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กลยุทธ์ความส าเร็จของนักธุรกิจแอมเวย์

ABO

SUCCESS

• Grow loyal buyer

• Build Young Leaders

ABO INCENTIVE

PRODUCT EXPERIENCE

DIGITAL TRANSFORMATION

เงินรางวัลส าหรับนักธุรกจิแอมเวย์

ประสบการณ์จากผลิตภณัฑ์

การเปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิทัล

LEADER GROWTH SOLUTIONS
ที่ปรึกษาด้านการเจริญเตบิโตของผู้น า



การลงทนุในส่วนของเงินรางวัลตอบแทน
ส าหรบันักธุรกิจแอมเวย์

การปรับโบนสั
ส าหรบัผูน้ า 4-6% 
และการปรบัรางวลัสว่นลดพเิศษ
สองผู้สถาปนา (FAA) 
แบบใหม่

เกียรติรางวลั
ระดับโลก (GAR)

Core Plus+

โปรแกรม “คอร์พลัส”



แอมเวย์ได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัวผู้ก่อตั้ง

และแอมเวย์ลงทุน

ในเงินรางวัลตอบแทน

ส าหรับนักธุรกิจแอมเวย์

มากขึ้นกว่าเดิม



สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ นักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้น า

แต่
รายได้ช่วงเริ่มต้น
ไม่ตรงตามความ
คาดหวัง

อาจต้องใช้เวลานาน
ในการขึ้นไปสู่ระดับ
ที่สร้างรายได้ได้มาก

แต่
โครงสร้างธุรกิจ
บางจุดยังไม่ได้สร้าง
ผลก าไรอย่างยั่งยืน

แต่

อยากมีส่วนร่วมและมีความมั่นใจ
ว่าเลือกธุรกิจที่ถูกต้องแล้ว

นักธุรกิจแอมเวย์
รายใหม่

อยากสร้างรายได้และไดร้ับการ
ยอมรับที่มีความหมายกับตนเอง

นักธุรกิจแอมเวย์
ในช่วงสร้างธรุกิจ

นักธุรกิจแอมเวย์
ระดับผู้น า



มอบรางวัลให้กับวิธีการท างานที่ดี

สร้างรายไดม้ากขึน้จากการขาย
ผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้

สร้างโครงสรา้ง
ธุรกิจทีม่ั่นคง
และยัง่ยนื

นักธุรกจิไดร้บั
ผลตอบแทนสงูสดุ



o เงินรางวลัตอบแทนใหม่
o สนับสนนุแผนธุรกจิ “แผนหลกั”
o มอบรางวลัให้กบัโครงสร้างธรุกจิทีม่ัน่คง

Core
Plus+



เป้าหมายของโปรแกรม “คอร์พลัส”

ให้เงนิรางวลัตอบแทนทีด่ี
แก่ผูน้ า

ช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์
ระดับผู้น าได้รายได้
สม ่าเสมอและเพิ่มมากขึ้นใน
แต่ละปี

ให้เงนิรางวลักับธรุกจิทีม่ี
โครงสรา้งยัง่ยนืและท า

ก าไรได้

แผนธุรกิจท้ัง “แผนหลัก” 
และโปรแกรมคอร์พลัส
จะช่วยให้การท าธุรกิจได้
เงินรางวัลตอบแทน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความ
คาดหวงัของนกัธรุกจิและ
เพิ่มอตัราการท าธรุกจิกบั

แอมเวยต์อ่ไป

นักธุรกิจได้รับรายได้เร็ว
ขึ้นและมีแรงจูงใจในการ
ท างาน

ช่วยใหน้ธอ.รายใหมแ่ละ
นักธรุกจิแอมเวยท์ีร่ะดับต า่กวา่
แพลตนิมัไดร้บัรายไดเ้พิม่ขึน้

มอบเงินรางวัลเพื่อช่วย
กระตุ้นการขายผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้าและสร้างทีม

1 2 3 4



เงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัส

เงินรางวลับรอนซ์
บิวเดอร์

เงินรางวลัการเตบิโตของ
ยอดกลุม่สว่นตวั

เงินรางวลัการเตบิโตของ
สายงานตดิตวั

เงินรางวลัการ

ด ารงคณุสมบัตใิหม่

และตอ่เนือ่ง

CORE PLUS+

เงินรางวลัส าหรบันกัธรุกจิในชว่งเริม่ตน้

CORE PLUS+

เงินรางวลัส าหรบัผูน้ า

ใหม่! 
เข็มเกยีรตคิณุ
ระดับบรอนซ์

9%
15%

21%

เงินรางวลัส าหรับการ
ขายผลติภณัฑใ์ห้ลกูคา้

เงินรางวลับรอนซ์
ฟาวนเ์ดชัน่



เงินรางวัล

ส าหรับนักธุรกิจในช่วงเริ่มต้น

เงินรางวลั
ส าหรบัการขายผลติภณัฑใ์หล้กูคา้

Customer Sales Incentive+ Bronze Foundation Incentive+ Bronze Builder Incentive+

เงินรางวลั
บรอนซฟ์าวน์เดชัน่

เงินรางวลั
บรอนซบ์วิเดอร์



เปอรเ์ซน็ตส์ว่นลด พีวี

21% 150,000

18% 90,000

15% 55,000

12% 30,000

9% 15,000

6% 5,000

3% 2,500

ตารางสว่นลดประจ าเดือนที่มีการปรบัใหม่ 

ตารางสว่นลดเดมิ ตารางสว่นลดใหม่

เปอรเ์ซน็ตส์ว่นลด พีวี

21% 150,000

18% 90,000

15% 55,000

12% 30,000

9% 15,000

6% 5,000



รางวลัหลักเกณฑ์
• ต้องเปน็นกัธุรกจิที่ม ี% ส่วนลดประจ าเดอืน 0 - 9% ใน
เดือนนัน้ๆ

