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โปรแกรมคอร์พลัส

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีคว�มยินดีที่จะประก�ศให้นักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่�น
ได้ทร�บถึงเงินร�งวัลตอบแทนใหม่ “โปรแกรมคอร์พลัส” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 
2562 เป็นต้นไป

โปรแกรมคอร์พลัสเป็นเงินร�งวัลตอบแทนใหม่ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจแอมเวย์ 
จัดขึ้นเพื่อเป็นเงินร�งวัลตอบแทนในคว�มพย�ย�มของนักธุรกิจทุกระดับที่ส�ม�รถ
สร้�งธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่�งมั่นคง ก�รพิจ�รณ�ร�งวัลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัท ผู้ที่ได้รับเงินร�งวัลดังกล่�วจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องต�มจรรย�บรรณ
และระเบียบปฏิบัติของ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

จึงขอให้ทุกท่�นได้ศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจในร�ยละเอียดแต่ละร�ยก�รดังต่อไปนี้

เป้�หม�ยของโปรแกรมคอร์พลัส                                                                                      

ก�รปรับต�ร�งส่วนลดร�ยเดือนในแผนธุรกิจ “แผนหลัก” 

1. เงินร�งวัลสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้� (Customer Sales Incentive+)                     

2. เงินร�งวัลบรอนซ์ฟ�วน์เดชั่น (Bronze Foundation Incentive+) 

3. เงินร�งวัลบรอนซ์บิวเดอร์และเข็มเกียรติคุณระดับบรอนซ์

 (Bronze Builder Incentive+ & Bronze Pin)

4. เงินร�งวัลก�รเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth Incentive+)

5. เงินร�งวัลก�รเติบโตของส�ยง�นติดตัว (Frontline Growth Incentive+) 

6. เงินร�งวัลก�รดำ�รงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+) 

Must Have Items

5 Steps ง่�ยๆ เพื่อก�รเรียนรู้ ““โปรแกรมคอร์พลัสออนไลน์“ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโปรแกรมคอร์พลัส (Core Plus+ Facts)
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เป้าหมายของโปรแกรม 
“คอร์พลัส”

ให้เงินรางวัลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้นำา โดยนักธุรกิจแอมเวย์ 
ระดับผู้นำ�จะได้รับร�ยได้สม่ำ�เสมอและเพิ่มม�กขึ้นในแต่ละปี
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ให้เงินรางวัลกับธุรกิจที่มีโครงสร้างยั่งยืนและทำากำาไรได้  
โดยแผนธุรกิจทั้ง “แผนหลัก” และโปรแกรม ”คอร์พลัส” 
จะช่วยให้ก�รทำ�ธุรกิจได้ร�งวัลตอบแทนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ตอบสนองความคาดหวังของนักธุรกิจแอมเวย์และช่วยให้ทำา
ธุรกิจแอมเวย์อย่างต่อเนื่อง โดยนักธุรกิจได้รับร�ยได้เร็วขึ้น
และมีแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น

ช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่และนักธุรกิจแอมเวย์ที่ระดับต่ำา
กว่าแพลตินัม ได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมอบเงินร�งวัลเพื่อ
ช่วยกระตุ้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้�และสร้�งทีม
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เงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัส

เงินร�งวัล
สำ�หรับก�รข�ย
ผลิตภัณฑ์ให้

ลูกค้�
(Customer 

Sales  
Incentive+)

9% 15% 21%

เงินร�งวัลก�รเติบโต 
ของยอดกลุ่มส่วนตัว
(Personal Group 

Growth Incentive+)

เงินร�งวัลก�รเติบโต 
ของส�ยง�นติดตัว

(Frontline Growth 
Incentive+)

เงินร�งวัลก�รดำ�รง
คุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง

(Two-time Cash  
Incentive+)

เงินร�งวัลบรอนซ์
ฟ�วน์เดชั่น
 (Bronze 

Foundation 
Incentive+)

เงินร�งวัล
บรอนซ์บิวเดอร์

(Bronze 
Builder 

Incentive+)

เข็มเกียรติคุณ
ระดับบรอนซ์

(Bronze Pin) 

เงินรางวัลสำาหรับนักธุรกิจในช่วงเริ่มต้น เงินรางวัลสำาหรับผู้นำา

ใหม่!
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การปรับตารางส่วนลดรายเดือนใน แผนธุรกิจ “แผนหลัก”

ตารางส่วนลดเดิม

เปอร์เซ็นต์
ส่วนลด

21%

18%

15%

12%

9%

6%

พีวี

150,000

90,000

55,000

30,000

15,000

5,000

แอมเวย์ปรับต�ร�งส่วนลดประจำ�เดือนเพื่อเปิดโอก�สให้นักธุรกิจแอมเวย์ 
ได้รับเงินร�งวัลเร็วยิ่งขึ้น!

*เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันย�ยน 2562 เป็นต้นไป

ตารางส่วนลดใหม่!

เปอร์เซ็นต์
ส่วนลด

21%

18%

15%

12%

9%

6%

3%

พีวี

150,000

90,000

55,000

30,000

15,000

5,000

2,500

เงินรางวัลสำาหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
(CUSTOMER SALES INCENTIVE+)

• ต้องเป็นนักธุรกิจที่มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดประจำ�เดือน  
   0 - 9% ในเดือนนั้นๆ

• ต้องมียอดซื้อสินค้�จ�กลูกค้�* ที่ผ่�นก�รตรวจสอบ   
  (Verified Customer Sales) และสั่งซื้อผ่�นช่องท�ง 
   ที่แอมเวย์กำ�หนด

หมายเหตุ :
*ลูกค้�หม�ยถึงสม�ชิกแอมเวย์ (Member)
**ไม่มีก�รจำ�กัดผลตอบแทนที่ได้รับ

EXTRA MONEY ON VERIFIED CUSTOMER SALES ก�รข�ยสินค้�ให้กับกลุ่ม
ลูกค้�คือหลักก�รพื้นฐ�นของก�รทำ�ธุรกิจแอมเวย์ แนะนำ�สินค้�ที่คุณใช้แล้วชื่นชอบกับ
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ยิ่งคุณข�ยสินค้�ได้ม�กเท่�ไหร่ ร�ยได้ยิ่งม�กขึ้นเท่�นั้น

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

ร�ย
เดือน
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เปอร์เซ็นต์ส่วนลดประจำาเดือน ตัวคูณ

0%
3%
6%
9%
12%

10%
7%
4%
1%
0%

ตัวอย่าง

รางวัล

(10% - % ส่วนลดประจำ�เดือนท่ีได้) X บีวี ยอดซ้ือสินค้�ท่ีผ่�นก�รตรวจสอบ (VCS) 

*คำ�นวณจ�กต�ร�งส่วนลดท่ีค�ดว่�จะได้รับ

500 
พีวี

1,000
พีวี

สม�ชิก

อัตร�ส่วน พีวี ต่อ บีวี = 1:3

สม�ชิก นักธุรกิจแอมเวย์

500
พีวี

1,000
พีวี

ยอดกลุ่ม 3,000 พีวี (3%)*
ยอดรวมส่วนลดประจำาเดือน: 270 บ�ท
    
ส่วนลดจากยอดซื้อส่วนตัว:   (2,000 x 3% x 3) = 180 บาท
ส่วนลดแตกต่าง:               (1,000 x 3% x 3) = 90 บาท

เงินรางวัลสำาหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า: 
(10% - 3%) x (1,000+500) x 3 = 315 บ�ท

ยอดรวมผลตอบแทน : 270 + 315 = 585 บ�ท

BUILD A TEAM TO GO BRONZE ยกระดับธุรกิจของคุณขึ้นไปอีกขั้น
เงินร�งวัลบรอนซ์ฟ�วน์เดชั่นและเงินร�งวัลบรอนซ์บิวเดอร์จะมอบเงินร�งวัลให้คุณ
เมื่อคุณเริ่มทำ�ก�รฝึกสอนด�วน์ไลน์ข�ยสินค้�ไปพร้อมกับก�รเพิ่มยอดของตัวคุณเองด้วย 

ร�ย
เดือน

เงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่น
(BRONZE FOUNDATION INCENTIVE+)

รางวัล 20%  x  ส่วนลดประจำ�เดือน*

• เป็นผู้ที่ได้รับส่วนลด 12% หรือต่ำ�กว่� ในปีคุณสมบัติ  
   ก่อนหน้�
• ต้องไม่เคยได้รับเงินร�งวัลบรอนซ์ฟ�วน์เดชั่นม�ก่อน
   หรือยังอยู่ในช่วง 12 เดือนของก�รได้รับเงินร�งวัล  
   บรอนซ์ฟ�วน์เดชั่น

• ต้องได้รับ % ส่วนลดประจำ�เดือนอย่�งน้อย 9% 
   และสร้�งส�ยง�นอย่�งน้อย 3 ส�ยง�นที่ได้รับ % 
   ส่วนลดประจำ�เดือนอย่�งน้อย 3%
• มียอดซื้อส่วนตัวอย่�งน้อย 1,000 พีวี**
• ส�ม�รถได้รับภ�ยในระยะเวล� 12 เดือนติดต่อกัน 
   นับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับร�งวัล 
   (จ่�ยเงินสูงสุด 12 เดือน)

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

*ไม่มีก�รจำ�กัดผลตอบแทนที่ได้รับ
**ตัวคูณขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดประจำ�เดือน

Core Plus+

*ส่วนลดประจำ�เดือน หม�ยถึง ส่วนลดจ�กยอดซื้อส่วนตัวบวกส่วนลดแตกต่�ง

หมายเหตุ
เฉพ�ะปีคุณสมบัติ 2562/63 : ในช่วงเดือนกันย�ยน 2561 – เดือนเมษ�ยน 
2562 อนุญ�ตให้นักธุรกิจแอมเวย์ส�ม�รถดำ�รงคุณสมบัติม�กกว่� 12% 
ได้ 1 เดือนเท่�นั้น แต่ต้องไม่ดำ�รงคุณสมบัติเป็นเข็มเงิน 
และเดือนพฤษภ�คม 2562 - เดือนสิงห�คม 2562 ส�ม�รถดำ�รงคุณสมบัติ
ม�กกว่� 12% ได้ แต่ต้องไม่ดำ�รงคุณสมบัติเป็นเข็มเงิน 

**ยอดซื้อส่วนตัว หม�ยถึง ยอดก�รซื้อสินค้�ส่วนตัวบวกกับยอดก�รซื้อสินค้�ของสม�ชิกติดตัว
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ตัวอย่าง

