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คำ�ตอบที่เข้�ใจง่�ย ตรงประเด็นในเรื่องที่คุณอย�กรู้เกี่ยวกับแอมเวย์

GET  TO KNOW 
AMWAY
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ยินดีกับก�รเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ของคุณ! 

และยินดีกับก้�วแรกสู่เส้นท�งเพื่อบรรลุเป้�หม�ยของคุณ

เมื่อคุณเร่ิมแบ่งปันธุรกิจใหม่นี้ให้เพ่ือนและครอบครัวฟัง คุณอาจจะเจอกับค�าถามต่างๆ
เก่ียวกับแอมเวย์และเหตผุลทีคุ่ณเริม่ต้นท�าธรุกิจ เอกสารนีจ้ดัท�าขึน้เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกับ
ค�าถามที่มักพบบ่อยเหล่านี้ และเพ่ือแนะน�าแนวทางในการตอบค�าถามได้อย่างง่ายและ
รวดเร็ว

WHAT WOULD YOU 
LIKE TO KNOW?
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ส�รบัญ

ก�รเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ต้องมีเงินทุนเท่�ไหร่

ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์แตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์
ต�มร้�นค้�ทั่วไปอย่�งไร

นักธุรกิจแอมเวย์ข�ยอะไร

คุณทำ�อะไรบ้�งในฐ�นะนักธุรกิจแอมเวย์ 4
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ธุรกิจแอมเวย์มีคว�มเสี่ยงหรือไม่

ใครก็ส�ม�รถทำ�ธุรกิจนี้ได้ใช่ไหม

นักธุรกิจแอมเวย์มีร�ยได้เท่�ไร

นักธุรกิจแอมเวย์สร้�งร�ยได้อย่�งไร 12

14

16
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“คุณทำ�อะไรบ้�ง
 ในฐ�นะนักธุรกิจ 
 แอมเวย์”

Q

A “เร�ทำ�ธุรกิจส่วนตัวโดยก�รข�ยผลิตภัณฑ์แอมเวย์

 เร�จัดก�รเวล�ด้วยตนเองและกำ�หนดว่�ต้องให้

 คว�มสำ�คัญกับเรื่องใดบ้�งในแต่ละวัน

 และเร�ส�ม�รถเลือกได้ว่�จะข�ยสินค้�ด้วยตนเอง 

 หรือสร้�งทีมก็ได้”
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“คุณทำ�อะไรบ้�ง
 ในฐ�นะนักธุรกิจ 
 แอมเวย์”

ในฐานะนักธุรกิจแอมเวย์ เราให้ความสำาคัญกับ 3 กิจกรรมหลักต่อไปนี้:

ตัวอย่างวิธีการที่ช่วยสร้างยอดขาย:

แนะนำาสินค้าให้กับลูกค้าใหม่:
 • แนะน�าและสาธิตสินค้าในแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม

ดูแล ให้บริการลูกค้า:
 • ติดต่อสอบถามว่าลูกค้าพอใจกับการซื้อสินค้าครั้งล่าสุด
  หรือไม่
 • ติดต่อสอบถามหรือโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อถามว่าต้องการ
  สั่งซื้อสินค้าอีกหรือไม่

สร้างและสนับสนุนทีมนักธุรกิจแอมเวย์:
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกสัปดาห์กับกลุ่มผู้ที่แนะน�าเราเข้าสู่
  ธุรกิจแอมเวย์ เพื่อศึกษาข้อมูลสินค้าออกใหม่และวิธีการ
  สาธิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บอกเล่าข้อดีของการท�าธุรกิจแอมเวย์เมื่อพบปะลูกค้า
 • พบปะกับบุคคลที่ฉันแนะน�าให้ท�าธุรกิจนี้เพื่อตอบค�าถามของ
  พวกเขา และวางแผนเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • โทรศัพท์หรือออกไปพบปะกับผู้ที่แนะน�าเราเข้าสู่ธุรกิจ เพื่อปรึกษา
  เรื่องเป้าหมายและวิธีการในการไปสู่เป้าหมายนั้นๆ
 • สอนให้นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่รู้จักวิธีการใช้เว็บไซต์และ
  การค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมโดยแอมเวย์และทีมของเรา

แนะนำ�สินค้�
ให้กับลูกค้�ใหม่

ดูแล ให้บริก�ร
ลูกค้�

สร้�งและสนับสนุน
ทีมนักธุรกิจแอมเวย์

คำ�แนะนำ�
...
บางคนอาจต้องการตัวอย่าง

ที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้

คุณสามารถแบ่งปันกิจกรรม

ที่คุณทำาแต่ละวันในการดูแล

ธุรกิจของคุณเพื่อปรับเปลี่ยน

ประสบการณ์ให้เหมาะสม

กับผู้มุ่งหวังแต่ละคน
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“WHAT DO  
  YOU SELL?”