• ต้องมยีอดซือ้สนิคา้จากลกูคา้*ทีผ่า่นการตรวจสอบ 
(Verified Customer Sales) และสั่งซือ้ผา่นชอ่งทางที่
แอมเวยก์ าหนด

รายเดือนเงินรางวลัส าหรบัการขายผลติภัณฑ์ใหล้กูคา้
(CUSTOMER SALES INCENTIVE+)

(10% - % ส่วนลดประจ าเดอืนในเดอืนนัน้) 

X  

บีวี ยอดซือ้สินคา้ทีผ่า่นการตรวจสอบ (VCS) 

o ไม่มีการจ ากดัผลตอบแทนทีไ่ดร้บั
o ตัวคณู ขึ้นอยูก่บั % ส่วนลดประจ าเดอืน

เปอรเ์ซน็ตส์ว่นลด ตัวคณู

0% 10%

3% 7%

6% 4%

9% 1%

12% 0%

*ลูกคา้ หมายถงึ สมาชกิแอมเวย์



เงินรางวลัส าหรบัการขายผลติภัณฑ์ใหล้กูคา้
(CUSTOMER SALES INCENTIVE+)

ยอดกลุม่ 3,000 พีวี (3%)*

ยอดรวมสว่นลดประจ าเดอืน = 270 บาท

ยอดส่วนตวั: (2,000 x 3% x3) =  180 บาท

ยอดส่วนตา่ง: 

(1,000 x 3% x 3) = 90 บาท

เงินรางวลัส าหรบัการขายผลติภณัฑใ์หล้กูคา้ : 

(10% - 3%) x (1,000+500) x 3 = 315 บาท

ยอดรวมผลตอบแทน 270 + 315 = 585 บาท

ตัวอยา่ง

500
พีวี

สมาชกิ สมาชกิ นักธุรกจิแอมเวย์

500
พีวี

1,000
พีวี

1,000
พีวี

รายเดือน

อัตราสว่น พีวี ต่อ บีวี = 1:3 *ค านวณจากตารางส่วนลดทีค่าดวา่จะได้รับ



ลกูค้าท่ีผา่นการตรวจสอบ
(Verified Customer)

ยอดซ้ือสินค้าจากลกูค้าท่ีผา่นการตรวจสอบ
(Verified Customer Sales) 



สมาชิกเดิมท่ีได้ให้ข้อมลูเบอรมื์อถือ
หรืออีเมลกบับริษทัฯ

เม่ือเข้าสู่ Website ครัง้แรก 
จะต้องท าการเปล่ียนแปลงรหสัผา่น

ใส่รหสัสมาชิก ระบบส่งลิงคเ์พ่ือเปล่ียนรหสัผา่น
ไปยงั SMS/อีเมลของสมาชิก 

ลกูค้าท่ีผา่นการตรวจสอบ
(Verified Customer)

เปล่ียนแปลง
รหสัผา่นส าเรจ็

เปล่ียนแปลงรหสัผา่น คลิกลิงคจ์าก SMS/อีเมล เพ่ือเปล่ียนรหสัผา่น

ลกูค้าท่ีผา่นการตรวจสอบ กรณีสมาชิกใหม่ และสมาชิกเดิม
(Verified Customer)



ยอดซ้ือสินค้าจากลกูค้าท่ี “ผา่น” การตรวจสอบ

กรณีสัง่ซ้ือเอง
(Verified Customer Sales)

ท าการสัง่ซ้ือ

Online

Amway Shop

Call Center

ลกูค้าท่ีผา่นการตรวจสอบ
(Verified Customer)

ยอดซ้ือสินค้า
จากลกูค้าท่ีผา่นการตรวจสอบ
(Verified Customer Sales)

Amway.co.th



ยอดซ้ือสินค้าจากลกูค้าท่ียงั “ไม่ผา่น”การตรวจสอบ

กรณีสัง่ซ้ือเอง
(Verified Customer Sales)

ลกูค้า
ท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสอบ

ท าการสัง่ซ้ือ

Online

Amway Shop

Call Center

ไม่สามารถสัง่ซ้ือออนไลน์ได้จนกว่า
• สมาชิกท าการเปล่ียนแปลงรหสัผา่น
• ลงทะเบียนเบอรม์ือถือ หรืออีเมลกบับริษทั

ยอดซ้ือสินค้า
จากลกูค้าท่ีผา่นการตรวจสอบ
(Verified Customer Sales)

Amway.co.th



ยอดซ้ือสินค้าจากลกูค้าท่ี”ผา่น”การตรวจสอบ 

กรณีอพัไลน์สัง่ซ้ือแทนสมาชิก 
(Verified Customer Sales)

ลกูค้าท่ีผา่นการตรวจสอบ
(Verified Customer)

อพัไลน์
ท าการสัง่ซ้ือ
แทนสมาชิก

Online

Amway Shop

Call Center

ระบบส่ง SMS/ อีเมล
ไปหาสมาชิก 

เพ่ือให้สมาชิกตอบกลบั
ในกรณียืนยนัการสัง่ซ้ือ

ระบบนับเป็นยอด
ซ้ือสินค้าจากลกูค้า
ท่ีผ่านการตรวจสอบ

สมาชิกกดปฎิเสธผ่าน
SMS/อีเมล

ไม่นับเป็นยอดซ้ือ
สินค้าจากลกูค้า

Amway.co.th



ยอดซ้ือสินค้าจากลกูค้าท่ียงั “ไม่ผา่น”การตรวจสอบ

กรณีอพัไลน์สัง่ซ้ือแทนสมาชิก 
(Verified Customer Sales)