15,000 
พีวี

4,000
พีวี

4,000
พีวี

4,000
พีวี

2,000
พีวี

3%

ยอดกลุ่ม 29,000 พีวี (9%)*
ยอดรวมส่วนลดประจำาเดือน = 6,750 บ�ท

ส่วนลดจากยอดซื้อส่วนตัว:   (15,000 x 9% x 3) = 4,050 บ�ท
ส่วนลดแตกต่าง: (12,000 x 6% x 3) =  2,160 บ�ท
           ( 2,000 x 9% x 3)  =    540 บ�ท

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

ยอดรวมผลตอบแทน: 6,750 + 1,350 = 8,100 บ�ท

น�ย A ได้รับเงินร�งวัลเพียง 9 เดือน เนื่องจ�กมี 3 เดือน 
ที่ไม่ตรงต�มคุณสมบัติ และไม่เข้�เงื่อนไขของร�งวัล

*คำ�นวณจ�กต�ร�งส่วนลดที่ค�ดว่�จะได้รับ

3%

9%

3% 0%

อัตร�ส่วน พีวี ต่อ บีวี = 1:3

% ส่วนลด 9%

3x3%

12%

3x3%

6%

no

6%

3x3%

9%

3x3%

9%

no

12%

3x3%

9%

3x3%

9%

3x3%

12%

3x3%

9%

3x3%

12%

3x3%
จำ�นวนส�ยง�น
ของด�วน์ไลน์ x 
% ส่วนลด
ของด�วน์ไลน์

เงินร�งวัลบรอนซ์
ฟ�วน์เดชั่น

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ร�ย
เดือน

เงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์และเข็มเกียรติคุณระดับบรอนซ์
(BRONZE BUILDER INCENTIVE+ & BRONZE PIN)

เงื่อนไข

รางวัล

คุณสมบัติ

• ต้องได้รับ % ส่วนลดประจำ�เดือนอย่�งน้อย 15% 
  และสร้�งส�ยง�นอย่�งน้อย 3 ส�ยง�นที่ได้รับ 
  % ส่วนลดประจำ�เดือนอย่�งน้อย 6%
• มียอดซื้อส่วนตัวอย่�งน้อย 1,000 พีวี** 
• ส�ม�รถได้รับเงินร�งวัลนี้ภ�ยในระยะเวล� 12 เดือน 
   ติดต่อกัน นับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับร�งวัล 
  (จ่�ยเงินสูงสุด 12 เดือน)

30%  x   ส่วนลดประจำ�เดือน*

“เข็มเกียรติคุณระดับบรอนซ์” 
สำ�หรับผู้ที่ได้รับเงินร�งวัลบรอนซ์บิวเดอร์เป็นครั้งแรก
จะได้รับ “เข็มเกียรติคุณระดับบรอนซ์”

• ต้องไม่เคยดำ�รงคุณสมบัติเข็มทอง ตั้งแต่เดือน  
  กันย�ยน 2557 เป็นต้นไป
• ไม่เคยได้รับเงินร�งวัลบรอนซ์บิวเดอร์ม�ก่อน

ใหม่Core Plus+

*ส่วนลดประจำ�เดือน หม�ยถึง ส่วนลดจ�กยอดซื้อส่วนตัวบวกส่วนลดแตกต่�ง
**ยอดซื้อส่วนตัว หม�ยถึง ยอดก�รซื้อสินค้�ส่วนตัวบวกกับยอดก�รซื้อสินค้�ของสม�ชิกติดตัว
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ตัวอย่าง

53,000 
พีวี

10,000
พีวี

6%
ยอดกลุ่ม 86,000 พีวี (15%)*
ยอดรวมส่วนลดประจำาเดือน = 33,030 บ�ท

ส่วนลดจากยอดซื้อส่วนตัว:   (53,000 x 15% x 3) = 23,850 บ�ท
ส่วนลดแตกต่าง: (30,000 x  9% x 3) =  8,100 บ�ท
            (3,000 x 12% x 3) =   1,080 บ�ท

เงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์: 33,030 x 30% = 9,909 บ�ท

ยอดรวมผลตอบแทน: 33,030 + 9,909 = 42,939 บ�ท

*คำ�นวณจ�กต�ร�งส่วนลดที่ค�ดว่�จะได้รับ

6% 6% 3%

10,000
พีวี

10,000
พีวี

3,000
พีวี

น�ย A ได้รับทั้งเงินร�งวัลบรอนซ์ฟ�วน์เดชั่นและบรอนซ์บิวเดอร์

% ส่วนลด 9% 21% 15%

3 
x 

3%

no 3 
x 

6%

3 
x 

6%

3 
x 

6%

3 
x 

3%

3 
x 

9%

3 
x 

9%

3 
x 

6%

3 
x 

9%

3 
x 

9%

3 
x 

9%

3 
x 

9%

3 
x 

9%

3 
x 

9%

9% 15% 18%12% 9% 9% 15% 15% 21% 15% 21% 15%

จำ�นวนส�ยง�น
ของด�วน์ไลน์ x 
% ส่วนลด
ของด�วน์ไลน์

เงินร�งวัล 
บรอนซ์
ฟ�วน์เดชั่น

ครบ 12 
 เดือนแล้วเงินร�งวัล 

บรอนซ์ 
บิวเดอร์

เดือน 1 12 23 34 5 6 7 8 9 10 11 12

ครบ 12 เดือนแล้ว

ร�ยปี

เงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว
(PERSONAL GROUP GROWTH INCENTIVE+)

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

• ต้องดำ�รงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับ 
   แพลตินัมและสูงขึ้นไป

• ส�ม�รถรักษ�หรือเพิ่มจำ�นวนเดือนที่มีคุณสมบัติ 
   ส่วนตัว (Personal Qualified Month หรือ PQ  
   Month) เมื่อเปรียบเทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่�นม�
• มียอดซื้อส่วนตัวอย่�งน้อย 12,000 พีวี ต่อปี*

เดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว หมายถึงอะไร
• เดือนที่ส�ม�รถทำ�คุณสมบัติเต็มจำ�นวน 150,000 พีวี 
• เดือนที่ทำ�คุณสมบัติ 55,000 พีวี และมีส�ยง�น 21%   
   อย่�งน้อย 1 กลุ่ม ในก�รสปอนเซอร์ส่วนตัว
• ยอดธุรกิจจะเป็นยอดที่ไม่รวมยอดธุรกิจที่ส่งผ่�นจ�ก
   แพลตินัมที่ดำ�รงคุณสมบัติ และยอดจ�กส�ยง�น 21%

BUILD A SUSTAINABLE STRUCTURE FOR GREATER PROFITABILITY 
พัฒน�ด�วน์ไลน์ระดับผู้นำ�ของคุณ ช่วยให้พวกเข�มีธุรกิจที่แข็งแรง รักษ�สมดุล
ธุรกิจได้ทั้งแนวกว้�งและแนวลึก ก�รสร้�งโครงสร้�งธุรกิจที่ดีจะเป็นผลให้คุณได้รับ
ร�ยได้ที่สูงขึ้นและธุรกิจมีก�รเจริญเติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง

15%

Core Plus+

*ยอดซื้อส่วนตัว หม�ยถึง ยอดก�รซื้อสินค้�ส่วนตัวบวกกับยอดก�รซื้อสินค้�ของสม�ชิกติดตัว
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รางวัล

ขั้นตอนการคำานวณเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

นับจำ�นวนเดือน PQ ของปีคุณสมบัติที่ผ่�นม�
และปีคุณสมบัติปัจจุบัน

คำ�นวณผลต่�งของจำ�นวนเดือน PQ ของปี
คุณสมบัติที่ผ่�นม�และปีคุณสมบัติปัจจุบัน

ห�ตัวคูณจ�กต�ร�ง ต�มระดับก�รเพิ่มของ
จำ�นวนเดือน PQ

นำ�ตัวคูณที่ได้ คูณกับจำ�นวนเงินส่วนลดประจำ�
เดือนรวมของเดือน PQ ทั้งหมดของปีคุณสมบัติ
ปัจจุบัน

ตัวคูณ x ส่วนลดประจำาเดือนรวมทั้งปี
(นับเฉพ�ะเดือน PQ ในปีคุณสมบัติปัจจุบัน)

จำานวนเดือน PQ 
เทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่านมา

ตัวคูณ

เท่�เดิม

เพิ่มขึ้น 1-5 เดือน

เพิ่มขึ้น 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ ส่วนลดประจำ�เดือน หม�ยถึง ส่วนลดจ�กยอดซื้อส่วนตัวบวกกับส่วนลดแตกต่�ง

10%

20%

30%

ตัวอย่าง
(ในปีคุณสมบัติ 2561/62 มีจำ�นวน PQ = 8)

ปี/เดือน ก.ย. มี.ค.ต.ค. เม.ย.พ.ย. พ.ค.ธ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.ค.ก.พ. ส.ค. PQ ตัวคูณ

150,000 
2561/62

150,000 

150,000 

150,000 

2562/63

2563/64

2564/65

100,000 

100,000 

100,000 

150,000 

80,000 

80,000 

80,000 

150,000 

160,500 

160,500 

80,000 

150,000 

70,000 150,000 150,000 160,500 200,000 150,000 80,000 150,000 

70,000 150,000 150,000 160,500 200,000 150,000 80,000 150,000 

70,000 80,000 150,000 160,500 200,000 150,000 80,000 150,000 

150,000 150,000 150,000 160,500 200,000 150,000 150,000 150,000 

8 N/A

8 10%

6 0%

12 30%

ร�ยปี

เงินรางวัลการเติบโตของสายงานติดตัว
(FRONTLINE GROWTH INCENTIVE+)

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

รางวัล

จำานวน FQ (เทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่านมา) ตัวคูณ

เพิ่มขึ้น 1-5

เพิ่มขึ้น 6+

วิธีจ่ายเงินรางวัล

20%

30%

ตัวคูณ X ส่วนลดผู้นำ�*

• ต้องดำ�รงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับ 
   แพลตินัมและสูงขึ้นไป

• ส�ม�รถรักษ�หรือเพิ่มจำ�นวนเดือนที่มีคุณสมบัติของ    
   ส�ยง�นติดตัว (Frontline Qualified Month หรือ 
   FQ Month) เมื่อเปรียบเทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่�นม�
• มียอดซื้อส่วนตัวอย่�งน้อย 12,000 พีวี ต่อปี**

เงินรางวัลสำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม - มรกตสองผู้สถาปนา

จำานวน FQ (เทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่านมา) ตัวคูณ

เท่าเดิมหรือลดลงไม่เกิน -2

ลดลงไม่เกิน -6***

เพิ่มขึ้น 1-5

เพิ่มขึ้น 6+

วิธีจ่ายเงินรางวัล

30%

30%

40%

50%

ตัวคูณ X (ส่วนลดผู้นำ�* + ส่วนลดพิเศษไข่มุก)

เงินรางวัลสำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไป

*ส่วนลดผู้นำ� หม�ยถึง ส่วนลดผู้นำ� 6% + ส่วนลดพิเศษผู้นำ�รับรอง
**ยอดซื้อส่วนตัว หม�ยถึง ยอดก�รซื้อสินค้�ส่วนตัวบวกกับยอดก�รซื้อสินค้�ของสม�ชิกติดตัว

เงื่อนไขเพิ่มเติม*** • ผู้ที่ดำ�รงคุณสมบัติระดับเพชรและสูงขึ้นไป ที่ส�ม�รถเพิ่มจำ�นวนเดือนที่
   มีคุณสมบัติของส�ยง�นติดตัวม�กกว่� 6 เดือนในปีคุณสมบัติก่อนหน้� 
   โดยในปีถัดไปส�ม�รถรักษ�คุณสมบัติระดับเดิมหรือสูงขึ้นไป และมีจำ�นวน 
   เดือนที่มีคุณสมบัติของส�ยง�น ติดตัวลดลงไม่เกิน 6 เดือน จะได้รับตัว 
   คูณที่ 30%

14 15



ขั้นตอนการคำานวณเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

นับจำ�นวนเดือน FQ ของปีคุณสมบัติที่ผ่�นม�
และปีคุณสมบัติปัจจุบัน

คำ�นวณผลต่�งของจำ�นวนเดือน FQ ของปีคุณสมบัติที่ผ่�นม�
และปีคุณสมบัติปัจจุบัน

ห�ตัวคูณจ�กต�ร�ง ต�มระดับก�รเพิ่มของจำ�นวนเดือน FQ นำ�ตัวคูณที่ได้ คูณกับจำ�นวนเงินส่วนลดผู้นำ�ทั้งหมดของปี
คุณสมบัติปัจจุบัน

มรกต ปีคุณสมบัติ 2562/63

คุณสมบัติ

จำานวน FQ

ฐานเงินรางวัล

ตัวคูณ (Multiplier)

จำานวน FQ ที่เพิ่มขึ้น (เทียบกับปี

คุณสมบัติที่ผ่านมา)

มรกต

24

6

ส่วนลดผู้นำ�*

30%

มรกต 
สองผู้สถ�ปน�

มรกต 
สองผู้สถ�ปน�

36

12

ส่วนลดผู้นำ�*

30%

52

-2

ส่วนลดผู้นำ�*

0%

เพชร

54

18

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก

50%

ตัวอย่างที่ 1
(ในปีคุณสมบัติ 2561/62 ดำ�รงคุณสมบัติเป็นมรกต และมีจำ�นวน FQ = 18)

เงินรางวัลการดำารงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง
(TWO-TIME CASH INCENTIVE+)

ตำาแหน่ง

ระดับแพลตินัม

ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา

ระดับไพลิน

ระดับไพลินสองผู้สถาปนา

ระดับมรกต

ระดับมรกตสองผู้สถาปนา

ระดับเพชร

ระดับเพชรสองผู้สถาปนา

68,000

135,000

180,000

270,000

360,000

450,000

563,000

675,000

23,000

45,000

60,000

90,000

120,000

150,000

188,000

225,000

ดำารงคุณสมบัติ
ครั้งแรก

ดำารงคุณสมบัติ
อีกครั้งในปีติดกัน

ร�ยปี

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

ตารางการจ่ายเงินรางวัล

สำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมใหม่ - 
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรสองผู้สถ�ปน�ใหม่

 สำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตและสูงขึ้นไป  
• จะนับเฉพ�ะส�ยง�นในประเทศเท่�นั้น  
• ตั้งแต่เดือนกันย�ยน 2557 เป็นต้นไป ต้องไม่เคยได้รับ
 ส่วนลดพิเศษมรกต/เพชร

หมายเหตุ ส่วนลดผู้นำ� หม�ยถึง ส่วนลดผู้นำ� 6% + ส่วนลดพิเศษผู้นำ�รับรอง

ปีคุณสมบัติ 2563/64 ปีคุณสมบัติ 2564/65 ปีคุณสมบัติ 2565/66

 สำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม - ไพลินสองผู้สถ�ปน�
• ต้องไม่เคยดำ�รงคุณสมบัติ (สูงสุด) ม�ก่อน

เพชร ปีคุณสมบัติ 2562/63

คุณสมบัติ

จำานวน FQ

ฐานเงินรางวัล

ตัวคูณ (Multiplier)

จำานวน FQ ที่เพิ่มขึ้น (เทียบกับปี

คุณสมบัติที่ผ่านมา)

เพชร

48

-6

30%

เพชร เพชร

48

0

30%

51

-4

30%

เพชร

55

7

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก

50%

ตัวอย่างที่ 3
(ในปีคุณสมบัติ 2560/61 ดำ�รงคุณสมบัติเป็นเพชร และมีจำ�นวน FQ = 47 และในปีคุณสมบัติ 2561/62 ดำ�รงคุณสมบัติเป็นเพชร และมีจำ�นวน FQ = 54)

ปีคุณสมบัติ 2563/64 ปีคุณสมบัติ 2564/65 ปีคุณสมบัติ 2565/66

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก

เพชร ปีคุณสมบัติ 2562/63

คุณสมบัติ

จำานวน FQ

ฐานเงินรางวัล

ตัวคูณ (Multiplier)

จำานวน FQ ที่เพิ่มขึ้น (เทียบกับปี

คุณสมบัติที่ผ่านมา)

เพชร

60

6

50%

เพชร
สองผู้สถ�ปน� เพชร

72

12

50%

66

-4

0%

เพชร

70

-2

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก

30%

ตัวอย่างที่ 2
(ในปีคุณสมบัติ 2561/62 ดำ�รงคุณสมบัติเป็นเพชร และมีจำ�นวน FQ = 54)

ปีคุณสมบัติ 2563/64 ปีคุณสมบัติ 2564/65 ปีคุณสมบัติ 2565/66

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก

ส่วนลดผู้นำ�* +

ส่วนลดพิเศษไข่มุก
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Must Have
Items

ผลิตภัณฑ�ที ่ใครๆ ก็ต�องมี ด�วยจ�ดเด�นที่มีเฉพาะในผลิตภัณฑ�แอมเวย�เท�านั ้น
ที่สามารถตอบโจทย�ทุกความต�องการ ไม�ว�าจะเป�นสายสตรองดูแลสุขภาพ 
สายบิวตี้ดูแลความสวยครบทั่วเร�อนร�าง หร�อสายแม�บ�านที่ใส�ใจครัวเร�อน 

และนี่คือ 3 สิ �งใน Must Have Items ที่จะสนับสนุนให�ธุรกิจคุณเติบโตอย�างแข็งแกร�ง

สินค�าขายง�ายสินค�าขายง�าย
 ผลิตภัณฑ�ที ่มีประสิทธิภาพโดดเด�น ด�วยเทคโนโลยีที ่เป�นลิขสิทธิ์เฉพาะของแอมเวย� 
จำหน�ายในราคาที่ใครๆ ก็เข�าถึงได� จ�งให�ความคุ�มค�าคุ�มราคา ผู�บร�โภคสามารถตัดสินใจ

ซื้อได�อย�างไม�ลังเล

สินค�าที่ทุกคนต�องใช�สินค�าที ่ทุกคนต�องใช�
 ผลิตภัณฑ�ที ่ผู �บร�โภคขาดไม�ได�ในชีว�ตประจำวัน เพ�่อการดูแลตัวเอง

ครบตั้งแต�เส�นผมจรดปลายเท�า เน�นความปลอดภัยต�อผู�ใช�และสิ�งแวดล�อม 
โอกาสทางการตลาดของสินค�ากลุ�มนี้จ�งมีอยู�อย�างต�อเนื ่อง

สินค�าที่ช�วยให�ธุรกิจคุณสำเร็จ สินค�าที่ช�วยให�ธุรกิจคุณสำเร็จ 
 ชุดผลิตภัณฑ�ที ่ออกแบบมาเพ�่อแก�ป�ญหาครบทุกโซลูชั ่น ไม�ว�าจะเป�นสุขภาพ 

ความงาม รวมถึงครัวเร�อน สามารถเป�ดใจ ช�วยให�คุณนำผู�คนใหม�ๆ เข�าสู �ธุรกิจแอมเวย� 
ซึ ่งไม�เพ�ยงช�วยเสร�มรากฐานธุรกิจของคุณ แต�ยังสร�างความแข็งแกร�งและยั่งยืนอีกด�วย

Beauty

Nutrition
& Wellness

แอมเวย� โฮม จ�แอนด�เอช กลิสเทอร�

นิวทร�ไลท�

อาร�ทิสทร�

ผลิตภัณฑ�เพ�่อการใช�ในชีว�ตประจำวันสำหรับทุกคนในครอบครัว ด�วยส�วนผสมที่ดูแลคุณ
และโลกของเราไปพร�อมๆ กัน มั่นใจในคุณภาพด�วยการรับประกันความพอใจในทุกผลิตภัณฑ�

ผลิตภัณฑ�เพ�่อการใช�ในชีว�ตประจำวันสำหรับทุกคนในครอบครัว ด�วยส�วนผสมที่ดูแลคุณ
และโลกของเราไปพร�อมๆ กัน มั่นใจในคุณภาพด�วยการรับประกันความพอใจในทุกผลิตภัณฑ�

ดูแลร�างกายให�แข็งแรงพร�อมสร�างธุรกิจให�แข็งแกร�งด�วยนิวทร�ไลท� แบรนด�ผลิตภัณฑ�เสร�มอาหาร
ที่ใส�ใจทุกความต�องการทางโภชนาการ การันตีด�วยยอดขายอันดับ 1 ของโลกในกลุ�มว�ตามินและผลิตภัณฑ�เสร�มอาหาร* 

