นอกจากนี ้ความ
คิดเห็นเก่ียวกับลิงก์ที่โพสตจ์ะตอ้งไม่อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางธุรกิจแอมเวย  ์
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ตัวอย่างการใช้งานเนือ้หาทีส่ร้างสรรคโ์ดยบุคคลภายนอก 
(ก) นักธุรกิจแอมเวยอ์่านบทความออนไลนข์องหนังสือพิมพ ์เอบีเอส ทูเดย ์ซึ่งกล่าวถึงความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้

ระหว่างน า้มนัปลากบัการลดความเส่ียงต่อโรคหวัใจ  นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดแ้บ่งปันบทความนีบ้นบญัชีเฟซบุ๊กของ
ตนเองโดยมีขอ้ความดงัต่อไปนี ้"เป็นบทความที่น่าสนใจจริงๆ เก่ียวกับความเชื่อมโยงที่เป็นไปไดร้ะหว่างน า้มนั
ปลาและโรคหัวใจ"  ส่ิงนี ้ได้รับอนุญาตเนื่องจากความคิดเห็นของนักธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้มีการอ้างอิงถึง
ผลิตภณัฑแ์อมเวย ์ 

(ข)  นิตยสารเดล่ี เดย ์โพสตลิ์งก์หนา้เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของตนเองซึ่งเชื่อมโยงไปยงับทความบนเว็บไซต์
ของตนเอง นักธุรกิจแอมเวยแ์บ่งปันบทความนีใ้หก้ับผูต้ิดตามเพจเฟซบุ๊กของตนเอง หากโพสตต์น้ฉบบัของ
นิตยสารเดลี่ เดย ์มีลักษณะ/ปุ่ ม "แชร"์ แอมเวยอ์นุญาตใหน้ักธุรกิจแอมเวยแ์บ่งปันโพสตด์ังกล่าวได ้ ส่ิงนี ้
ได้รับอนุญาตตราบใดที่ขอ้คิดเห็นของนกัธุรกิจแอมเวยส์อดคลอ้งกบัส่วนอื่นๆ ของมาตรฐานการส่ือสารแบบ
ดิจิทลั ตวัอย่างเช่น เนือ้หาไม่ควรชีใ้หเ้ห็นว่านิตยสารเดล่ี เดย ์ก าลงัประชาสมัพนัธห์รือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
นกัธุรกิจแอมเวยห์รือแอมเวย ์ 

(ค) นักธุรกิจแอมเวยแ์บ่งปันบทความของบุคคลภายนอกเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์อมเวยไ์ปยงับัญชีทวิตเตอรข์องตน
และแสดงความคิดเห็นว่า "ลองอ่านบทความนี"้ ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตหากความคิดเห็นของนกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ได้
มีการอา้งอิงถึงผลิตภณัฑห์รือธุรกิจของแอมเวย ์ 

(ง) นกัธุรกิจแอมเวยส์มคัรเป็นสมาชิกนิตยสารเดลี่ เดย ์และเมื่อเห็นบทความเก่ียวกบัโอกาสทางธุรกิจแอมเวย ์จึง
ท าการคดัลอกภาพหนา้ปกและหนา้บทความและโพสตบ์นอินสตาแกรมของตนเอง ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเวน้
แต่นกัธุรกิจแอมเวยจ์ะไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากนิตยสารเดล่ี เดย ์ก่อน 

(จ) นักธุรกิจแอมเวยเ์ห็นวิดีโอบนยูทูบที่สรา้งสรรโดยนักธุรกิจแอมเวยร์ายอื่น นักธุรกิจแอมเวย์จึงท าการดาวน์
โหลด (download) วิดีโอดังกล่าว และไดท้ าการอพัโหลด (upload) ไปบนเพจเฟซบุ๊กและแชรก์ับผูต้ิดตาม
ทัง้หมดของตน ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเวน้แต่ว่านกัธุรกิจแอมเวยจ์ะไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้
ของเดิมที่เป็นผูส้รา้งสรรคก์่อน  