Q

A “เร�ข�ยสินค้�ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันไม่ว่�จะเป็นผลิตภัณฑ ์

 สำ�หรับบ้�น ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ และผลิตภัณฑ์คว�มง�ม 

 หนึ่งในเหตุผลที่ทำ�ให้ตัดสินใจเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นัน้

 กเ็พร�ะแอมเวย์ใส่ใจในก�รผลิตสนิค้�ท่ีมคุีณภ�พ  

 ที่เร�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน นับเป็นข้อเสนอที่มีแต่ได้กับได้”

“นักธุรกิจแอมเวย์  
 ข�ยอะไร”
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ผลิตภณัฑ์ส�าหรบับ้าน ผลติภณัฑ์สุขภาพ และผลติภัณฑ์
ความงามของแอมเวย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซ่ึง
สามารถน�าไปแนะน�าให้กับลูกค้าได้ ที่ส�าคัญก็คือเรา 
รู ้สึกมั่นใจเมื่อเพ่ือน ครอบครัว และลูกค้าซื้อสินค้า 
จากเรา เพราะสินค้ามีการรับประกันความพอใจ 100% 
เพื่อรับรองคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า 100%
ผลิตภัณฑ์สำาหรับบ้าน
 • ผลิตภัณฑ์ซักรีด
 • ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด
 • ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร
  และวิตามิน 
 • เครื่องกรองน�้า
 • เครื่องกรองอากาศ

ผลิตภัณฑ์ความงาม
 • เครื่องส�าอางสกินแคร์
 • เครื่องส�าอางคัลเลอร์
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟัน
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

รับประกันความพอใจ 

100% ช่วยเพิ่มความมั่นใจ

ในคุณภาพสินค้าและความ

พึงพอใจของลูกค้า

“นักธุรกิจแอมเวย์  
 ข�ยอะไร”

สินค้าที่ได้รับความนิยมในแต่ละหมวดหมู่ มีดังต่อไปนี้
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Q

A

“ ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ 

 แตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์ 

 ต�มร้�นค้�ทั่วไปอย่�งไร”

“แอมเวย์ม่ันใจในคุณภ�พผลิตภัณฑ์ของบริษทัเป็นอย่�งย่ิง 

 จึงได้มีนโยบ�ยรับประกันคว�มพอใจ 100% 

 ดังนั้น จึงไม่มีคว�มเสี่ยงในก�รซื้อสินค้�
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เหตผุลท่ีแอมเวย์กล้ารบัประกันความพอใจ

950

100%

 • ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านการ 
  วิจัย พัฒนาและทดสอบซ�้าแล้วซ�้าอีก เพื่อให้ปลอดภัยและได้
  ประสิทธิภาพส�าหรับตัวคุณและครอบครัว

 • ส�าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ แอมเวย์ควบคุมดูแล
  กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนเป็นผลิตภัณฑ์
  เสริมอาหาร

 • แอมเวย์มีฟาร์มชีวภาพส�าหรับปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูปพืช
  ที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายของบริษัท
 
 • แอมเวย์มีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกว่า 950 คน 
  ท�าการคิดค้น วิจัย พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 
 • แอมเวย์มีห้องปฏิบัติการทดลองกว่า 75 แห่งทั่วโลก
  ส�าหรับควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

มีนักวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรกว่า 950 คนที่ 

ห้องปฏิบัติการทดลอง

กว่า 75 แห่งทั่วโลกเพื่อ

ควบคุมคุณภาพ

นโยบายรับประกันความ

พอใจ 100% ช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นในคุณภาพ

สินค้าและรับรองความพึง

พอใจของลูกค้า

วิธีที่ง่ายที่สุดในการอธิบาย

ว่าสินค้าของแอมเวย์ต่าง

จากสินค้าอื่นๆ อย่างไรก็

คือการเล่าถึงประสบการณ์

ส่วนตัวเกี่ยวกับสินค้า

แอมเวย์และการสาธิตสนิค้า

ก็เป็นอีกวิธีที่ดีในการตอบ

คำาถามนี้
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Q

A

“ ก�รเริ่มต้นธุรกิจ 

  แอมเวย์ ต้องมีเงินทุน  

  เท่�ไหร่”