ลกูค้า
ท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสอบ

อพัไลน์
ท าการสัง่ซ้ือ
แทนสมาชิก

Online

Amway Shop

Call Center

ไม่นับเป็นยอดซ้ือ
สินค้าจากลกูค้า

Amway.co.th



รางวลั

เงินรางวลับรอนซฟ์าวน์เดชั่น
(BRONZE FOUNDATION INCENTIVE+)

คุณสมบัติ

• เป็นผูท้ี่ไดร้บัสว่นลด 12% หรือต ่ากวา่ ในปีคณุสมบัตกิอ่นหนา้

• ต้องไมเ่คยไดร้บัเงนิรางวลับรอนซฟ์าวนเ์ดชั่นมากอ่น 

หรือยงัอยูใ่นชว่ง 18 เดือนของการไดร้บัเงนิรางวลับรอนซฟ์าวน์เดชัน่

20%
x  

ส่วนลดประจ าเดอืน

รายเดือน

หลักเกณฑ์

• ต้องไดร้บั % ส่วนลดประจ าเดอืนอยา่งนอ้ย 9% และสรา้งสายงานอยา่งนอ้ย 3 สายงานที่ไดร้บั

% ส่วนลดประจ าเดอืนอยา่งนอ้ย 3%

• มียอดซื้อสว่นตวัอยา่งนอ้ย 1,000 พีวี

• สามารถไดร้ับภายในระยะเวลา 18 เดือนตดิตอ่กนั นับตั้งแตเ่ดอืนแรกที่ไดร้ับรางวลั (จ่ายเงนิสงูสดุ 12 

เดือน)

หมายเหตุ

ส่วนลดประจ าเดอืน หมายถงึ ส่วนลดจากยอดซือ้สว่นตัว
บวกกบัสว่นลดแตกตา่ง



ตัวอยา่ง

รายเดือน

อัตราสว่น พีวี ต่อ บีวี = 1:3

เงินรางวลับรอนซ์ฟาวเดยช์ั่น
(BRONZE FOUNDATION INCENTIVE+)

15,000
พีวี

3% 3% 3% 0%

4,000
พีวี

4,000
พีวี

4,000
พีวี

2,000
พีวี

*ค านวณจากตารางส่วนลดทีค่าดวา่จะได้รับ

ยอดกลุม่ 29,000 พีวี (9%)*

ยอดรวมส่วนลดประจ าเดอืน = 6,750 บาท

ยอดส่วนตวั: (15,000 x 9% x 3) = 4,050 บาท

ยอดส่วนตา่ง: 

(12,000 x 6% x 3) =  2,160 บาท

(2,000 x 9% x 3) =  540 บาท

เงินรางวลับรอนซ์ฟาวน์เดชั่น : 6,750x 20% = 1,350 บาท

ยอดรวมผลตอบแทน : 6,750 + 1,350 = 8,100 บาท

9%



ตัวอย่าง
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

% 
ส่วนลด 9% 12% 9% 9% 9% 12% 6% 6% 9% 12% 9% 9% 9% 12% 9% 9% 12% 12%

จ านวนสาย
งานของ 
DL x %
ส่วนลด
ของ DL

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

no no 3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

เงินรางวลั
บรอนซ์

ฟาวนเ์ดชัน่

ได้รางวลัครบ 12 เดือนแลว้

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

% 
ส่วนลด 9% 12% 9% 9% 9% 12% 6% 6% 9% 12% 9% 9% 9% 12% 9% 9% 12% 12%

จ านวนสาย
งานของ 
DL x %
ส่วนลด
ของ DL

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

no no 3 x 

3%

3 x 

3%

no no no no 3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

3 x 

3%

เงินรางวลั
บรอนซ์

ฟาวนเ์ดชัน่



รางวัล

เงินรางวลับรอนซบ์ิวเดอร์
(BRONZE BUILDER INCENTIVE+)

30% x   ส่วนลดประจ าเดอืน

“เข็มเกยีรติคุณระดับบรอนซ์”
ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัเงนิรางวลับรอนซบ์วิเดอร์
เป็นครัง้แรกจะไดร้บั “เข็มเกยีรตคิณุระดบับรอนซ์”

รายเดือน

ต้องไมเ่คยด ารงคณุสมบตัเิข็มทองและสงูขึน้ไป ตั้งแตเ่ดอืนกนัยายน 2557 เป็นตน้ไป

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ์
• ต้องไดร้บั % ส่วนลดประจ าเดอืนอยา่งนอ้ย 15% และสร้างสายงานอยา่งนอ้ย 3 

สายงานที่ไดร้ับ % ส่วนลดประจ าเดอืนอยา่งนอ้ย 6%

• มียอดซื้อสว่นตวัอยา่งนอ้ย 1,000 พีวี

• สามารถไดร้ับภายในระยะเวลา 18 เดือนตดิตอ่กนั นับตั้งแตเ่ดอืนแรกที่ไดร้ับรางวลั 

(จ่ายเงนิสงูสดุ 12 เดือน)

หมายเหตุ

ส่วนลดประจ าเดอืน หมายถงึ 

ส่วนลดจากยอดซือ้สว่นตัวบวกกบัสว่นลดแตกต่าง



ตัวอยา่ง

ยอดกลุม่ 86,000 พีวี (15%)*

ยอดรวมส่วนลดประจ าเดอืน = 33,030 บาท

ยอดส่วนตวั: (53,000 x 15% x 3) = 23,850 บาท
ยอดส่วนตา่ง: 
(30,000 x 9% x 3) = 8,100 บาท
(3,000 x 12% x3) = 1,080 บาท

เงินรางวลับรอนซ์ บิวเดอร:์ 33,030 x 30% = 9,909 บาท

ยอดรวมผลตอบแทน : 33,030 + 9,909 = 42,939 บาท

53,000 
พีวี

6% 6% 6% 3%

10,000
พีวี

10,000
พีวี

10,000
พีวี

3,000
พีวี

*ค านวณจากตารางส่วนลดทีค่าดวา่จะได้รับ

เงินรางวลับรอนซบ์ิวเดอร์
(BRONZE BUILDER INCENTIVE+)

