សេចក្តីថ្លលងការណ៍េតីអំពី េំណងដុលមធ្យម ថ្ដលរក្ុមហន
ុ អាហារូបត្ថមភ HERBALIFE បានទូទាត្់ជូនេមាជិក្ក្មពជាសៅក្ន
ងឆ្
ន ំ 2017
ុ
ុ
មនុេសជាសរចើនេំសរចចិត្តសធ្វើជាេមាជិក្អាហារូបត្ថមភ Herbalife សោយមានមូលសហត្ុសផសងៗគ្នន។ ភាគសរចើន (73%)¹ ចូលរួមជាមួយសយើងសដើមបីទទួល
បានការបញុ្ ុះត្ម្មលសលើផលិត្ផលេរមាប់ការសរបើរបាេ់លក្ខណៈរគួសារ។ អនក្ខ្លុះសទៀត្ចង់ទទួលបានចំណូលសរៅសមា៉ោ ង ឬចង់សាក្លបងជាមួយនឹងការ

លក្់សោយផ្ទទល់។ ពួក្សគរត្ូវបានសលើក្ទឹក្ចិត្តសោយ ការចំណាយចាប់សផតើមានក្ំរ ិត្ទាប របេ់រក្ុមហន
ុ អាហារូបត្ថមភ Herbalife (ក្ញ្ប់េមាជិក្អាហារូប
ត្ថមភ Herbalife មួយមានត្ម្មល 130,560.00 សរៀល² បូក្នឹងពនធសលើការលក្់ និងការចំណាយដឹក្ជញូជ នសផសងៗ) និងសគ្នលនសោបាយរបគល់របាក្់ ជូនវ ិញ³
។ មិនមានការត្រមូវសអាយទិញេននិធ្ិសរចើន ឬទិញេំភារៈសផសងៗស

ើយ។ ជាការពិត្ សគ្នលនសោបាយរបេ់រក្ុមហុនអាហារូបត្ថមភ Herbalife មិនសលើក្

ទឹក្ចិត្តសអាយមានការទិញជំនួយការលក្់សទ ជាពិសេេេរមាប់េមាជិក្ភាពថ្ដលសទើបចាប់សផតើមរត្ឹមពីរបីថ្ខ្ដំបូង។

របេិនសបើអនក្ចង់រក្ចំណូលសរៅសមា៉ោ ង ឬសពញសមា៉ោ ង សយើងចង់សអាយអនក្មានការរ ំពឹងទុក្ជាក្់ថ្េតងមួយអំពីរបាក្់ចំណូលថ្ដលអនក្អាចទទួលបាន។ ឱ

កាេរបាក្់ចំណូលអាហារូបត្ុថមភ Herbalife សរបៀបបានដូចជាលំហាត្់របាណរបេ់េមាជិក្ដូសចានុះថ្ដរ៖ លទធផលថ្របរបូលសៅតាមសពលសវលា ក្ំលាង
ំ
និងការលុះបង់របេ់អក្
ន ក្នុងការងារស

ុះ។ អនក្ថ្ដលពិចារណាចំស

ការលំបាក្។ គ្នមនវ ិធ្ីកាលយជាអនក្មានសោយងាយ និងគ្នមនការធា

ុះឱកាេអាហារូបត្ថមភ Herbalife រត្ូវដឹងអំពីត្លភាពម្នការលក្់សោយផ្ទទល់។ វាជា

ទទួលបានសជាគជ័យ។ សទាុះបីជាោ៉ោ ងណា អនក្ថ្ដលលុះបង់សពលសវលា និងក្ំលាង
ំ

សដើមបីអភិវឌ្ឍមូលោានអត្ិលិជនរ ឹងមាំ សហើយប ទ ប់មក្រគប់រគង និងបណុត ុះបណា
ត លអនក្សផសងសទៀត្សអាយសធ្វើដូចខ្លនថ្ដរ
ស
ួ
ផ្ទទល់ខ្ួន
ល និងរបាក្់ចំណូលសរៅសមា៉ោ ង ឬសពញសមា៉ោ ងពិត្ជាមាន។
របាក្់ចំសណញពីការលក្់របេ់អក្
ន សោយផ្ទទល់៖

ជាធាត្ុផសំមួយម្នរបាក្់ចំណូលថ្ដលេមាជិក្មានក្់អាចរក្បាន

ុះឱកាេសដើមបីការរ ីក្ចំសរ ើន

ជារបាក្់ចំសណញប ទ ប់ពីកាត្់ក្ង

ចំណាយ ក្នុងការលក្់បនតផលិត្ផលអាហារូត្ថមភ Herbalife។ េមាជិក្សធ្វើការេំសរចចិត្តសោយខ្លួនឯងពីវ ិធ្ីសធ្វើអាជីវក្មម ចំនួនម្លៃ និងសមា៉ោ ងថ្ដលពួក្សគ
សធ្វើការ និងចំណាយថ្ដលរត្ូវចាយ។