(ฉ) นักธุรกิจแอมเวยแ์บ่งปันบทความออนไลนข์องหนังสือพิมพ์เอ็นวาย นิวส ์บนเพจเฟซบุ๊ก ของตนเองและระบุ
ขอ้ความต่อไปนี ้"เป็นบทความที่น่าสนใจมากเก่ียวกบัความเชื่อมโยงระหว่างวติามนิดีและภาวะซมึเศรา้"  ติดต่อ
ฉนัหากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารวิตามินดีใหม่ของนิวทรไิลท ์ 
ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากโพสตด์งักล่าวมีการอา้งอิงถึงผลิตภัณฑแ์อมเวย ์และก่อใหเ้กิดการกล่าวอา้ง
โดยนยัว่าผลิตภณัฑเ์สริมอาหารวิตามินดีของนิวทริไลทส์ามารถหรืออาจลดความเส่ียงต่อภาวะซึมเศรา้ได ้ซึ่ง
แอมเวยไ์ม่มีหลกัฐานยืนยนัถึงการกล่าวอา้งสิทธิดงักล่าว 

(ช) นักธุรกิจแอมเวยค์ัดลอกภาพหน้าปกหนังสือที่ติดอันดับขายดีจากกูเกิลและโพสตล์งในเว็บไซต์ส่ือสังคม
ออนไลน ์ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเพราะนกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดเ้ป็นเจา้ของสิทธิในรูปภาพนัน้ 
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เพลง 
การท าซ า้ แกไ้ข เล่น แสดง บนัทึก เผยแพร่ หรือสตรีมผ่านทางอินเทอรเ์น็ตไม่สามารถด าเนินการไดห้ากไม่ไดร้บัอนุญาตเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร ไม่มีใบอนญุาต หรือไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากเจา้ของหรือกฎหมายที่ระบวุ่าสามารถใหก้ระท าได ้ จ าเป็นตอ้งมี
ใบอนญุาตมากกว่าหน่ึงใบเมื่อใชง้านเพลงที่บนัทึกไว ้นกัธุรกิจจะตอ้งเก็บใบอนญุาตที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีไดร้บั และแสดง
ใหแ้อมเวยเ์มื่อมีการรอ้งขอ 
 
แอมเวยม์ีซิกเนเจอร ์แทร็ก (Signature Tracks) ซึ่งเป็นคลังรวบรวมเพลงใหก้ับนักธุรกิจแอมเวยส์ าหรบัใชใ้นธุรกิจแอมเวย ์ 
เพลงเหล่านัน้สามารถใชไ้ด ้เนื่องจากไดข้อใบอนญุาตและสิทธิการใชง้านส าหรับนกัธุรกิจแอมเวยแ์ลว้  
ตัวอย่างของเพลง 

(ก) นกัธุรกิจแอมเวยบ์นัทึกภาพวิดีโอของตนเองโดยใชโ้หมดไทมแลป (Time Lapse) ก าลงัท าความสะอาดหอ้งครวั
ดว้ยผลิตภณัฑท์ าความสะอาดแอมเวย ์โฮม ก่อนจะท าการโพสตบ์นอินสตาแกรม นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดเ้ลือกเพลง
จาก ซกิเนเจอร ์แทรก็ (Signature Tracks) และใส่เพลงลงในวิดีโอ ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากเพลงนีมี้อยู่
ใน ซิกเนเจอร ์แทร็ก ไดร้ับอนุญาตให้นักธุรกิจแอมเวยส์ามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด้ 

(ข) นักธุรกิจแอมเวยท์ าการบันทึกการสาธิตการแต่งหน้าโดยน าเสนอผลิตภัณฑอ์ารท์ิสทรี เป็นเวลา 20 วินาที  
ก่อนที่จะโพสตล์งบนเพจเฟซบุ๊กนกัธุรกิจแอมเวยไ์ดเ้พิ่มเพลงที่เป็นท่ีนิยมจ านวน 20 วินาทีเป็นเพลงประกอบ ส่ิง
นีไ้ม่ได้รับอนุญาตเวน้แต่นกัธุรกิจแอมเวยจ์ะไดร้บัใบอนญุาตที่ถกูตอ้งของเพลงดงักล่าว 

(ค) นกัธุรกิจแอมเวยท์ าการบนัทึกวิดีโอการแสดงดนตรีสดในกิจกรรมของแอมเวยเ์ป็นระยะเวลา 30 วินาที และไดโ้พสต์
บนเพจเฟซบุ๊กส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเวน้แต่ผูป้ระสานงานกิจกรรมไดอ้นุมตัิกิจกรรมนีอ้ย่างชดัเจน หรือนักธุรกิจ
แอมเวยไ์ดร้บัสิทธิใหน้ ามาใชแ้สดงในลกัษณะดงักล่าว 