รายเดือน

อัตราสว่น พีวี ต่อ บีวี = 1:3



ตัวอย่าง
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

% 
ส่วนลด 15% 15% 15% 15% 18% 15% 15% 18% 18% 18% 21% 21% 18% 21% 21% 21% 21% 21%

จ านวนสาย
งานของ 
DL x %
ส่วนลด
ของ DL

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

3%

no 3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

9%

3 x 

9%

3 x 

9%

3 x 

6%

3 x 

9%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

9%

เงินรางวลั
บรอนซ์
บิวเดอร์ ได้รางวลัครบ 12 เดือนแลว้

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

% 
ส่วนลด 15% 15% 15% 15% 18% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 18% 21% 21% 21% 21%

จ านวน
สายงาน
ของ DL x 
%ส่วนลด
ของ DL

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

3%

no no no 3 x 

6%

no no no 3 x 

9%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

6%

3 x 

9%

เงินรางวลั
บรอนซ์
บิวเดอร์

SP

SP

GP PT

GP



เงินรางวัล

ส าหรับนักธุรกิจระดับผู้น า

Personal Group Growth Incentive+ Frontline Growth Incentive+ Two-Time Cash Incentive+

เงินรางวลั
การเตบิโตของยอดกลุม่สว่นตวั

เงินรางวลั
การเตบิโตของสายงานตดิตวั

เงินรางวลั
การด ารงคณุสมบตัใิหมแ่ละตอ่เนือ่ง



รางวัล
หลักเกณฑ์

รายปีเงินรางวลัการเตบิโตของยอดกลุม่สว่นตัว
(PERSONAL GROUP GROWTH INCENTIVE+)

ตัวคณู x ส่วนลดประจ าเดอืนรวมทัง้ปี

จ านวนเดอืน PQ 
(เทยีบกบัปคีณุสมบตัทิีผ่า่นมา)

ตัวคณู

เท่าเดมิ 10%

เพิ่มขึ้น 
1-5 เดือน

20%

เพิ่มขึ้น 
6 เดือนขึน้ไป

30%

• เดือนที่สามารถท าคณุสมบัตเิตม็จ านวน 150,000 พีวี

• เดือนที่ท าคณุสมบตั ิ55,000 พีวี และมสีายงาน 21% อย่างนอ้ย 1 กลุ่ม 
ในการสปอนเซอรส์ว่นตวั

• ยอดธุรกจิจะเปน็ยอดทีไ่มน่บัรวมยอดธรุกจิที่สง่ผา่นจาก

แพลตนิมัที่ด ารงคณุสมบัต ิและยอดจากสายงาน 21%

• ต้องด ารงคณุสมบัตเิป็นนกัธุรกจิแอมเวยร์ะดบัแพลตินมัและสงูขึน้ไป

• สามารถรกัษาหรอืเพิม่จ านวนเดอืนที่มคีณุสมบัตสิว่นตวั 

(Personal Qualified Month หรือ PQ Month) 

เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีคณุสมบตัทิี่ผา่นมา

• มียอดซื้อสว่นตวัอยา่งนอ้ย 12,000 พีวี ต่อปี

หมายเหตุ

ส่วนลดประจ าเดอืน หมายถงึ ส่วนลดจากยอดซือ้สว่นตัวบวกกบัสว่นลดแตกต่าง

เดือนทีม่คีณุสมบตัสิว่นตวั หมายถงึอะไร

(นับเฉพาะเดอืน PQ ในปีคณุสมบัตปิัจจบุัน)



รายปี
เงินรางวลัการเตบิโตของยอดกลุม่สว่นตวั
(PERSONAL GROUP GROWTH INCENTIVE+)

ปี ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. PQ ตัวคณู

2561/62 150,000 100,000 80,000 160,500 70,000 150,000 150,000 160,500 200,000 150,000 80,000 150,000 8 n/a

2562/63 150,000 100,000 80,000 160,500 70,000 150,000 150,000 160,500 200,000 150,000 80,000 150,000 8 10%

ตัวอยา่ง ปีคุณสมบัตทิีผ่า่นมา 2561/62 มี PQ = 8 

2563/64 150,000 100,000 80,000 80,000 70,000 80,000 150,000 160,500 200,000 150,000 80,000 150,000 6 0%

2564/65 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 160,500 200,000 150,000 150,000 150,000 12 30%



รางวลั

หลักเกณฑ์
• ด ารงคณุสมบัตเิปน็นกัธรุกจิแอมเวยร์ะดบัแพลตินมัและสงูขึน้ไป

• สามารถรกัษาหรอืเพิม่จ านวนเดอืนที่มคีณุสมบัตขิองสายงานตดิตวั 

(Frontline Qualified Month หรือ FQ Month) เมื่อเปรยีบเทียบ

กับปีคณุสมบัตทิีผ่า่นมา

• มียอดซื้อสว่นตวัอยา่งนอ้ย 12,000 พีวี ต่อปี

รายปี
เงินรางวลัการเตบิโตของสายงานติดตัว
(FRONTLINE GROWTH INCENTIVE+)

เงินรางวลั
ส าหรบันกัธรุกจิแอมเวยร์ะดับมรกตสองผูส้ถาปนาและต า่กวา่

จ านวน FQ 
(เทยีบกบัปคีณุสมบตัทิีผ่า่นมา)