ดูแลร�างกายให�แข็งแรงพร�อมสร�างธุรกิจให�แข็งแกร�งด�วยนิวทร�ไลท� แบรนด�ผลิตภัณฑ�เสร�มอาหาร
ที่ใส�ใจทุกความต�องการทางโภชนาการ การันตีด�วยยอดขายอันดับ 1 ของโลกในกลุ�มว�ตามินและผลิตภัณฑ�เสร�มอาหาร* 

เพราะผู�หญิงทุกคนต�องการมีผิวหน�าที่สวยงาม ดูดี ตลาดความงามจ�งเต็มไปด�วยโอกาส
ในการเติบโต อาร�ทิสทร�โดดเด�นด�วยส�วนผสมคุณภาพที่คัดสรรจากฟาร�มชีวภาพนิวทร�ไลท�
และพ�้นที่ต�างๆ ทั่วโลก ผสานกับเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะ จ�งช�วยตอบโจทย�การดูแลความงาม

ไปพร�อมกับการสร�างธุรกิจของคุณ

เพราะผู�หญิงทุกคนต�องการมีผิวหน�าที่สวยงาม ดูดี ตลาดความงามจ�งเต็มไปด�วยโอกาส
ในการเติบโต อาร�ทิสทร�โดดเด�นด�วยส�วนผสมคุณภาพที่คัดสรรจากฟาร�มชีวภาพนิวทร�ไลท�
และพ�้นที่ต�างๆ ทั่วโลก ผสานกับเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะ จ�งช�วยตอบโจทย�การดูแลความงาม

ไปพร�อมกับการสร�างธุรกิจของคุณ

* จากการสำรวจกลุ�มผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพตามเปอร�เซ็นต�ยอดขายปลีกของแบรนด�ทั่วโลกป� 2017 โดย Euromonitor International Limited รายงานประจำป� 2018
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เปิดใช้งานเว็ไซต์

www.amway.co.th
เลือกหัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้”

คลิกเลือก

 “เรียนรู้โปรแกรมคอร์พลัส”

เพื่อเข้าสู่หน้าการเรียนรู้

เริ่มต้นการเข้าสู่เว็บไซต์
www.amway.co.th

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ช่องทางการเข้าสู่
ศูนย์การเรียนรู้บน

www.amway.co.th

ช่องทางการเข้าสู่
โปรแกรมคอร์พลัส

เริ่มต้นการเรียนรู้
โปรแกรมคอร์พลัส
ได้จากหน้าเว็บไซต์

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรอกรหัสนักธุรกิจแอมเวย์

และรหัสลับของท่าน

จากนั้นคลิกยืนยัน

เพื่อเข้าสู่ระบบ

จากนั้นเลือกไอคอน

อยู่ด้านบนขวามือ

เพื่อเข้าสู่รายการตัวเลือก

STEP 3 STEP 4 STEP 5STEP 1 STEP 2

5 STEPS
ง่ายๆ
“โปรแกรมคอร์พลัสออนไลน์”
เพื่อเรียนรู้

20 21



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโปรแกรมคอร์พลัส
(                    FACTS )

โปรแกรมคอร์พลัส 
คืออะไร

แผนธุรกิจ “แผนหลัก” 
มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือไม่

โปรแกรมคอร์พลัส
จะให้รางวัลแก่
นักธุรกิจแอมเวย์
เร็วขึ้นและบ่อยครั้ง
มากขึ้น

โปรแกรมคอร์พลัส
สอดคล้องกับ
แผนธุรกิจ “แผนหลัก”

โปรแกรมคอร์พลัสคือเงินร�งวัลใหม่จ�กแอมเวย์ โดยแอมเวย์ให้
เงินร�งวัลจ�กโปรแกรมคอร์พลัสร่วมกับแผนธุรกิจ “แผนหลัก”
เพ่ือให้ร�งวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ท่ีสร้�งธุรกิจท่ีแข็งแกร่งและย่ังยืน 
นักธุรกิจแอมเวย์ส�ม�รถเข้�ร่วม “โปรแกรมคอร์พลัส” ได้ต้ังแต่
วันแรกท่ีเร่ิมธุรกิจ ซ่ึงสิทธิประโยชน์ดังกล่�วจะเติบโตต�มธุรกิจ
ของนักธุรกิจแอมเวย์ โดยโปรแกรมคอร์พลัสจะเร่ิมต้นต้ังแต่วันท่ี
1 กันย�ยน 2562 เป็นต้นไป 

เพื่อให้โปรแกรมคอร์พลัสสอดคล้องกับแผนธุรกิจ “แผนหลัก” 
แอมเวย์เพิ่มระดับ 3% ในต�ร�งก�รจ่�ยส่วนลดประจำ�เดือน 
ในแผนธุรกิจ “แผนหลัก”  ที่ออกแบบม�เพื่อให้นักธุรกิจแอมเวย์
ส�ม�รถเลือกเส้นท�งของตนเองเพื่อบรรลุเป้�หม�ย แอมเวย์ยังคง
ยึดมั่นในหลักก�รพื้นฐ�นและคุณค่�ขององค์กร

• โปรแกรมคอร์พลัสช่วยเพิ่มร�ยได้ให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่  
 และนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำ�เดือน 9% ขึ้นไป  
 (Business builder) โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รข�ยผลิตภัณฑ์  
 ให้กับลูกค้� โปรแกรมคอร์พลัสส่งเสริมก�รสร้�งทีมในช่วงเริ่มต้น  
 และตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย์ที่เลือกธุรกิจแอมเวย์
• โปรแกรมคอร์พลัสช่วยเพิ่มอัตร�ก�รซื้อ ก�รมีส่วนร่วม และก�ร 
 รักษ�สถ�นภ�พ โดยก�รตอบสนองคว�มค�ดหวังของนักธุรกิจ 
 แอมเวย์เรื่องโอก�สก�รเพิ่มร�ยได้ และคว�มสำ�เร็จที่เพิ่มขึ้นของ 
 นักธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับแพลตินัม อีกทั้ง 
 ยังช่วยเพิ่มอัตร�ก�รต่ออ�ยุของนักธุรกิจแอมเวย์
• โปรแกรมคอร์พลัสให้ร�งวัลกับนักธุรกิจแอมเวย์ที่มีโครงสร้�งธุรกิจ 
 ที่มีประสิทธิภ�พและยั่งยืน โดยให้คว�มรู้และสอนองค์กร มีก�รปรับ 
 โครงสร้�งธุรกิจให้มีประสิทธิภ�พ และสมดุล 
• โปรแกรมคอร์พลัสช่วยรักษ�ยอดและเพิ่มร�ยได้ให้กับนักธุรกิจ 
 แอมเวย์ระดับผู้นำ� โดยโปรแกรมคอร์พลัสจะให้ค่�ตอบแทนและ 
 เงินร�งวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ� สำ�หรับก�รสร้�ง 
 โครงสร้�งและก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของธุรกิจทั้งในแนวลึก 
 และแนวกว้�ง

เงินร�งวัลจ�กโปรแกรมคอร์พลัส เป็นสิทธิประโยชน์นอกเหนือ
จ�กแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ถูกออกแบบเพื่อให้ร�งวัลนักธุรกิจ
แอมเวย์ที่มีก�รข�ยสินค้�ให้กับลูกค้� ส่งเสริมกิจกรรมในก�ร
สร้�งและก�รเติบโตของธุรกิจ ส่งเสริมโครงสร้�งธุรกิจที่ทำ�กำ�ไร 
รวมทั้งสนับสนุนแผนธุรกิจ“แผนหลัก” 

ในขณะที่คุณสร้�งธุรกิจที่ยั่งยืนและรับโบนัสจ�กแผนธุรกิจ 
“แผนหลัก” โปรแกรมคอร์พลัสจะให้ร�ยรับเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
แนวท�งก�รสร้�งธุรกิจที่มีประสิทธิภ�พ นักธุรกิจที่มีโครงสร้�ง
ท�งธุรกิจที่เติบโตอย่�งมั่นคง มีคว�มสมดุลทั้งแนวกว้�งและแนวลึก 
และเมื่อบรรลุเป้�หม�ยท�งธุรกิจจะได้รับร�งวัลที่ม�กขึ้น หลักก�ร
โปรแกรมคอร์พลัสจะให้ร�งวัลโดยใช้ตัวคูณจ�กต�ร�งก�รจ่�ย
ส่วนลดประจำ�เดือน ส่วนลดพิเศษผู้นำ� และส่วนลดพิเศษไข่มุก

ด้วยพันธะสัญญ�อย่�งย่ังยืนท่ีเร�มอบให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ตลอดม� 
แอมเวย์ลงทุนเพิ่มเติมในก�รให้ค่�ตอบแทนแก่นักธุรกิจแอมเวย์เพื่อเพิ่ม
โอก�สในก�รสร้�งร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และยังคงรักษ�
ระดับค่�ตอบแทนของนักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ�ไว้เช่นเดิม

โปรแกรมคอร์พลัส เป็นก�รลงทุนใหม่ร่วมกับกองทุนสำ�หรับค่�ตอบแทน
ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มั่นใจว่�ค่�ตอบแทนนี้จะมีคว�มคุ้มค่� และเป็นโอก�ส
ท�งธุรกิจที่น่�ดึงดูดม�กขึ้น โปรแกรมคอร์พลัสจะม�แทนที่ร�งวัล 
ส่งเสริมก�รเจริญเติบโต (GIP) ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันท่ัวโลก และด้วยหลักก�ร
เดียวกัน โปรแกรมคอร์พลัสอ�จจะได้รับก�รพัฒน� และปรับปรุงอย่�ง
ต่อเนื่อง

โปรแกรมคอร์พลัส ได้รับเงินทุนจากไหน
โปรแกรมนี้จะลดรายรับของผู้นำา รางวัลอื่นๆ หรือบริการของแอมเวย์หรือไม่
นอกจ�กนี้: โปรแกรมคอร์พลัส จะได้รับเงินทุนอย่�งต่อเนื่องหรือไม่ หรือเป็น
โปรแกรมที่มีเวล�จำ�กัด เช่น ร�งวัลส่งเสริมก�รเจริญเติบโต(GIP)
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เงินร�งวัลระดับบรอนซ์นั้นถูกออกแบบเพื่อประก�ศเกียรติคุณและให้
ร�งวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีแนวท�งปฏิบัติที่ดีที่สุดในก�รสร้�งธุรกิจ
ที่ยั่งยืนในช่วงเริ่มต้นสร้�งธุรกิจ ผลก�รวิจัยของแอมเวย์แสดงให้เห็น
ว่�ก�รได้รับก�รยอมรับและผลตอบแทนที่คุ้มค่�ม�กขึ้นในช่วงต้นของ
ก�รสร้�งธุรกิจ จะส�ม�รถช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่มองเห็น 
ผลง�นที่จับต้องได้และเห็นโอก�สในก�รบรรลุเป้�หม�ย