 

สิทธิในการประชาสัมพันธ ์
สิทธิในการประชาสัมพันธ์ของบุคคลเป็นสิทธิของบุคคลในการควบคุมและไดร้ับผลประโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์ากการใช้
ภาพลกัษณข์องตนเองซึ่งรวมทัง้ชื่อภาพ เสียง หรือบุคลิกลกัษณะอื่นๆ ของตนเอง  นกัธุรกิจแอมเวยจ์ าตอ้งเคารพในสิทธิการ
ประชาสัมพันธ์ของบุคคลอื่นและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัลของนกัธุรกิจแอมเวยต์ลอดจน
ปฏิบัติตามค ารอ้งขอของบุคคลอื่น ใหห้ยุดใชภ้าพลักษณข์องบุคคลอื่น นักธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในการ
ประชาสมัพนัธข์องบคุคลอื่นเพื่อประชาสมัพนัธธ์ุรกิจของตนโดยไม่ไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบคุคลเหล่านัน้ 
 
แอมเวยไ์ม่อนุญาตใหน้กัธุรกิจแอมเวยโ์พสตเ์นือ้หาที่มีภาพลกัษณข์องผูม้ีชื่อเสียงหรือรูปพรรณที่เด่นชดัของบุคคลภายนอก 
เวน้แต่นกัธุรกิจแอมเวยจ์ะไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบคุคลที่ปรากฏในเนือ้หาหรือแอมเวยไ์ดอ้นมุตัิเนือ้หานัน้แลว้  
 
ตัวอย่างของสิทธิในการประชาสัมพันธ ์

ก. นกัธุรกิจแอมเวยอ์ยู่ที่ชายหาด และก าลงัถา่ยภาพตนเอง (เซลฟ่ี) โดยถือกระป๋องเครื่องดื่มเอ็กซเ์อส และ
สามารถมองเห็นกลุ่มคนในพืน้หลงัแต่มมุกลอ้งโฟกสัไปท่ีนกัธุรกจิแอมเวย ์และภาพของอตัลกัษณข์องกลุ่มคน
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ในพืน้หลงัมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน  นกัธุรกิจแอมเวยโ์พสตภ์าพถา่ยนีพ้รอ้มค าอธิบายภาพ “วนัท่ีสวยงามรมิ
ชายหาดกบัเอ็กซเ์อส ดลิูงคใ์นชวีประวตัิส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีไดร้บัเอ็กซเ์อสของคณุ” ส่ิงนีไ้ด้รับ
อนุญาตอย่างไรก็ตามแอมเวยต์อ้งการใหน้กัธุรกจิแอมเวยล์บโพสตอ์อก หากบคุคลท่ีอยู่ในในภาพสามารถดู
ออกไดว้่าเป็นภาพของตนและไดร้อ้งขอใหล้บโพสตน์ัน้ทิง้  

ข. นกัธุรกิจแอมเวยถ์า่ยภาพตนเอง (เซลฟ่ี) กบันกัเขียนที่มชีื่อเสียงซึง่ไดร้บัจา้งใหเ้ป็นผูบ้รรยายและเซ็นชื่อหนงัสือ
ในงานกิจกรรมของแอมเวยซ์ึ่งมองเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัที่ดา้นหลงั ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาต ในกรณีที่รายละเอียด
ก าหนดการของกิจกรรมอนญุาตใหถ้่ายรูปนกัเขยีนดงักล่าวในงานได ้ หากไดร้บัอนญุาตนกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่
สามารถระบวุ่านกัเขยีนดงักล่าวเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกนัหรือไดร้บัการรบัรองจากแอมเวย ์

ค.  นกัธุรกิจแอมเวยท์ าการรีทวิตภาพของนกัสโนวบ์อรด์ที่มชีื่อเสียงก าลงัดื่มเอ็กซเ์อสพรอ้มระบคุ าบรรยายใตภ้าพ 
“ดนูี่สิ! นกักีฬาชื่อดงักว็างใจในเอ็กซเ์อส”  ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเวน้แต่นกัธุรกิจแอมเวยไ์ดร้บัอนญุาตเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากนกัสโนวบ์อรด์ท่านนัน้ 