ตัวคณู

เพิ่มขึน้ 1-5 20%

เพิ่มขึน้ 6+ 30%

เงินรางวลั ตัวคูณ x ส่วนลดผูน้ า

หมายเหตุ

ส่วนลดผูน้ า หมายถงึ ส่วนลดผูน้ า 6% + ส่วนลดพเิศษผูน้ ารบัรอง

เงื่อนไขเพิม่เตมิ
• ผู้ที่ด ารงคณุสมบัตริะดบัเพชรและสงูขึน้ไป ที่สามารถเพิม่จ านวนเดอืนที่มคีณุสมบัติ
ของสายงานตดิตวัมากกว่า 6 เดือนในปีคณุสมบัตกิอ่นหนา้ 
โดยในปีถดัไปสามารถรกัษาคณุสมบัตริะดบัเดมิหรอืสงูขึน้ไป และมจี านวน    
เดือนทีม่คีณุสมบัตขิองสายงานตดิตวัลดลงไมเ่กนิ 6 เดือน จะได้รบัตวัคณูที่ 
30%

เงินรางวลั
ส าหรบันกัธรุกจิแอมเวยร์ะดับเพชรและสงูขึน้ไป

จ านวน FQ 
(เทยีบกบัปคีณุสมบตัทิีผ่า่นมา)

ตัวคณู

เท่าเดมิหรอืลดลงไมเ่กนิ -2 30%

เงื่อนไขเพิม่เตมิ ลดลงไมเ่กนิ -6* 30%

เพิ่มขึน้ 1-5 40%

เพิ่มขึน้ 6+ 50%

เงินรางวลั ตัวคูณ x (ส่วนลดผูน้ า + ส่วนลดพเิศษไขม่กุ)



รายปี
เงินรางวลัการเตบิโตของสายงานติดตัว
(FRONTLINE GROWTH INCENTIVE+)

มรกต ปีคณุสมบตั ิ
2562/63

ปีคณุสมบตั ิ
2563/64

ปีคณุสมบตั ิ
2564/65

ปีคณุสมบตั ิ
2565/66

คุณสมบตัิ มรกต มรกตสองผูส้ถาปนา เพชร มรกตสองผูส้ถาปนา

จ านวน FQ 24 36 54 52

จ านวน FQ ที่เพิ่มขึน้
(เทียบกบัปีคณุสมบตัทิี่ผา่นมา)

6 12 18 -2

ฐานเงนิรางวลั ส่วนลดผูน้ า ส่วนลดผูน้ า
ส่วนลดผูน้ า +

ส่วนลดพเิศษไขม่กุ
ส่วนลดผูน้ า

ตัวคณู (Multiplier) 30% 30% 50% 0%

ตัวอยา่ง

หมายเหตุ

ส่วนลดผูน้ า หมายถงึ ส่วนลดผูน้ า 6% + ส่วนลดพเิศษผูน้ ารบัรอง

(ในปคีณุสมบตั ิ2561/62 ด ารงคณุสมบตัเิป็นมรกต และมจี านวน FQ = 18)



รายปี
เงินรางวลัการเตบิโตของสายงานติดตัว
(FRONTLINE GROWTH INCENTIVE+)

ตัวอยา่ง

เพชร ปีคณุสมบตั ิ
2562/63

ปีคณุสมบตั ิ
2563/64

ปีคณุสมบตั ิ
2564/65

ปีคณุสมบตั ิ
2565/66

คุณสมบตัิ เพชร เพชรสองผูส้ถาปนา เพชร เพชร

จ านวน FQ 60 72 70 66

จ านวน FQ ที่เพิ่มขึน้
(เทียบกบัปีคณุสมบตัทิี่ผา่นมา)

6 12 -2 -4

ฐานเงนิรางวลั
ส่วนลดผูน้ า + สว่นลด

พิเศษไขม่กุ
ส่วนลดผูน้ า +

ส่วนลดพเิศษไขม่กุ
ส่วนลดผูน้ า +

ส่วนลดพเิศษไขม่กุ
ส่วนลดผูน้ า +

ส่วนลดพเิศษไขม่กุ

ตัวคณู (Multiplier) 50% 50% 30% 0%

หมายเหตุ

ส่วนลดผูน้ า หมายถงึ ส่วนลดผูน้ า 6% + ส่วนลดพเิศษผูน้ ารบัรอง

(ในปคีณุสมบตั ิ2561/62 ด ารงคณุสมบตัเิป็นเพชร และมจี านวน FQ = 54)



รายปี
เงินรางวลัการเตบิโตของสายงานติดตัว
(FRONTLINE GROWTH INCENTIVE+)

ตัวอยา่ง

เพชร
ปีคณุสมบตั ิ
2562/63

ปีคณุสมบตั ิ
2563/64

ปีคณุสมบตั ิ
2564/65

ปีคณุสมบตั ิ
2565/66

คุณสมบตัิ เพชร เพชร เพชร เพชร

จ านวน FQ 48 48 55 51

จ านวน FQ ที่เพิ่มขึน้
(เทยีบกบัปคีณุสมบตัทิีผ่า่นมา)

-6 0 7 -4

ฐานเงนิรางวลั
ส่วนลดผูน้ า + สว่นลด

พิเศษไขม่กุ
ส่วนลดผูน้ า +

ส่วนลดพเิศษไขม่กุ
ส่วนลดผูน้ า +

ส่วนลดพเิศษไขม่กุ
ส่วนลดผูน้ า +

ส่วนลดพเิศษไขม่กุ

ตัวคณู (Multiplier) 30% 30% 50% 30%

ในปีคณุสมบตั ิ2560/61 ด ารงคณุสมบตัเิป็นเพชร และมจี านวน FQ = 47 และ
ในปีคณุสมบตั ิ2561/62 ด ารงคณุสมบตัเิป็นเพชร และมจี านวน FQ เพิ่มขึน้ = 54 (เพิ่มขึน้ 7 เดือน)