“เพียง 900 บ�ท ก็ส�ม�รถเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ได้

และห�กคุณพบว่�ธุรกิจนี้ไม่เหม�ะกับคุณ คุณส�ม�รถ

ขอคืนค่�สมัครได้เต็มจำ�นวนภ�ยในระยะเวล� 90 วัน”
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ในการเริม่ต้นธุรกิจแอมเวย์ จะไม่มกีารบงัคับซ้ือสนิค้า หรอื 

ค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพ่ิมเติม เมื่อสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย ์

แล้ว คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะลงทุนอย่างไรไปกับธุรกิจ

ของคุณในอนาคต โดยส่วนตัวแล้วเราซ้ือสินค้าแอมเวย์ 

เพ่ือทดลองใช้และสร้างความมั่นใจในการพูดคุยกับลูกค้า 

แต่การลงทุนในธุรกิจนั้นล้วนข้ึนอยู ่กับคุณเองทั้งสิ้น 

และเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์แอมเวย์ หากคุณคิดว่าแอมเวย์

ไม่เหมาะกับคุณ แอมเวย์จะคืนค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ให้เต็มจ�านวน

วัน

ค่าธรรมเนียม 900 บาท ได้อะไรบ้าง:

คืนค่าธรรมเนียมการ

สมัครเต็มจำานวนภายใน 

90 วัน

เข้าถึงสื่อสนับสนุนทางธุรกิจใน
รูปแบบต่างๆ

การซื้อสินค้าในราคา
นักธุรกิจแอมเวย์

ฟรี! บริการวิเคราะห์สุขภาพ
และความงาม

การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
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Q

A

“นักธุรกิจแอมเวย์ 

  สร้�งร�ยได้

  อย่�งไร”

“เร�มีร�ยได้เมื่อลูกค้�ซื้อสินค้�จ�กเร�หรือทีมง�น 

ของเร�”
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“เมือ่คุณเข้าร่วมธุรกิจแอมเวย์ คุณเป็นผูตั้ดสนิใจว่าจะเลอืกการสร้างรายได้ด้วยวธีิไหน คุณสามารถ
เรียนรู้จากผู้ที่แนะน�าคุณเข้าร่วมธุรกิจและสร้างธุรกิจที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณในวันน้ี ด้วย 
การขายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่คุณเองได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองแล้ว”

การประสบความส�าเร็จของคุณมาจากตัวคุณเอง 100 เปอร์เซ็นต์  ไม่มีการก�าหนดหรือขีดจ�ากัดว่า 
คุณต้องท�ายอดขายเท่าไร รายได้ของคุณขึ้นอยู่กับความพยายามและความทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจ 
ของคุณ

การสร้างรายได้กับแอมเวย์มีสามวิธีดังนี้:

ผลกำาไรจากการขายปลีก

โบนัสรายเดือนเมื่อคุณจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
มากเพียงพอ คุณขายมากขึ้นเท่าไหร่ก็ได้รับ
โบนัสมากขึ้นเท่านั้น

คุณสามารถเชิญชวนคนเข้าร่วมธุรกิจแอมเวย์
ได้เช่นกัน และถ้าคุณถ่ายทอดวิธีใช้และการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ทีมงาน คุณก็จะสามารถ
ได้รับโบนัสพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดขายของ
ทีมงานของคุณ
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Q

A

“นักธุรกิจแอมเวย์
  มีร�ยได้เท่�ไหร่”

“ตอนนี้ฉันมีร�ยได้ประม�ณ [บ�ท] ต่อเดือน

 ฉันจะอธิบ�ยให้ฟังว่�ฉันได้เงินนั้นม�ได้อย่�งไร”
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ต้องอ�ศัย
เวล�

รายได้ที่ฉันได้จากแอมเวย์เปลี่ยนไปตามช่วงเวลา โบนัส

รายเดอืนก้อนแรกของฉนัโดยเฉลีย่อยู่ที ่500 บาทเท่านัน้ 

จากการซื้อของลูกค้าเพียงไม่ก่ีครั้ง หลังจากนั้นฉันได้

ตัดสินใจท�างานร่วมกับที่ปรึกษาของฉัน เพื่อเรียนรู้

วิธีการแนะน�าสินค้าให้กับลูกค้า และ 6 เดือนต่อมา

ฉันมีรายได้โดยเฉล่ียประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน 

ปัจจุบันโบนัสรายเดือนโดยเฉลี่ยของฉันอยู่ที่ประมาณ 

45,000 บาท และตอนนี้ฉันเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ได้

ประมาณ 2 ปีแล้ว มเีรือ่งทีฉั่นต้องเรียนรู้มากมายจงึต้องใช้

เวลาพอสมควรในการสร้างรายได้ แต่นักธุรกิจแอมเวย ์

ระดบัสงูในกลุ่มของฉนับางคนท�ารายได้โดยเฉล่ียประมาณ

300,000 บาทต่อเดือน และเลือกที่จะลาออกจากงาน

ประจ�าเพื่อท�าธุรกิจแอมเวย์เพียงอย่างเดียว

เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา 

โบนัสจะยังน้อยในช่วง

เริ่มต้น และใช้เวลาสะสม

ให้ได้โบนัสรายเดือนก้อน

ใหญ่ขึ้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่าง

วิธีการเล่าเรื่องราว

คุณควรเล่าเรื่องราวและ

ประสบการณ์ในการสร้าง

รายได้จากธุรกิจแอมเวย์

ของคุณ อย่าลืมอธิบายว่า

เหตุใดโบนัสจะยังน้อยใน

ช่วงเริ่มต้น และต้องใช้เวลา

สะสมให้ได้โบนัสรายเดือน

ก้อนใหญ่ขึ้น
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Q

A “ทุกคน ห�กคุณมีคว�มตั้งใจเเละคว�มพย�ย�ม 

 คุณก็ส�ม�รถสร้�งธุรกิจกับแอมเวย์ได้”

“ใครก็ส�ม�รถ  

  ทำ�ธุรกิจนี้

  ได้ใช่ไหม”
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ไม่มีข้อก�าหนดเร่ืองวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติใดๆ

เรามีนักธุรกิจแอมเวย์ที่มีช่วงอายุที่หลากหลาย คุณ 

ไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย ศักยภาพ 

ของคุณขึน้อยู่กับความมุง่มัน่และการเปิดใจเรียนรู้ ซ่ึงต้อง

อาศัยความสามารถในการติดต่อกับผูค้นและการแนะน�า

สินค้าที่คุณชื่นชอบ หากคุณต้องการสร้างธุรกิจของ

คุณเอง นี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ

เรามีนักธุจกิจแอมเวย์ที่มี

ช่วงอายุและอาชีพที่

หลากหลาย

18-80

เล่าประวัติอันหลากหลาย 

ของทีมคุณให้พวกเขาฟัง 

หรือเล่าเรื่องคนที่คล้าย 

กับพวกเขาซึ่งกำาลังสร้าง 

ธุรกิจแอมเวย์อยู่ เพื่อให้ 

เห็นภาพว่า ไม่ว่าใครก ็

สามารถทำาธุรกิจนี้ได้ 

ไม่จำ�เป็น
ต้องมี
ประสบก�รณ์
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Q

A

“ธุรกิจแอมเวย์
 มีคว�มเสี่ยง
 หรือไม่”

“คว�มเสี่ยงเดียวเมื่อเข้�ร่วมธุรกิจแอมเวย์ก็คือเวล�

 และคว�มพย�ย�มทุ่มเทให้กับธุรกิจของคุณ”
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ไม่ว่าจะเป็นสินค้าซึ่งมีการรับประกันความพอใจ และ 

ค่าสมคัรก็สามารถขอคืนได้เต็มจ�านวน ภายในระยะเวลา 

90 วัน ความเสี่ยงทางการเงินของคุณจึงมีน้อยมาก

พวกเราทุกคนเคยผ่านจดุนีม้าก่อน ทีป่รกึษาของคุณและนกัธรุกิจแอมเวย์
สามารถช่วยเหลือคุณให้ข้ามผ่านปัญหาต่างๆ และให้ค�าแนะน�าดีๆ  เพ่ือช่วย 
ให้คุณรูส้กึมัน่ใจในธุรกิจของคณุย่ิงขึน้ คือความเสี่ยง

เพียงอย่างเดียว

เวล�เเละ
คว�มพย�ย�ม



สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 2559

สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี 