ง. นกัธุรกิจแอมเวยอ์ยู่ที่ชายหาด และถ่ายภาพตนเอง(เซลฟ่ี) โดยถือกระป๋องเอ็กซเ์อสมีบุคคลสองคนท าการแย่ง
ซีนโดยทั้งคู่ยกนิว้หัวแม่มือเป็นสัญลักษณใ์หก้ับนักธุรกิจแอมเวยท์่านนั้น นักธุรกิจแอมเวยโ์พสตรู์ปนีพ้รอ้ม
ค าอธิบายภาพ “วนัท่ียอดเยี่ยมรมิชายหาด! ทกุคนต่างชื่นชอบเอ็กซเ์อสดลิูงกใ์นชีวประวตั ิส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิ
เก่ียวกับวิธีไดร้บัผลิตภณัฑเ์อ็กซเ์อสของคณุ!” ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาตเวน้แต่ว่าบุคคลทัง้สองใหค้วามยินยอมแก่
นกัธุรกิจแอมเวย ์และใหค้วามรูส้กึประทบัใจว่าทัง้สองนัน้ก าลงัประชาสมัพนัธเ์อ็กซเ์อส 

 

การใช้เคร่ืองหมายการค้า 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ าการคดัลอก แจกจ่าย หรือใชเ้ครื่องหมายการคา้ของแอมเวย ์หรืออลัติคอร ์อิงค ์บริษัท
แม่ของแอมเวย ์ในลกัษณะอื่นใดโดยไม่ไดร้บัการอนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากแอมเวย ์ แอมเวย ์หรืออลัติคอร ์อิงค ์บริษัท
แม่ของแอมเวย ์เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิรว่มกนัในเคร่ืองหมายการคา้รวมทัง้อารต์เวริค์ตราสญัลกัษณภ์าพผลิตภณัฑ ์ตลอดจนภาพ
ที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทจากแหล่งขอ้มลูที่ไดร้บัอนมุตัิตามที่แอมเวยร์ะบเุท่านัน้  
 
นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ าการคัดลอก แจกจ่าย หรือใชเ้ครื่องหมายการคา้ของบุคคลภายนอกในลกัษณะอื่นใด 
โดยไม่ไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใบอนญุาต หรือการอนมุตัิอื่นใดจากเจา้ของเครื่องหมายการคา้ 
 
เคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย ์
เครื่องหมายการคา้ของแอมเวยห์มายรวมถึง Amway™, Nutrilite™, Artistry™, XS™ และแบรนดอ์ื่นๆ ตราสญัลกัษณ ์(logo) 
หรือชื่ออื่นที่ใชใ้นปัจจบุนัหรืออาจน ามาใชใ้นอนาคต ซึ่งเป็นคณุค่าอย่างยิ่งต่อแอมเวย์ 
 
แอมเวยค์าดหวังให้นักธุรกิจแอมเวยเ์คารพในสิทธิโดยการใชเ้ฉพาะเครื่องหมายการคา้ของแอมเวย ์และอารต์เวิรค์ ตรา
สญัลกัษณ ์(logo) ภาพผลิตภณัฑ ์และภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทจากแหล่งขอ้มลูที่ไดร้บัอนมุตัิตามที่แอมเวยร์ะบเุท่านัน้  
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เมื่อมีการสรา้งสรรคก์รรมสิทธ์ิทางดิจิทลั (เช่น  บญัชีเฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม หรือเว็บไซต)์  นกัธุรกิจแอมเวยอ์าจใชช้ื่อตรา
สินคา้ที่แอมเวยเ์ป็นเจา้ของ (เฉพาะขอ้ความเท่านัน้) เพื่อที่จะอธิบายความสมัพนัธข์องนกัธุรกิจแอมเวยก์ับแอมเวยต์ามความ
เหมาะสมใน “ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง” “ชีวประวตัิ” หรือส่วนท่ีคลา้ยคลึงกันบนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัโดยไม่ตอ้งขออนุมตัิจากแอมเวย์
ล่วงหน้า นักธุรกิจแอมเวยไ์ม่สามารถใช้ (ผลิตภัณฑ์หรือชื่อแบรนด)์ ตราสัญลักษณ์ของแบรนด ์หรือรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็น
กรรมสิทธ์ิของแอมเวยใ์นชื่อโดเมน ชื่อบัญชีผูใ้ช ้จุดรอบภาพ (handle) ชื่อบัญชี ชื่อที่ใชแ้สดงใหเ้ห็น ชื่อหนา้เพจ ที่อยู่ของ
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์รูปโปรไฟล ์หรือภาพพืน้หลงั หรือส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนับนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาต
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากแอมเวย ์
 