รางวลั

รายปี
เงินรางวลัการด ารงคณุสมบัติใหม่และตอ่เนือ่ง
(TWO-TIME CASH INCENTIVE+)

ต าแหน่ง
ด ารงคณุสมบตัิ

ครั้งแรก
ด ารงคณุสมบตัิ
อีกครัง้ในปตีดิกนั

ระดับแพลตนิัม 68,000 23,000

ระดับแพลตนิัมสองผูส้ถาปนา 135,000 45,000

ระดับไพลนิ 180,000 60,000

ระดับไพลนิสองผูส้ถาปนา 270,000 90,000

ระดับมรกต 360,000 120,000

ระดับมรกตสองผูส้ถาปนา 450,000 150,000

ระดับเพชร 563,000 188,000

ระดับเพชรสองผูส้ถาปนา 675,000 225,000

หลักเกณฑ์

ส าหรบันกัธรุกจิแอมเวยร์ะดบัแพลตินมั – นักธุรกจิ
แอมเวยร์ะดบัไพลนิสองผูส้ถาปนา 

• ต้องไม่เคยด ารงคณุสมบตัิ(สูงสดุ)มากอ่น

ส าหรบันกัธรุกจิแอมเวยร์ะดบัมรกตและสงูขึน้ไป

• จะนับเฉพาะสายงานในประเทศเทา่นัน้ 

• ตั้งแตป่คีณุสมบตั ิ2557/58 เป็นตน้ไป    

ต้องไมเ่คยไดร้บัสว่นลดพเิศษมรกต/เพชร

คุณสมบัติ

ส าหรบันกัธรุกจิแอมเวยร์ะดบัแพลตินมัใหม ่–

นักธุรกจิแอมเวยร์ะดบัเพชรสองผูส้ถาปนาใหม่



เงินรางวลัการด ารงคณุสมบัติใหม่และตอ่เนือ่ง
(TWO-TIME CASH AWARD+)

รางวลั

ต าแหน่ง
ด ารงคณุสมบตัิ

ครั้งแรก
ด ารงคณุสมบตัิ
อีกครัง้ในปตีดิกนั

ระดับเพชรบรหิาร 750,000 250,000

ระดับเพชรบรหิารสองผูส้ถาปนา 900,000 300,000

ระดับเพชรคู่ 1,125,000 371,300

ระดับเพชรคูส่องผูส้ถาปนา 1,575,000 519,800

ระดับตรเีพชร 2,025,000 668,300

ระดับตรเีพชรสองผูส้ถาปนา 2,700,000 891,000

ระดับมงกฎุ 3,600,000 1,118,000

ระดับมงกฎุสองผูส้ถาปนา 4,500,000 1,485,000

ระดับมงกฎุทูต 5,400,000 1,782,000

ระดับมงกฎุทูตสองผูส้ถาปนา 6,300,000 2,079,000

▪ ส าหรับเงินรางวัลการด ารงคณุสมบัตใิหม่และ
ต่อเนื่องของนักธรุกจิแอมเวยร์ะดบัเพชรบรหิาร
และเพชรบรหิารสองผูส้ถาปนาจะเริม่ใชค้รัง้แรกใน
ปีคณุสมบตั ิ2562/63 

▪ ส าหรบันกัธรุกจิแอมเวยร์ะดับเพชรบรหิารและ
เพชรบรหิารสองผูส้ถาปนาที่ด ารงคณุสมบตัิ
ครั้งแรกด้วย GAR ในปีคุณสมบัติ 2561/62
และสามารถด ารงคุณสมบตัิตอ่เนื่องด้วย GAR 
ในปีคุณสมบัติ 2562/63 จะได้รับเงินรางวัล 
TTCA ในการด ารงคุณสมบัติครั้งแรกและการ
ด ารงคุณสมบัติต่อเนื่องสองปีพรอ้มกัน ใน
ปลายปีคุณสมบัต ิ2562/63 

▪ นักธุรกจิแอมเวยร์ะดบัเพชรคูแ่ละสงูขึน้ไปที่ด ารงคุณสมบัตดิว้ย 
GAR จะได้รับรางวัลการด ารงคุณสมบัติคร้ังแรกในปี
คุณสมบัติ 2561/62 



ระดับไพลนิ

รายปี
เงินรางวลัการด ารงคณุสมบัติใหม่และตอ่เนือ่ง
(TWO-TIME CASH INCENTIVE+)

ตัวอยา่งที ่1 : กรณนีกัธรุกจิแอมเวยร์ะดบัแพลตินมั - ระดบัไพลนิสองผูส้ถาปนา

ต าแหนง่/ปคีณุสมบตัิ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

ระดับแพลตนิมั

ต้องไมเ่คยด ารงคณุสมบตัมิากอ่น

NO

• ไม่ไดร้บัเงนิรางวลั TTCI ในระดบัแพลตนิมั
• ได้รบัเงนิรางวลั TTCI ในระดบัไพลิน

หมายเหตุ: คุณสมบัตกิารรับเงินรางวัลส าหรับนักธรุกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมถึงนักธรุกิจแอมเวย์ระดับไพลินสองผู้สถาปนา 

ต้องไม่เคยด ารงคณุสมบตั(ิสูงสดุ)มาก่อน



ระดับเพชร(ในประเทศ)

ต าแหนง่/ปคีณุสมบตัิ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

ระดับมรกต(ในประเทศ)

รายปี
เงินรางวลัการด ารงคณุสมบัติใหม่และตอ่เนือ่ง
(TWO-TIME CASH INCENTIVE+)