េំណងពហុក្រមិត្៖ េមាជិក្ខ្លុះ (23.8%) ឧបត្ថមអនក្ដម្ទសអាយកាលយជាេមាជិក្អាហារូបត្ថមភ Herbalife។ វ ិធ្ីសនុះ ពួក្សគអាចក្សាង និងរក្ាការ
លក្់របេ់អងគភាពេមាជិក្ថ្ននក្់សរកាមរបេ់ពួក្សគ។

ពួក្សគនឹងមិនទទួលបានក្ម្រមអវីពីការឧបត្ថមេមាជិក្លមីស

ុះសទ។

ពួក្សគរត្ូវបានទូទាត្់ជូន

សោយថ្ផែក្សលើការលក្់ផលិត្ផលសៅកាន់េមាជិក្ថ្ននក្់សរកាមេរមាប់ការសរបើរបាេ់ផ្ទទល់ខ្ួន
ល ឬលក្់បនតសៅអនក្ដម្ទ។ េំណងពហុក្រមិត្សនុះ មាន
លំអិត្សៅក្នុងថ្ផនការលក្់ និងទីផារ ថ្ដលមានក្នុងសគហទំព័រ hrbl.me/kmKH-SMP។
េរមាប់េមាជិក្អាហារូបត្ថមភ Herbalife 9.9% ថ្ដលជាថ្ននក្់ដឹក្

ំថ្ដលមានេមាជិក្ថ្ននក្់សរកាម េំណងជាមធ្យមថ្ដលទទួលបានពីរក្ុមហន
ុ ក្នងឆ្
ុ នំ

2017 មានចំនួន (USD) 2,866 ។ ចំនួនសនុះគឺមុនសពលចំណាយសក្ើត្មានក្នុងរបត្ិបត្តិការ ឬរបូមូេន
ិ ម្នអាជីវក្មមរបេ់ពួក្សគ។

ក្នុងតារាងខាងសរកាម សយើងេសងខបអត្ថរបសោជន៍សេដាក្ិច្ថ្ដលេមាជិក្អាហារូបត្ថមភ Herbalife ទទួលបានក្នងឆ្
ន ំ 2017។ េរមាប់េមាជិក្ 6,440
ុ
(92%)

ក្់

អត្ថរបសោជន៍សេដាក្ិចប
្ ងាាញលទធផលជាពិសេេសលើត្ម្មលផលិត្ផលថ្ដលបានបញុ្ ុះត្ម្មលរច
ួ ថ្ដលពួក្សគបានទិញេរមាប់សរបើរបាេ់ផ្ទទល់ខ្ន
ួល

និងរគួសារ ឬេរមាប់លក្់បនតសៅអនក្ដម្ទ ថ្ដលចំណូលទាំងពីរសនុះមិនរត្ូវបានទូទាត្់ សោយរក្ុមហុនសទ។

េំណងពហុក្រមិត្បានទូទាត្់ជូនេមាជិក្ថ្ដលរត្ូវបានេសងខបខាងសរកាម មិនរាប់បញូ្ លការចំណាយសផសងៗសោយេមាជិក្ក្នងរបត្ិ
បត្តិការ ឬរបូមូេិ
ុ
នអាជីវក្មមរបេ់សគសទសោយសារវាអាចនឹងខ្ុេគ្ននខាលង
ំ សហើយវាអាចមានការចំណាយសលើការផសពវផាយ

ណិជជក្មម ឬរបូមូេិន គំរផ
ូ លិត្ផល ការប

ណុត ុះបណា
ត ល ការជួល ការសធ្វើដំសណើរ ម្លលចំណាយទូរេពទ័ អុីនធ្ឺសណត្ និងចំណាយប ទ ប់បនសំសផសងៗសទៀត្។ េំណងថ្ដលរត្ូវបានេសងខបខាងសរកាម
មិនត្ំណាងសអាយេំណងថ្ដលេមាជិក្ណាមានក្់ជាក្់លាក្់នឹងទទួលបានស
េំណង ឬរបាក្់ចំណាញរបេ់អក្
ន ជាក្់ថ្េតងស