ยกเว้นทรพัยสิ์นที่ไดร้ับจากแหล่งที่อนุมัติและตามที่อธิบายไวเ้ป็นอย่างอื่นในส่วนนี ้ นักธุรกิจแอมเวยไ์ม่ไดร้ับอนุญาตให้
คดัลอก แจกจ่าย หรือใชเ้ครื่องหมายการคา้ของแอมเวยใ์นลกัษณะอื่นใดโดยที่ไม่ไดร้บัการอนุมัติเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก
แอมเวย ์ 
 
ตัวอย่างของเคร่ืองหมายการค้าของแอมเวย ์

(ก) นกัธุรกิจแอมเวยส์รา้งหนา้เพจเฟซบุ๊กและเขียนชีวประวตัิ (Bio) “ฉันเป็นนกัธุรกิจแอมเวย ์ฉันชื่นชอบและมุ่งมั่น
ในการท าธุรกิจแอมเวยเ์ก่ียวกับผลิตบอดีค้ียแ์ละการควบคุมน า้หนัก กรุณาส่งขอ้ความโดยตรงเพื่อขอขอ้มลู
เพิ่มเติม” ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตเนื่องจากสามารถใชแ้บรนดสิ์นคา้แอมเวยใ์นส่วนของชีวประวตัิได ้

(ข) นกัธุรกิจแอมเวยส์รา้งบญัชีอินสตาแกรมดว้ยชื่อผูใ้ช ้(username) ว่า @amwayking ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาต

เนื่องจากนกัธุรกิจแอมเวยใ์ช ้"amway" เป็นชื่อผูใ้ช ้ 
(ค) นักธุรกิจแอมเวย์สรา้งบัญชีทวิตเตอร์และตั้งชื่อทวิตเตอรข์องตนว่า บัญชีนิวทริไลทข์องฉัน ส่ิงนี ้ไม่ได้รับ

อนุญาตเพราะว่านกัธุรกิจแอมเวยใ์ชช้ื่อนิวทรไิลทซ์ึ่งเป็นแบรนดสิ์นคา้ของแอมเวยเ์ป็นชื่อที่ใชแ้สดงใหเ้ห็น 
เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลภายนอก 
นกัธุรกิจแอมเวยจ์ะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการคา้ของบุคคลภายนอกในการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล
ของตน  นกัธุรกิจแอมเวยไ์ม่สามารถแสดงหรือใชเ้ครื่องหมายการคา้ของบคุคลภายนอกในการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัในรูปแบบ
ที่แสดงความเก่ียวขอ้งซึ่งเสนอแนะอย่างอวดอา้งในความผูกพนั หรือการสนบัสนุน ระหว่างนกัธุรกิจแอมเวยห์รือแอมเวยแ์ละ
บคุคลภายนอกรายนัน้ๆ 
 
ตัวอย่างของเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลภายนอก 

ก. นกัธุรกิจแอมเวยโ์พสตภ์าพตราสญัลกัษณข์องบริษัทฝึกอบรมของตนเองบนอินสตาแกรม ส่ิงนีไ้ด้รับอนุญาตหาก
บรษิัทฝึกอบรมแห่งนัน้อนญุาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณเ์ครื่องหมายการคา้ 

ข. นกัธุรกิจแอมเวยโ์พสตว์ิดีโอบนหนา้เพจเฟซบุ๊กเพื่อสาธิต (ปฏิบตัติามกฎระเบียบการกล่าวอา้งสิทธิของผลิตภณัฑ)์ 
วิธีใชผ้ลิตภณัฑข์องแอมเวยใ์นหอ้งครวั  นกัธุรกจิแอมเวยม์ีต  าราอาหารของรา้นต ารบัไทวางอยู่บนเคานเ์ตอรถ์ดัไป
จากผลิตภณัฑข์องแอมเวย ์และสวมใส่เสือ้ที่ปักตราสญัลกัษณร์า้นต ารบัไทที่หนา้อก  ส่ิงนีไ้ม่ได้รับอนุญาต
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เนื่องจากการโพสตว์ดิีโอนีอ้าจตคีวามไดว้า่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างนกัธุรกจิแอมเวย ์กบั รา้นต ารบัไท และ/หรือ 
ระหว่างแอมเวย ์กบั รา้นต ารบัไท 