อะไรคือจุดประสงค์ของรางวัลระดับบรอนซ์ใหม่

แอมเวย์ประเมินก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและเงินร�งวัลอย่�งต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงในตล�ดและสร้�งประสบก�รณ์ที่ดี
ที่สุดสำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ร�งวัลส่งเสริมก�รเจริญเติบโต
ต่�ง ๆ อ�จเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวล�และนักธุรกิจแอมเวย์จะไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ย้อนหลังเมื่อเริ่มใช้โปรแกรมแล้ว

เงินรางวัลเหล่านี้ไม่มีเมื่อตอนฉันเริ่มธุรกิจ ฉันจะสามารถรับเงินรางวัล 
ย้อนหลังได้หรือไม่

โปรแกรมคอร์พลัส เป็นสิทธิประโยชน์ที่เสริมจ�กแผนธุรกิจ “แผนหลัก” 
ในก�รให้เงินร�งวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่ไปจนถึงระดับบรอนซ์ 
ระดับแพลตินัม และสูงขึ้นไป ก�รเติบโตและคว�มสำ�เร็จที่สูงขึ้นอย่�ง 
ต่อเนื่องคือองค์ประกอบพื้นฐ�นของธุรกิจแอมเวย์

ในขณะที่นักธุรกิจแอมเวย์เติบโตและได้รับร�งวัลจ�กแผนธุรกิจ 
“แผนหลัก” โปรแกรมคอร์พลัสจะช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์มุ่งเน้นที่ 
เป้�หม�ยสำ�คัญเพื่อนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จระดับต่อไป และให้ร�งวัลเพิ่ม
เติมสำ�หรับก�รบรรลุเป้�หม�ยเหล่�นั้น โปรแกรมคอร์พลัสถูกออกแบบ
ม�เพื่อให้นักธุรกิจแอมเวย์มีเวล�ในก�รว�งแผนและทำ�ง�นเพื่อบรรลุ 
เป้�หม�ยของเข� และได้รับร�งวัลเพิ่มเติมในแต่ละช่วงของก�รเติบโต

แผนธุรกิจ “แผนหลัก” ได้รับการออกแบบให้ระดับเข็มและรายได้เพิ่มขึ้นตาม
ยอดขายและขนาดของธุรกิจ ในขณะที่โปรแกรมคอร์พลัสมีข้อจำากัด เช่น การ
จำากัดเงินรางวัลสำาหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า หรือข้อกำาหนดสำาหรับเงิน
รางวัลบรอนซ์ฟาวเดย์ชั่นและเงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ ข้อจำากัดเหล่านี้ไม่ได้
ตรงกับหลักการของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ใช่หรือไม่

โปรแกรมคอร์พลัสถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วย “ทุกคน”
• สำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ ส�ม�รถเริ่มสร้�งร�ยได้ตั้งแต่ 
 วันแรก เงินร�งวัลสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้�  
 (Customer Sales Incentive+) จะจ่�ยผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจ 
 แอมเวย์ม�กสุด 10% ของยอดข�ยส่วนตัวที่มีก�รข�ยให้กับลูกค้� 
 ที่ผ่�นก�รตรวจสอบ (Verified Customer) ซึ่งเป็นร�ยได้เพิ่มเติม 
 จ�กส่วนต่�งของร�ค�ข�ยปลีกกับต้นทุนจ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์ 
 ของนักธุรกิจแอมเวย์
• สำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำาเดือน 9 เปอร์เซ็นต์ 
 ขึ้นไปตามตารางส่วนลดประจำาเดือน 
 เงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดชั่น ออกแบบม�เพื่อกระตุ้นให้นักธุรกิจ 
 แอมเวย์สร้�งทีมที่มุ่งเน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์ และให้สปอนเซอร์ 
 นักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่พร้อมสร้�งทีมต่อไปในรูปแบบเดียวกัน  
 ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนส�ม�รถช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ได้รับร�ยได้ 
 และร�งวัลม�กขึ้น  
 เงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ จะให้ร�งวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีก�ร 
 พัฒน�และสร้�งธุรกิจระดับสูงขึ้นไป ระดับเข็มเงิน เข็มทอง แพลตินัม  
 และอื่นๆ ซึ่งนักธุรกิจแอมเวย์ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ที่สร้�งโครงสร้�ง 
 ที่ยั่งยืนจะได้รับร�ยได้และร�งวัลตอบแทนคว�มสำ�เร็จด้วยเข็ม 
 เกียรติคุณระดับบรอนซ์ใหม่ล่�สุด
• สำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ในระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป นักธุรกิจแอมเวย์ 
 ระดับผู้นำ�ส�ม�รถสร้�งร�ยได้เพิ่มเติมจ�กแผนธุรกิจ “แผนหลัก”  
 และโปรแกรมคอร์พลัสควบคู่กัน พร้อมก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของ 
 ธุรกิจทั้งในแนวลึกและแนวกว้�ง 

 โดยเงินร�งวัลจ�กคอร์พลัสสำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ� ได้แก่  
 เงินร�งวัลก�รเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group  
 Growth Incentive+) เงินร�งวัลก�รเติบโตของส�ยง�นติดตัว   
 (Frontline Growth Incentive+) รวมทั้งเงินร�งวัลก�รดำ�รง 
 คุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+) สำ�หรับ 
 นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม - ระดับเพชรสองผู้สถ�ปน�

โปรแกรมคอร์พลัส 
ออกแบบมาเพื่อใครบ้าง
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คำาถามที่พบบ่อย 
สำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ในช่วงเริ่มต้น 

ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้�ยังคงเป็นร�กฐ�นของธุรกิจแอมเวย์ 
และเป็นก�รสร้�งธุรกิจที่สำ�คัญ นี่คือเหตุผลว่�ทำ�ไมก�รช่วยให้นักธุรกิจ 
แอมเวย์ทุกคนเริ่มต้นด้วยก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�และก�รข�ย 
ผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ นอกจ�กผลกำ�ไรจ�กส่วนต่�งของร�ค� 
ข�ยปลีกและร�ค�สม�ชิกที่เกิดจ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์ในบ�งตล�ด  
นักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำ�เดือนตั้งแต่ 0-9% ต�มต�ร�ง 
ก�รจ่�ยส่วนลดประจำ�เดือนสำ�หรับของแผนธุรกิจ “แผนหลัก”  
จะได้รับเงินร�งวัลสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้� (Customer  
Sales Incentive+) สูงสุดถึง 10% สำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้กับ 
ลูกค้�ที่ผ่�นก�รตรวจสอบ (Verified customer) 

ไม่มี นักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำ�เดือนตั้งแต่ 0-9%  
ต�มต�ร�งก�รจ่�ยส่วนลดประจำ�เดือนสำ�หรับของแผนธุรกิจ  
“แผนหลัก” มีสิทธิ์ได้รับ เงินร�งวัลสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้�  
สำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้� (Verified Customer)

ฉันจำาเป็นต้องขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับเงินส่วนลดประจำาเดือน
ของแผนธุรกิจ “แผนหลัก” และ เงินรางวัลจากโปรแกรมคอร์พลัส ใช่หรือไม่

มีข้อจำากัดของผลิตภัณฑ์ หรือการจำากัดปริมาณเงินรางวัลสำาหรับการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) หรือไม่

ลูกค้�ที่ผ่�นก�รตรวจสอบแล้ว (Verified Customer) คือลูกค้� 
ที่ผ่�นก�รลงทะเบียนและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโดยแอมเวย์มีระบบ 
ที่ช่วยให้ก�รลงทะเบียนลูกค้�ทั่วโลกง่�ยขึ้นรวมไปถึงก�รตรวจเช็ค 
ก�รสั่งซื้อของพวกเข� ระบบนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบก�รข�ยของ
ออนไลน์อย่�งมีม�ตรฐ�นและช่วยให้ลูกค้�รู้สึกปลอดภัยในก�รสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์  และยอดข�ยจ�กลูกค้�ที่ผ่�นก�รตรวจสอบแล้วจะถูกใช้ 
เพื่อสะสมคุณสมบัติและมอบเงินร�งวัลจ�กโปรแกรมคอร์พลัส

ลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ (Verified customer) คืออะไร? 
มีระบบในการตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างไร

แอมเวย์มีแหล่งข้อมูลม�กม�ยให้คุณ เพื่อเตรียมเข้�สู่ก�รเปิดตัว 
โปรแกรมคอร์พลัสนี้: 
•  แอมเวย์กำ�ลังพัฒน�เครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พเพื่อช่วยให้คุณ  
 เรียนรู้และสอนโปรแกรมคอร์พลัส เช่น วิดีโอ ก�รนำ�เสนอ แผน 
 จำ�ลองก�รสร้�งร�ยได้  และเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์   
 www.amway.co.th, www.amwaytodaythai.com
•  ที่ปรึกษ�ด้�นก�รเจริญเติบโตของผู้นำ�(LGS) จะทำ�ง�นอย่�ง 
 ใกล้ชิดกับคุณ ในขณะที่คุณว�งแผนวิธีก�รสื่อส�รข้อมูลกับทีม 
 ของคุณเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับธุรกิจของคุณ
•  ก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอร์พลัสที่จัดขึ้นเพื่อนักธุรกิจ 
 แอมเวย์ทุกคน

แอมเวย์ให้การสนับสนุนอะไรบ้างระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้

เพื่อสร้�งร�ยได้สูงสุดจ�กแผนธุรกิจ “แผนหลัก” สร้�งธุรกิจ
ที่มั่นคง และเพิ่มอัตร�ก�รรักษ�คุณสมบัติ ก�รว�งโครงสร้�ง
ที่สมดุลทั้งแนวกว้�งและแนวลึกเป็นวิธีที่ได้รับก�รพิสูจน์แล้วว่�
เป็นผลดีกับธุรกิจ