ตัวอยา่งที ่2 : กรณนีกัธรุกจิแอมเวยร์ะดบัมรกตและสงูขึน้ไป

ต้องไมเ่คยด ารงคณุสมบตัใินชว่ง PF15-PF19

NO

หลักเกณฑ์

ส าหรบันกัธรุกจิแอมเวยร์ะดบัมรกตและสูงขึน้ไป 

• จะนับเฉพาะสายงานในประเทศเทา่นัน้ 

• ตั้งแตป่คีณุสมบตั ิ2557/58 เป็นตน้ไป ต้องไม่เคยไดร้บัสว่นลดพเิศษมรกต/เพชร

• ไม่ไดร้บัเงนิรางวลั TTCI ในระดบัมรกต
• ได้รบัเงนิรางวลั TTCI ในระดบัเพชร



รายปี
เงินรางวลัการด ารงคณุสมบัติใหม่และตอ่เนือ่ง
(TWO-TIME CASH INCENTIVE+)

ตัวอยา่งที ่3 : การจา่ยเงนิรางวลั TTCI ปีแรกและปทีีส่อง

ต าแหนง่/ปคีณุสมบตัิ 2557/58 2558/59 2559/60 2550/61 2561/62 2562/63

ระดับแพลตนิมั

ระดับแพลตนิมัสองผูส้ถาปนา

ระดับไพลนิ

ระดับไพลนิสองผูส้ถาปนา

ระดับมรกต(ในประเทศ)

ระดับมรกตสองผูส้ถาปนา
(ในประเทศ)

ระดับเพชร(ในประเทศ)

ระดับเพชรสองผูส้ถาปนา
(ในประเทศ)

NONO

NO

NO

NO

NO

2563/64



รายปี
เงินรางวลัการด ารงคณุสมบัติใหม่และตอ่เนือ่ง
(TWO-TIME CASH INCENTIVE+)

ตัวอยา่งที ่4 : ต้องด ารงคณุสมบตัดิว้ยสายงานในประเทศเทา่นั้น

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

ระดับมรกต

ระดับมรกต(ในประเทศ)

ระดับเพชร

ระดับเพชร(ในประเทศ)

NO

NO

NO

หมายเหต:ุ ต้องไมเ่คยไดร้บัสว่นลดพเิศษมรกตและ/หรอืเพชร ในชว่งป ี2557/58
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เงินรางวัลที่ดีขึ้น
ในการสร้างธุรกิจ

ปัจจุบัน อนาคต

ส่วนลดจาก
แผนธรุกจิ
“แผนหลกั” 

ที่มีการปรบัปรงุโครงสรา้ง

ก าไรจากการขายปลกี

เงินรางวลัจาก
โปรแกรม
“คอรพ์ลสั”

ส่วนลดจาก
แผนธรุกจิ
“แผนหลกั”

ก าไรจากการขายปลกี

รางวลัสง่เสรมิ
การเจรญิเตบิโต



ตัวอยา่ง นาย ก รายได้นักธุรกิจแอมเวย์ช่วงเริม่ต้น

ได้รับส่วนลดประจ าเดือน 3%

2,000 พีวี

500 พีวี 500 พีวี 500 พีวี

แผนธรุกจิ “แผนหลกั” 

315 บาท 
ต่อเดอืน

ยอดสว่นตวั: 270 บาท
ยอดสว่นตา่ง: 45 บาท 

210 บาท 
ต่อเดอืน

เงินรางวลั
ขายผลติภณัฑใ์หล้กูคา้ : 210 บาท

ยอดรวมจากแผนหลกัและโปรแกรมคอรพ์ลสั 

= 525 บาท ต่อเดอืน 

66% เพิ่มขึ้นจากรายได้ต่อเดือนในปัจจุบัน

*รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เปน็เพยีงการประมาณการเทา่นัน้

M M ABO
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ตัวอยา่ง นาย ก รายได้นักธุรกิจแอมเวย์ช่วงเริม่ต้น

ได้รับส่วนลดประจ าเดือน 9% 

แผนธรุกจิ “แผนหลกั” 

5,940 บาท 
ต่อเดอืน

ยอดสว่นตวั:   4,320 บาท
ยอดสว่นตา่ง: 1,620 บาท 

1,218 บาท 
ต่อเดอืน

เงินรางวลั
เงินรางวลัจากการขายผลติภณัฑ:์ 30 บาท

บรอนซฟ์าวนเ์ดชัน่: 1,188 บาท

ยอดรวมจากแผนหลกัและโปรแกรมคอรพ์ลสั 

= 7,158 บาท ต่อเดอืน 

20% เพิ่มขึ้นจากรายได้ต่อเดอืนในปัจจุบัน

*รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เปน็เพยีงการประมาณการเทา่นัน้

9%

3,000 พีวี

15,000 พีวี

1,000 พีวี

3,000 พีวี 3,000 พีวี

ABO
3%

ABO
3%

ABO
3%

M
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ยอดรวมจากแผนหลกัและโปรแกรมคอรพ์ลสั 

= 49,545 ต่อเดอืน 

16,515 บาท 
ต่อเดอืน

เงินรางวลั
บรอนซฟ์าวนเ์ดชัน่: 6,606 บาท
บรอนซบ์วิเดอร:์ 9,909 บาท 

ตัวอยา่ง นาย ก รายได้นักธุรกิจแอมเวย์ช่วงเริม่ต้น

ได้รับส่วนลดประจ าเดือน 15% 

15%

10,000 พีวี

53,000 พีวี

3,000 พีวี

10,000 พีวี 10,000 พีวี

ABO
6%

ABO
6%

ABO
6%

ABO

แผนธรุกจิ “แผนหลกั” 

33,030 บาท 
ต่อเดอืน

ยอดสว่นตวั:   23,850 บาท
ยอดสว่นตา่ง: 9,180 บาท 

50% เพิ่มขึ้นจากรายได้ต่อเดือนในปัจจุบัน

*รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เปน็เพยีงการประมาณการเทา่นัน้

3%



ตัวอยา่ง นาย ก รายได้นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินมัสองผู้สถาปนา