 

การย่ืนค าร้องขออนุญาต 
อุปกรณส่์งเสรมิธุรกิจมกัจะถูกคิดว่าตอ้งเป็นหนงัสือ โบรชวัร ์ซีดี ฯลฯ ท่ีใชเ้พื่อการสนบัสนนุ ฝึกอบรม จูงใจ และใหค้วามรูแ้ก่
นกัธุรกิจแอมเวย ์กลุ่มผูค้าดหวงัว่าจะเป็นลกูคา้ และลกูคา้ (ดูรายละเอียดที่มาตรา 7) อุปกรณส่์งเสริมธุรกิจยงัสามารถรวม
กรรมสิทธ์ิทางดิจิทลั เช่น แอพ เว็บไซต ์พ็อดคาสท ์และวิดีโอ  อุปกรณส่์งเสริมธุรกิจทางดิจิทัลทั้งหมดตอ้งปฏิบัติตามกฎ
จรรยาบรรณ มาตรฐานการประกนัคณุภาพ 
 
ภายใตห้ลกัปฏิบตัิ  อปุกรณส่์งเสรมิธุรกิจจะตอ้งถกูส่งใหแ้อมเวยเ์พื่อตรวจสอบและอนมุตัิก่อนใชง้าน การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั
ซึ่งเป็นอปุกรณส่์งเสริมธุรกิจแต่เป็นส่ิงที่สรา้งขึน้เองโดยธรรมชาติจึงไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนมุตัิล่วงหนา้ เวน้แต่จะระบไุวใ้น
มาตรฐานการส่ือสารแบบดิจิทัลนี ้  รายการดังต่อไปนีเ้ป็นรายการการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัลที่ตอ้งไดร้ับการอนุมัติเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากแอมเวยก์่อนใชง้าน 

- ทรพัยสิ์นทางปัญญาของแอมเวย ์หรืออลัติคอร ์อิงค ์บรษิัทแม่ของแอมเวย ์และบคุคลภายนอก 

- บล็อค (หมายเหต:ุ เฉพาะแนวคดิ/สาระส าคญั ของบล็อคตอ้งไดร้บัการพิจารณา) 

- กิจกรรมดิจิทลัที่ใชท้รพัยสิ์นทางปัญญาของบคุคลภายนอก 

- กิจกรรมดิจิทลับนกรรมสิทธ์ิทางดิจิทลัของบคุคลท่ีไม่ใช่นกัธุรกิจแอมเวยเ์ป็นเจา้ของหรือผูค้วบคมุ 

- กิจกรรมดิจิทลัที่น าเสนอขอ้มลูแผนผลตอบแทนของนกัธุรกิจแอมเวยใ์นออนไลนค์อมมนูติีท้ี่เป็นของบคุคลภายนอก 

- โปรแกรมส าหรบัอปุกรณเ์คลื่อนที่ (mobile apps) 

- การเผยแพรเ่สียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (podcasts) 

- การสาธิตผลิตภณัฑ ์(เนือ้หาที่ผูใ้ชส้รา้ง ยกเวน้ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางสีสนั ผลิตภณัฑเ์ครื่องครวั  
และการปรุงอาหาร) 

- วิดีโอ เสียง และการบนัทึก/จดจ าการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต(Live Streaming)  ที่มีเนือ้หา
เก่ียวกับแผนธุรกิจ การอ้างสิทธิเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ การหาผู้คาดหวังที่จะเป็นลูกคา้ ข้อเท็จจริงของรายได ้และ
ทรพัยสิ์นทางปัญญาของบคุคลภายนอก 

- เว็บไซต ์
 

นกัธุรกิจแอมเวยต์อ้งส่งค าขอส าหรบัการตรวจสอบและอนมุตัิไปยงัแผนกบรหิารงานธุรกจิ ฝ่ายธุรกิจสมัพนัธ ์ท่ีอีเมล 
ATH_BCR@amway.com ค าขอตอ้งประกอบดว้ยชื่อและหมายเลขนกัธุรกิจแอมเวย ์เนือ้หาและวิธีที่ตอ้งการใช ้