ทำาไมแอมเวย์ถึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากกับโครงสร้างธุรกิจ
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เงินร�งวัลสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้�จะให้เงินร�งวัลสำ�หรับ 
ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ด�วน์ไลน์และอัพไลน์ของ 
พวกเข�บรรลุเป้�หม�ย เงินร�งวัลนี้มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อเพิ่มอัตร� 
ก�รต่ออ�ยุสถ�นภ�พโดยก�รช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่ได้รับ 
ค่�ตอบแทนที่คุ้มค่�ม�กขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และนักธุรกิจ
แอมเวย์ระดับผู้นำ�ส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จม�กขึ้นเมื่อด�วน์ไลน์
ยังคงมีส่วนร่วมและดำ�เนินธุรกิจแอมเวย์

1. เข้�สู่เว็ปไซต์ www.amway.co.th
2. ล็อคอินด้วยเลขรหัสสม�ชิก 
3. กดลืมรหัสผ่�น/เข้�สู่ระบบครั้งแรก
4. ระบบจะส่งลิงค์ผ่�นท�ง SMS/อีเมล์ เพื่อให้เปลี่ยนรหัสผ่�น
5. คลิกลิงค์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่�นเพื่อยืนยันตัวตนของสม�ชิก
 ถือว่�สำ�เร็จเรียบร้อย 
โดยกระบวนก�รยืนยันก�รเป็นลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ 
(Verified customer) ทำ�ครั้งแรกที่เข้�ระบบ Amway
เพียงครั้งเดียวเท่�นั้น

เงินรางวัลสำาหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Customer Sales Incentive+) 
จะช่วยสนับสนุนให้อัพไลน์และดาวน์ไลน์ประสบความสำาเร็จด้วยกันได้อย่างไร

สมาชิก จะสามารถเป็นลูกค้าท่ีผ่านการตรวจสอบ 
(Verified customer) ได้อย่างไร

ธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดคือก�รสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งก�รข�ย
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้�และช่วยนักธุรกิจแอมเวย์ที่คุณสปอนเซอร์นั้น
ส�ม�รถข�ยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้�ได้เช่นเดียวกัน  แม้จะไม่ใช่ทุกคน
ที่มีแรงผลักดันในก�รสร้�งธุรกิจของตนเอง แต่เกือบทุกคนจะซื้อ
และใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�วันของแอมเวย์  ก�รข�ยผลิตภัณฑ์
จะช่วยสร้�งร�ยได้ในช่วงต้นของก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญ
อย่�งยิ่งสำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ ผ่�นเงินร�งวัลสำ�หรับก�ร
ข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้� (Customer Sales Incentive+)สม�ชิกทุกท่�นต้องเข้�ม�ลงทะเบียน เพื่อให้เบอร์โทรศัพท์ 

และอีเมล์ได้ที่แอมเวย์ช็อปทุกส�ข� เพื่อยืนยันก�รเป็น 
ลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ(Verified customer)

แอมเวย์มีแหล่งข้อมูลม�กม�ยเพื่อช่วยให้คุณส�ม�รถสอนนักธุรกิจ
แอมเวย์ให้มีคว�มมั่นใจและประสบคว�มสำ�เร็จในก�รแนะนำ�และข�ย
ผลิตภัณฑ์  เร�มีวิดีโอก�รฝึกอบรม ก�รข�ยผ่�นสื่อโซเชียลมีเดีย 
และเครื่องมือก�รสอนอื่น ๆ เพื่อช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์มีส�ม�รถ
ติดต่อกับกลุ่มเป้�หม�ย เข้�ใจถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�และสร้�ง
ส�ยสัมพันธ์ต่อไป แอมเวย์จะช่วยให้คุณฝึกสอนทีมของคุณเพื่อไม่
ให้พล�ดก�รได้รับค่�ตอบแทนเพิ่มเติมสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้
แก่ลูกค้�

เมื่อนักธุรกิจแอมเวย์ได้รับส่วนลดประจำ�เดือนม�กกว่� 9% ขึ้นไป 
ต�มต�ร�งก�รจ่�ยส่วนลดประจำ�เดือนพวกเข�จะได้รับเงินส่วนลด 
ประจำ�เดือนจ�กปริม�ณก�รค้�ปลีกของพวกเข�อยู่แล้วอย่�งน้อย 
10%  นักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนส�ม�รถได้รับค่�ตอบแทนจ�กส่วนต่�ง 
ที่เพิ่มม�จ�กร�ค�สม�ชิก และม�กไปกว่�นั้นคือค่�ตอบแทนที่ได้รับ 
อย่�งรวดเร็วนั้นเป็นแรงจูงใจที่สำ�คัญสำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่ 
เมื่อพวกเค้�เริ่มต้นธุรกิจ

ส�ม�รถฝ�กอัพไลน์ ซื้อของได้ แต่ทุกยอดสินค้�ที่ฝ�กอัพไลน์ซื้อ
ท�งบริษัทจะมีระบบส่ง SMS หรือ อีเมล์ ไปยังสม�ชิกเพื่อให้รับทร�บ 
ก�รสั่งซื้อ

ส�ม�รถฝ�กอัพไลน์ ซื้อของได้ แต่ทุกยอดสินค้�ที่ฝ�กอัพไลน์ซื้อ 
ไม่ถือเป็นยอดที่ผ่�นก�รตรวจสอบ และไม่ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณ
เงินร�งวัลสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้�(Customer Sales 
Incentive+) ได้ แต่จะนำ�ไปคำ�นวนส่วนลดต�มปกติ

ฉันควรสอนให้ทีมของฉันมุ่งเน้นไปที่การสร้างธุรกิจแบบไหนถึงจะดีที่สุด: 
ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบ หรือสนับสนุนให้พวกเขาเป็น 
นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ 
นอกจ�กนี้: ห�กเงินร�งวัลสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้� 
(Customer Sales Incentive+) สูงกว่�ยอดซื้อของนักธุรกิจแอมเวย์  
จะส่งผลเสียต่ออัตร�ก�รเพิ่มนักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่หรือไม่

ถ้าสมาชิกไม่มีอีเมล์ หรือโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนจะยืนยันตัวตนอย่างไร 

ฉันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของฉันได้อย่างไร

ทำาไมจึงให้เงินรางวัลสำาหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 
(Customer Sales Incentive+) แก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับส่วนลด
ประจำาเดือน ตั้งแต่ 0 - 9% เท่านั้น

สมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบ สามารถฝากอัพไลน์ซื้อของได้หรือไม่

สมาชิกที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ สามารถฝากอัพไลน์ซื้อของได้หรือไม่
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แอมเวย์มุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบก�รณ์ผลิตภัณฑ์สำ�หรับนักธุรกิจ 
แอมเวย์และลูกค้� และลงทุนในก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์อย่�ง 
ต่อเนื่องเพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูงที่น่�สนใจ นอกจ�กนี้ 
ก�รเริ่มใช้โปรแกรมคอร์พลัสแต่ละประเทศ จะมีร�ยก�รสินค้�ยอด 
นิยม (Must Have items)  เพื่อช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์เติบโตท�ง 
ธุรกิจและสร้�งร�ยได้เพิ่มเติมจ�กก�รข�ยปลีกให้แก่ลูกค้� ก�รเริ่ม 
ต้นบทสนทน�ด้วยสิ่งที่ลูกค้�ชื่นชอบจะช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่
สร้�งคว�มมั่นใจเมื่อพวกเข�เริ่มที่จะขย�ยธุรกิจของตนเอง

นับจ�ก เดือนกันย�ยน 2557 จนถึงปีปัจจุบัน ต้องไม่เคยดำ�รง
คุณสมบัติระดับเข็มทอง

ส่วนลดประจำ�เดือน คือ ส่วนลดจ�กยอดซื้อส่วนตัวบวกกับ 
ส่วนลดแตกต่�ง

เงินร�งวัลระดับบรอนซ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งโครงสร้�งธุรกิจ 
ที่มั่นคงและทำ�กำ�ไรได้อย่�งยั่งยืน นักธุรกิจแอมเวย์จะได้รับเงิน 
ตอบแทนส่วนใหญ่จ�กแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ด้วยก�รรักษ�สมดุล 
ทั้งแนวกว้�งและแนวลึก ยิ่งมีส�ยง�นแนวกว้�งม�กเท่�ไหร่ 
นักธุรกิจแอมเวย์จะได้กำ�ไรม�กขึ้นเท่�นั้น นักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่
ส่วนม�กจะเน้นก�รสร้�งส�ยง�นเพียงส�ยเดียวซึ่งทำ�ให้กระทบต่อ
ร�ยได้ของพวกเข�

เงินร�งวัลระดับบรอนซ์จะมอบให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ที่สร้�งส�ย 
ง�นอย่�งน้อย 3 ส�ยง�นที่ประสบคว�มสำ�เร็จเป็น 3% ซึ่ง 3 ส�ย 
ง�นเป็นเกณฑ์ที่ส�ม�รถทำ�ได้จริงสำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ในช่วงเริ่ม 
ต้น แต่ก็เป็นเพียงข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�เท่�นั้น เพร�ะนักธุรกิจแอมเวย์ยัง 
ส�ม�รถสร้�งส�ยง�นม�กกว่�นี้ได้ เพื่อเพิ่มร�ยได้ของพวกเข�ให้
ม�กขึ้นอีก 

ส่วนเงินร�งวัลบรอนซ์บิวเดอร์สนับสนุนให้นักธุรกิจแอมเวย์สร้�ง
ส�ยง�นแนวลึก ด้วยก�รมอบร�งวัลให้นักธุรกิจที่ส�ม�รถสร้�ง
ส�ยง�นอย่�งน้อย 3 ส�ยง�นที่ประสบคว�มสำ�เร็จเพิ่มม�กขึ้นเป็น 
6% ถือเป็นก�รสร้�งส�ยง�นแนวลึกโดยก�รเพิ่มยอดธุรกิจและยัง
ช่วยเพิ่มคว�มมั่นคงให้กับส�ยง�นด้วย

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่�โครงสร้�งธุรกิจที่มีอย่�งน้อย 3 ส�ยง�นที่มั่นคง 
จะส�ม�รถสร้�งผลกำ�ไรม�กขึ้นและยั่งยืน รวมทั้งทำ�ให้ก�รดำ�รง
คุณสมบัติระดับแพลตินัมสองผู้สถ�ปน�นั้นมีคว�มมั่นคงม�กขึ้น
เมื่อทำ�คุณสมบัติได้สำ�เร็จ ดังนั้น ก�รที่เงินร�งวัลระดับบรอนซ์มี
ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ให้มี 3 ส�ยง�น ทำ�ให้นักธุรกิจแอมเวย์ได้รับก�ร
สนับสนุนให้เพิ่มส�ยง�นแนวกว้�งและแนวลึก เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
สูงสุดจ�กทั้งแผนธุรกิจ “แผนหลัก” และคอร์พลัส