(ปีคุณสมบัตทิีผ่่านมาด ารงคณุสมบตัเิป็น 15%) 

แผนธรุกจิ “แผนหลกั” 

950,400
บาท ต่อปี

ยอดสว่นตวั: 453,600 บาท 
ยอดสว่นตา่ง: 205,200 บาท 
ส่วนลดผูน้ า: 291,600 บาท 

488,120
บาท ต่อปี

เงินรางวลั
• การเตบิโตยอดกลุม่สว่นตวั: 
197,640 บาท

• การเตบิโตของสายงานตดิตวั
87,480 บาท

• การด ารงคณุสมบตัใิหมแ่ละตอ่เนือ่ง
+ระดบัแพลตนิมั : 68,000 บาท (New)

• +ระดบัแพลตนิมัสองผูส้ถาปนา : 135,000 บาท 
(New)

=1,438,520
ยอดรวมจากแผนหลกัและโปรแกรมคอรพ์ลสั 

ต่อปี

51% เพิ่มขึน้จากรายไดต้อ่ปใีนปจัจบุนั

21%

ABO
9%

ABO
21%

ABO
15%

*รายไดท้ี่เพิม่ขึน้เป็นเพยีงการประมาณการเทา่นัน้

20,000 พีวี 150,000 พีวี 55,000 พีวี

60,000 พีวี



ตัวอยา่ง นาย ก
รายได้นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตสองผู้สถาปนา : 

(ในปีคุณสมบิตทิีผ่่านมาด ารงคณุสมบตัแิพลตนิมัสองผู้สถาปนา) 

แผนธรุกจิ “แผนหลกั” 

1,559,200
บาท ต่อปี

• ยอดสว่นตวั:   453,600 บาท 
• ส่วนลดพเิศษผูน้ า: 799,200 บาท  
• ส่วนลดพเิศษไขม่กุ: 176,400 บาท
• ส่วนลดพเิศษมรกต: 130,000 บาท 

103% เพิ่มขึน้จากรายไดต้อ่ปใีนปจัจบุนั

ต่อปี

21%
60,000 พีวี

*รายไดท้ี่เพิม่ขึน้เป็นเพยีงการประมาณการเทา่นัน้

21% 21% 21%

170,000 พีวี 150,000 พีวี 170,000 พีวี

21% 21% 21%

160,000 พีวี 150,000 พีวี 150,000 พีวี

1,613,120
บาท ต่อปี

เงินรางวลั
• การเตบิโตยอดกลุม่สว่นตวั: 45,360 บาท
• การเตบิโตของสายงานตดิตวั: 239,760บาท
• การด ารงคณุสมบตัใิหมแ่ละตอ่เนือ่ง
+ระดบัแพลตนิมั : 23,000 บาท ( ReQ)
+ระดบัแพลตนิมัสองผูส้ถาปนา : 45,000 บาท (ReQ)
+ระดบัไพลนิ : 180,000 บาท (New)
+ระดบัไพลนิสองผูส้ถาปนา : 270,000 บาท (New)
+ระดบัมรกต : 360,000 บาท (New)
+ระดบัมรกตสองผูส้ถาปนา : 450,000 บาท ( New) 

=3,172,320
ยอดรวมจากแผนหลกัและโปรแกรมคอรพ์ลสั 



21%

ตัวอยา่ง นาย ก
รายได้นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรสองผู้สถาปนา

(ในปีคุณสมบิตทิีผ่่านมาด ารงคณุสมบตัเิป็นมรกตสองผู้สถาปนา) 

แผนธรุกจิ “แผนหลกั” 

3,037,200
บาท ต่อปี

-ยอดสว่นตวั:   453,600 บาท 
-ส่วนลดพเิศษผูน้ า: 1,749,600 บาท 
-ส่วนลดพเิศษไขม่กุ: 324,000 บาท 
-ส่วนลดมรกต: 130,000 บาท 
-ส่วนลดพเิศษเพชร: 380,000 บาท 

90% เพิ่มขึน้จากรายไดต้อ่ปใีนปจัจบุนั*รายไดท้ี่เพิม่ขึน้เป็นเพยีงการประมาณการเทา่นัน้

150,000 พีวี

150,000 พีวี

150,000 พีวี

150,000 พีวี

150,000 พีวี

150,000 พีวี

60,000 พีวี

150,000 พีวี

150,000 พีวี 150,000 พีวี

150,000 พีวี

150,000 พีวี 150,000 พีวี

2,740,160
บาท ต่อปี

เงินรางวลั
-การเตบิโตยอดกลุม่สว่นตวั: 45,360 บาท
-การเตบิโตของสายงานตดิตวั: 1,036,800 บาท
-การด ารงคณุสมบตัใิหมแ่ละตอ่เนือ่ง
+ระดบัไพลนิ : 60,000 บาท ( ReQ)
+ระดบัไพลนิสองผูส้ถาปนา : 90,000 บาท (ReQ)
+ระดบัมรกต : 120,000 บาท ( ReQ)
+ระดบัมรกตสองผูส้ถาปนา : 150,000 บาท (ReQ)
+ระดบัเพชร : 563,000 บาท (New)
+ระดบัเพขรสองผูส้ถาปนา : 675,000 บาท (New)

=5,777,360
ยอดรวมจากแผนหลกัและโปรแกรมคอรพ์ลสั 

ต่อปี



นักธุรกจิแอมเวยท์ุกระดับ
ได้รับเงนิรางวัลที่มากขึ้น

1

2

3 เหตุผลที่ท าให้คุณรัก
CORE PLUS+

เพิ่มโอกาสในการสรา้งรายไดท้ี่ไมจ่ ากดั

ช่วยใหน้กัธรุกจิประเมนิรายไดท้ี่แนน่อน3



โปรแกรมคอร์พลสั