เงินร�งวัลสำ�หรับก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้� (Customer Sales 
Incentive+) จะให้ร�งวัลสำ�หรับก�รปฏิบัติต�มหลักพื้นฐ�นของ 
ธุรกิจแอมเวย์ ได้แก่ ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้� ร�งวัลนี้ถูก 
ออกแบบม�เพื่อช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่มีร�ยได้พิเศษเมื่อ 
พวกเข�เริ่มที่จะเติบโตท�งธุรกิจ
และในขณะที่นักธุรกิจแอมเวย์เริ่มเติบโตและสร้�งทีม เข�ส�ม�รถ 
ได้รับร�งวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมของโปรแกรมคอร์พลัส เช่น เงินร�งวัล 
บรอนซ์ฟ�วน์เดชั่น (Bronze Foundation Incentive+) เงินร�งวัล
บรอนซ์บิวเดอร์ (Bronze Builder Incentive+) เป็นต้น

• เป็นผู้ที่ได้รับส่วนลด 12% หรือต่ำ�กว่� ในปีคุณสมบัติก่อนหน้� 
• ช่วงเดือนกันย�ยน 2561- เดือนเมษ�ยน 2562 ส�ม�รถเป็น  
 15% 18% หรือ 21% ได้ หนึ่งครั้ง แต่ต้องไม่เป็นระดับเข็มเงิน 
 และช่วงเดือนพฤษภ�คม 2562 – เดือนสิงห�คม 2562 ส�ม�รถ 
 เป็น 15% 18% หรือ 21% กี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นระดับเข็มเงิน

แอมเวย์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีนวัตกรรมท่ีน่าสนใจ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่นพอท่ีจะสามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่
และมีศักยภาพในการแข่งขันกับสินค้าแบรนด์อ่ืน ๆ ในตลาดหรือไม่ 
นอกจ�กน้ี: ผลิตภัณฑ์แอมเวย์จะช่วยดึงดูดลูกค้�ได้อย่�งไร

คุณสมบัติ สำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ท่ีจะได้รับเงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ 
(Bronze Builder Incentive+) สำาหรับปีคุณสมบัติ 2562/63 มีอะไรบ้าง

ส่วนลดประจำาเดือนท่ีใช้คูณเงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดช่ัน 
และเงินรางวัลบรอนซ์บิวเดอร์ของโปรแกรมคอร์พลัส หมายถึงอะไร

ทำาไมเงินรางวัลระดับบรอนซ์จึงกำาหนดให้อย่างน้อยต้องมี 3 สายงาน

หากยอดขายท่ีได้มาจากลูกค้าท่ีผ่านการตรวจสอบและยอดขายท่ีได้
จากนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่มีมูลค่าเท่ากัน เหตุใดคุณจึงจ่ายเงินรางวัล
สำาหรับยอดขายปลีกเท่าน้ัน? ไม่ยุติธรรมหรือเปล่า 
นอกจ�กน้ี: ทำ�ไมมีเพียงเงินร�งวัลให้สำ�หรับยอดซ้ือของลูกค้�ท่ีผ่�นก�รตรวจสอบ 
(Verified customer) เท่�น้ัน

เง่ือนไขสำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ท่ีจะได้รับเงินรางวัลบรอนซ์ฟาวน์เดช่ัน 
(Bronze Foundation Incentive+) สำาหรับปีคุณสมบัติ 2562/63 มีอะไรบ้าง
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คำาถามที่พบบ่อยสำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำา

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ�ส�ม�รถสร้�งร�ยได้เพิ่มเติมจ�กโปรแกรม 
คอร์พลัสด้วยก�รสร้�งธุรกิจที่เติบโตอย่�งยั่งยืน มีส�ยง�นที่สมดุล 
ทั้งแนวกว้�งและแนวลึก ช่วยเหลือนักธุรกิจแอมเวย์ร�ยใหม่และนักธุรกิจ 
แอมเวย์ที่ได้รับส่วนลดประจำ�เดือน 9% ขึ้นไปให้ส�ม�รถกำ�หนดและ 
บรรลุเป้�หม�ยท�งธุรกิจ โปรแกรมคอร์พลัสสำ�หรับผู้นำ�จะรวมถึง  
เงินร�งวัลก�รเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group Growth  
Incentive+) เงินร�งวัลก�รเติบโตของส�ยง�นติดตัว (Frontline  
Growth Incentive+) รวมทั้งเงินร�งวัลก�รดำ�รงคุณสมบัติใหม่และ 
ต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+) 

โปรแกรมคอร์พลัสจะช่วยให้ผู้นำ�มีศักยภ�พในก�รสร้�งร�ยได้ที่ดีและ 
มั่นคงยิ่งขึ้นในทุกตล�ด และด้วยก�รที่โปรแกรมคอร์พลัสมีแนวท�ง 
สอดคล้องกับแผนธุรกิจ “แผนหลัก” จึงทำ�ให้ส�ม�รถประเมินร�ยได้ 
ที่จะเพิ่มขึ้นได้ง่�ยยิ่งขึ้น นักธุรกิจแอมเวย์ส�ม�รถมีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�ก 
ก�รบรรลุเป้�หม�ยในระดับที่สูงขึ้นและ/หรือสร้�งส่วนลดประจำ�เดือน 
ต�มต�ร�งก�รจ่�ยส่วนลดประจำ�เดือนสำ�หรับของแผนธุรกิจ “แผนหลัก”  
ให้ม�กขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนม�กขึ้นด้วยตัวคูณของ 
โปรแกรมคอร์พลัส กล่�วโดยสรุปคือยิ่งคุณมีร�ยได้จ�กแผนธุรกิจ  
“แผนหลัก” ม�กเท่�ไหร่คุณก็ยิ่งมีร�ยได้จ�กโปรแกรมคอร์พลัสม�กยิ่งขึ้น

ก�รวิจัยของแอมเวย์แสดงให้เห็นว่�ก�รสร้�งธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 
น้ันเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รสร้�งผลกำ�ไรให้ได้ม�กท่ีสุด แอมเวย์ 
สนับสนุนให้นักธุรกิจแอมเวย์ขย�ยธุรกิจเพื่อก�รเติบโตของผลกำ�ไร โดย 
ทำ�ให้มั่นใจว่�ผู้นำ�จะได้รับค่�ตอบแทนอย่�งเหม�ะสมจ�กทั้งแผนธุรกิจ  
“แผนหลัก” และร�งวัลพิเศษอื่น ๆ ก�รลงทุนสำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ 
ระดับเริ่มต้นนี้ จะช่วยให้ผู้นำ�มุ่งเน้นไปที่ก�รสร้�งยอดข�ย ขย�ยส�ยง�น  
และพัฒน�นักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ�คนใหม่ 

โปรแกรมคอร์พลัส จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำาได้อย่างไร

โปรแกรมคอร์พลัส ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อให้ร�งวัลสำ�หรับ
ขั้นตอนที่ผู้นำ�ฝึกฝนทีมของพวกเข�ในปัจจุบัน: ก�รเริ่มธุรกิจที่
แข็งแกร่ง สร้�งทีม เป็นผู้นำ�ที่ดี พร้อมให้คำ�ปรึกษ�แก่บุคคลอื่น และ
เพื่อก�รใช้ประโยชน์จ�กโปรแกรมคอร์พลัสได้อย่�งเต็มที่ นักธุรกิจ
แอมเวย์บ�งคนอ�จจำ�เป็นต้องเสริมก�รสอนนักธุรกิจในส�ยง�นให้
ส�ม�รถรักษ�ฐ�นลูกค้� และสร้�งธุรกิจที่สมดุลทั้งในแนวกว้�งและ
แนวลึก

โปรแกรมคอร์พลัส ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อมอบร�งวัลแก่ผู้ที่มี 
ผลง�นเหนือกว่�ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของแผนก�รข�ยหรือร�งวัล 
ส่งเสริมก�รเจริญเติบโต (GIP) ในแต่ละประเทศ โปรแกรมคอร์พลัสนี้ 
จะเปิดโอก�สที่คุณจะได้รับร�งวัลถึง 2 วิธี ได้แก่ก�รเติบโตจ�ก 
ตัวคูณที่เพิ่มขึ้น หรือก�รเติบโตจ�กแผนธุรกิจ “แผนหลัก” ในอดีต 
สำ�หรับร�งวัลส่งเสริมก�รเจริญเติบโต (GIP) ที่มีจำ�นวนร�งวัล 
แบบคงที่จะทำ�ให้ธุรกิจที่มีคว�มแตกต่�งทั้งผลลัพธ์ ร�ยได้ และ 
ขน�ดธุรกิจ กลับได้ร�งวัลส่งเสริมก�รเจริญเติบโต (GIP)  
ในจำ�นวนที่เท่�กัน แต่สำ�หรับโปรแกรมคอร์พลัส จะให้ร�งวัล 
ที่ม�กขึ้นสำ�หรับผลลัพธ์ที่ม�กขึ้นในแต่ละธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง

ธุรกิจของฉันใหญ่และมั่นคงแล้ว ฉันต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของฉันเพื่อรับรางวัล
จากโปรแกรมคอร์พลัสหรือไม่

ทำาไมคุณไม่ใช้ระบบการให้รางวัลส่งเสริมการเจริญเติบโต (GIP) ที่มีจำานวน
รางวัลแบบคงที่เหมือนเดิม ซึ่งง่ายต่อการขาย การอธิบาย และประชาสัมพันธ์
ต่อในแต่ละองค์กร
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คำาถามเกี่ยวกับเงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว
(PERSONAL GROUP GROWTH INCENTIVE+)

นับฐ�นเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) เทียบเท่�กับศูนย์ เพร�ะปีก่อนหน้�ยังไม่ทำ�ธุรกิจแอมแวย์

นักธุรกิจแอมเวย์สมัครใหม่และสามารถดำารงคุณสมบัติระดับแพลตินัมได้
ในปีคุณสมบัติเดียวกัน จะนับฐานเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) อย่างไร 

นำ�ส่วนลดประจำ�เดือนที่เป็นเฉพ�ะเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) รวมกันทั้งปี คูณกับเปอร์เซ็นต ์
ตัวคูณ ต�มผลต่�งของจำ�นวนเดือน PQ ของปีคุณสมบัติที่ผ่�นม�และปีคุณสมบัติปัจจุบัน  
ในต�ร�งข้�งล่�งนี้ 

การคำานวณเงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว (Personal Group 
Growth Incentive+) คิดอย่างไร

เท่าเดิม

เพิ่มขึ้น 1-5 เดือน

เพิ่มขึ้น  6 เดือนขึ้นไป

10%

20%

30%

ก�รนับจำ�นวนเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัวในปีก่อนหน้� (ปีฐ�น) นับจ�กจำ�นวนเดือน PQ ในปี
คุณสมบัติตั้งแต่เดือนกันย�ยน – สิงห�คมเท่�นั้น 

กรณีดำารงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมใหม่คร่อมปีคุณสมบัติ 
จะนับฐานเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) อย่างไร 

มีสิทธิได้เงินร�งวัลก�รเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัว 
ห�กมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
1. จำ�นวนเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) ในปีปัจจุบันต้องม�กกว่� หรือเท่�กับจำ�นวนเดือน
 ที่มีคุณสมบัติส่วนตัวในปีก่อนหน้� 
2. ต้องดำ�รงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม ณ สิ้นปีคุณสมบัติ ที่จะรับเงินร�งวัล 

ก�รเป็น PQ ส�ม�รถเป็นได้ 2 แบบคือ
• เดือนที่ทำ�คุณสมบัติเต็มจำ�นวน 150,000 พีวี  
• เดือนที่ทำ�คุณสมบัติ 55,000 พีวี  และมีส�ยง�น 21% อย่�งน้อย 1 กลุ่ม 
 ในก�รสปอนเซอร์ส่วนตัว
โดยจะไม่นับรวมยอดธุรกิจที่ส่งผ่�นจ�กแพลตินัมที่ดำ�รงคุณสมบัติ และยอดจ�กส�ยง�น 21% 

กรณีดำารงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมใหม่คร่อมปีคุณสมบัติ 
จะมีสิทธิได้เงินรางวัลการเติบโตของยอดกลุ่มส่วนตัวหรือไม่

การนับเดือนที่มีคุณสมบัติส่วนตัว (PQ) นับได้อย่างไร

จำานวนเดือน PQ 
(เทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่านมา)

ตัวคูณ
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ตารางสำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม
ถึงนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตสองผู้สถาปนา

ตารางสำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไป  

ส�ม�รถนับเดือนที่แต่ละส�ยง�นทำ�คุณสมบัติได้ และนำ�จำ�นวนเดือนของทุกส�ยม�รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่�นม�

ไม่จำ�เป็น ส�ม�รถนับจำ�นวนเดือนที่มีคุณสมบัติของส�ยง�นติดตัว (FQ) ทุกส�ยโดยไม่จำ�เป็น
ต้องเป็นส�ยเดิมเท่�นั้น

จะนับจำ�นวน FQ ของส�ยง�นนี้ได้เพียง 1 FQ เท่�นั้นและส�ม�รถนับ FQ สูงสุดต่อส�ยไม่เกิน 
12 FQ ภ�ยในหนึ่งปีคุณสมบัติ

ต�ร�งตัวคูณมี 2 ต�ร�งโดยยึดจ�กตำ�แหน่งที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ณ สิ้นปีคุณสมบัตินั้นๆ

การนับจำานวนเดือนที่มีคุณสมบัติของสายงานติดตัว (FQ) ที่เป็นฐานนับ
อย่างไร

การนับจำานวนเดือนที่มีคุณสมบัติของสายงานติดตัว (FQ) จำาเป็นต้องนับ
สายเดิมจากปีที่แล้ว หรือไม่

ในกรณีที่มีสายงาน 21% เบรกซ้อนกันหลายชั้นในเดือนเดียวกัน จะนับจำานวน 
เดือนที่มีคุณสมบัติของสายงานติดตัว (FQ) อย่างไร

ตารางตัวคูณของเงินรางวัลการเติบโตของสายงานติดตัว
(Frontline Growth Incentive+) แบ่งอย่างไร

คำาถามเกี่ยวกับเงินรางวัลการเติบโตของสายงานติดตัว 
(FRONTLINE GROWTH INCENTIVE+) 

เพิ่มขึ้น 1-5

เพิ่มขึ้น 6+

เงินรางวัล

เท่าเดิมหรือลดลงไม่เกิน -2

เพิ่มขึ้น 1-5

เพิ่มขึ้น 6+

เงินรางวัล

20%

30%

ตัวคูณ x ส่วนลดผู้นำา

30%

40%

50%

ตัวคูณ X (ส่วนลดผู้นำา + ส่วนลดพิเศษไข่มุก)

จำานวน FQ (เทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่านมา)

จำานวน FQ (เทียบกับปีคุณสมบัติที่ผ่านมา)

เงินรางวัลสำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมถึงมรกตสองผู้สถาปนา 

เงินรางวัลสำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรเเละสูงขึ้นไป

ตัวคูณ

ตัวคูณ
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คำาถามเกี่ยวกับเงินรางวัลการดำารงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง
(TWO-TIME CASH INCENTIVE+/ TTCI)

ร�งวัลก�รดำ�รงคุณสมบัติครั้งแรกแบบจ่�ยสองครั้ง (Two-Time Cash Awards/TTCA)  
เป็นร�งวัลสำ�หรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริห�รและสูงขึ้นไป โดยต้องดำ�รงคุณสมบัต ิ
ด้วยเกียรติร�งวัลระดับโลก (GAR) เท่�นั้น 

ส่วนนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับเงินร�งวัลก�รดำ�รงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash 
Incentive+/ TTCI) จะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ที่ดำ�รงคุณสมบัติใหม่ในระดับแพลตินัม - ระดับเพชร
สองผู้สถ�ปน� โดยโปรแกรมคอร์พลัสออกแบบม�เพื่อให้ร�งวัลแก่ก�รเติบโตและคว�มสำ�เร็จ 
ในตล�ด ซึ่งนับเฉพ�ะส�ยง�นภ�ยในประเทศ 

ท�งบริษัทกำ�หนด ต้ังแต่ปีคุณสมบัติ 2557/58 ในก�รตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังตลอดไป   
เพร�ะแอมเวย์ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดโอก�สให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่เคยดำ�รงคุณสมบัติระดับ 
มรกตและเพชรได้มีโอก�สกลับม�เติบโตอีกครั้ง นอกจ�กนี้ยังมุ่งเน้นที่คุณสมบัติของส�ยง�น 
ในประเทศอีกด้วย

หลังจ�กผ่�นก�รอนุมัติคุณสมบัติแล้วจ�กบริษัทและจะจ่�ยในเดือนถัดม�

ไม่ได้ จะได้เพียงเงินก�รดำ�รงคุณสมบัติใหม่ระดับแพลตินัมใหม่เท่�นั้น ส่วนเงินก�รดำ�รง
คุณสมบัติต่อเนื่องระดับแพลตินัม จะต้องทำ�คุณสมบัติระดับแพลตินัมในปีคุณสมบัติถัดไป 
เพื่อรับเงินก�รดำ�รงคุณสมบัติต่อเนื่อง

ได้รับเงินก�รดำ�รงคุณสมบัตินักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตใหม่ 360,000 บ�ท และเงินก�รดำ�รง
คุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลินต่อเนื่อง 60,000 บ�ท 

อะไรคือความแตกต่างระหว่างเงินรางวัลการดำารงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง 
(Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) ในโปรแกรมคอร์พลัสและรางวัลการ
ดำารงคุณสมบัติครั้งแรกแบบจ่ายสองครั้ง (Two-Time Cash Awards/TTCA) 
ในแผนธุรกิจ “แผนหลัก” 

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต - ระดับเพชรสองผู้สถาปนาที่มีสายงานในประเทศ 
จะถูกตรวจสอบประวัติการดำารงคุณสมบัติย้อนหลังไปจนถึงกันยายน 2557 
(ปีคุณสมบัติ 2557/58) โดยช่วงเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังจะถูก
กำาหนดตายตัวหรือไม่ หรือจะเป็นระยะเวลา 5 ปีใด ๆ และทำาไมต้องถึงต้องกำาหนด
เป็นปีคุณสมบัติ 2557/58

เงินรางวัลการดำารงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ 
TTCI) สำาหรับการเป็นแพลตินัมครั้งแรกในช่วงต้นปีคุณสมบัติ (โดยใช้เกณฑ์รอบ 
12 เดือนใดๆ) จะได้รับเมื่อไหร่

กรณีที่เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมคร่อมปีคุณสมบัติ และสามารถดำารง
คุณสมบัติต่อเนื่องได้ในปี คุณสมบัติเดียวกัน จะได้เงินการดำารงคุณสมบัติใหม่
ระดับแพลตินัม  และเงินการดำารงคุณสมบัติต่อเนื่องระดับแพลตินัมในปีเดียวกัน
หรือไม่

กรณีเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลินใหม่ ในปีคุณสมบัติ 2561/62 และสามารถ
ดำารงคุณสมบัติเป็นไพลินได้อีกครั้งพร้อมกับดำารงคุณสมบัติระดับมรกตใหม่ 
ในปีคุณสมบัติ 2562/63 จะได้รับเงินรางวัลการดำารงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง 
(TTCI) จำานวนเท่าไหร่

ได้ เพร�ะก�รดำ�รงคุณสมบัติครั้งแรกที่ได้รับส่วนพิเศษเพชร (DBR) จะมีสิทธิ์ได้รับเงินร�งวัล 
ก�รดำ�รงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ TTCI) โดยในระดับ 
เพชรสองผู้สถ�ปน� จะต้องมี 6 ส�ยง�นที่ผ่�นก�รรับรองในประเทศ เป็นเวล� 12 เดือน

สำาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติจากสายงาน
ต่างประเทศ และไม่เคยได้รับส่วนลดพิเศษเพชร (DBR) มาก่อน พวกเขาจะได้รับ
เงินรางวัลการดำารงคุณสมบัติใหม่และต่อเนื่อง (Two-Time Cash Incentive+/ 
TTCI) ในระดับเพชรและระดับเพชรสองผู้สถาปนาหรือไม่ หากพวกเขามีคุณสมบัต ิ
ที่ได้รับส่วนลดพิเศษเพชร (DBR)
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