ុះសទ។

ត្ួសលខ្សនុះមិនគួររត្ូវបានចាត្់ទុក្ជាការធា

ឬការពាក្រម្ន

ុះសទ។ ភាពសជាគជ័យជាមួយអាហារូបត្ថមភ Herbalife បានពីភាពសជាគជ័យម្នការលក្់ផលិត្ផលថ្ដល

ទាមទារការខ្ិត្ខ្ំរបឹងថ្របង ការឧេាហ៍ពាោម និងភាពជាអនក្ដឹក្
របេិទិភា
ធ ពក្រមិត្ណា។

។
ំ ភាពសជាគជ័យរបេ់អក្
ន នឹងថ្ផែក្សលើថ្នសត្ើអក្
ន អនុវត្តគុណភាពទាំងសនុះមាន

េមាជិក្ក្នងក្រមិ
ត្េមាជិក្ (គ្នមនេមាជិក្ថ្ននក្់សរកាម)
ុ

ឱកាេថ្ផនក្សេដាក្ិច្
 ការទិ ញផលិត្ផលក្នុងត្ម្មល ដុំ

 របាក្់ចំណូ លពី ការលក្់រា យសៅកាន់ អនក្
ថ្ដលមិន ថ្មនជាេមាជិក្

េមាជិក្ *
ចំនួន
5,328

%
76.2
%

រងាវន់ថ្ផនក្សេដាក្ិច្េរមាប់ េមាជិក្ ក្នុងក្រមិត្ េមាជិក្ រួមមាន

ត្ម្មលលក្់ដុំសលើផ លិត្ផលេរមាប់

ការសរបើ របាេ់សោយេមាជិ ក្ និងរគួសា ររបេ់សគ ក្៏ ដូចជាឱកាេលក្់រាយផលិត្ផលសៅកាន់អនក្
ថ្ដលមិនថ្មនេមាជិក្។ ចំណូ លទាំង 2 សនុះមិ នរត្ូ វបានរាប់ ប ញ្ូ លក្នុងការទូ ទាត្់ សោយរក្ុម ហុន
ស

ុះសទ សហើយរត្ូវបានដក្សចញពី ក្ុ ន ងតារាងសនុះ។

េមាជិក្មិនថ្មនជាថ្ននក្់ដឹក្
េមាជិក្ *

ឱកាេថ្ផនក្សេដាក្ិច្

ចំនួន

%

 ការទិ ញផលិត្ផលក្នុងត្ម្មល ដុំ

បថ្នថមសៅសលើរងាវន់ថ្ផនក្សេដាក្ិច្ េរមាប់ ក្រមិ ត្ខ្ពេ់ជាងេមាជិក្ (ថ្ដលមិ នរាប់ ប ញ្ូ លក្នុងតារាង
សនុះ) ថ្ននក្់ដឹក្

ថ្ដលមិន ថ្មនជាេមាជិក្

973

13.9
%

 របាក្់ចំណូ លលក្់ដុំ សៅកាន់ េមាជិក្ ថ្ននក្់

Herbalife។
េមាជិក្ 50

េមាជិក្ជាថ្ននក្់ដឹក្
េមាជិក្ *

ឱកាេថ្ផនក្សេដាក្ិច្

ចំនួន

%

 របាក្់ចំណូ លលក្់ដុំ សៅកាន់ េមាជិក្ ថ្ននក្់
សរកាម

691

 េំណ ងពហុក្រមិត្ពី ការលក្់របេ់េមាជិក្
ថ្ននក្់ សរកាម
របាក្់ឧបត្ថ ម (Bonuses)

*េមាជិក្ 183

ក្នុងក្ំ

ក្់ ក្ុ ន ងចំ សណាម 5,328

ការទូ ទាត្់ ជាមធ្យមពី

ក្់គឺ ជាថ្ននក្់ដឹក្

9.9%

ុះ គឺ (USD) 60។

ការទូ ទាត្់ េរុប

ចំនួន

% េរុបជា

េមាជិក្

រក្ុម

>10,000

30

4.3%

46,561

5,001-10,000

26

3.8%

7,007

2,001-5,000

63

9.1%

3,172

501-2,000

147

21.3%

1,043

101-500

165

23.9%

267

1-100

71

10.3%

56

0

189

27.4%

0

េរុប

691

100.0%

2,866

មភ Herbalife (USD)

ថ្ដលមិន ថ្មនជាេមាជិក្

ក្់ស

ំទាំងអេ់ថ្ដលមានេមាជិក្ថ្ននក្់ សរកាម

រក្ុមហុនអាហារូបត្ថ

 របាក្់ចំណូ លពី ការលក្់រា យសៅកាន់ អនក្

ក្់ បានទទួ លការទូ ទាត្់ សនុះក្នុងឆ្នំ 2017។

ំ មានេមាជិក្ថ្ននក្់សរកាម
ថ្ននក្់ដឹង

 ត្ម្មលដុំ ម្នការទិ ញផលិត្ផលក្នុងត្ម្មល ដុំ



ក្់ ក្នុងចំ សណាម 663

ការទូ ទាត្់ េរុបមធ្យមសៅេមាជិក្ 50

សរកាម

ក្ម្រម Royalties

ំថ្ដលមានេមាជិក្ថ្ននក្់ សរកាមអាចមានេិទិធទទួ លបានការទូ ទាត្់ពី Herbalife ឬ

ក្ម្រមសជើងសារលក្់ដុំ សៅសពលេមាជិក្ថ្ននក្់ សរកាមទិ ញផលិត្ផលសោយផ្ទទល់សៅរក្ុម ហុន

 របាក្់ចំណូ លពី ការលក្់រា យសៅកាន់ អនក្



ំ មានេមាជិក្ថ្ននក្់សរកាម

ជាមធ្យម (USD)

តារាងសនុះរាប់ ប ញ្ូ ល
ក្ម្រមសជើងសារ ក្ម្រម
Royalties និងរបាក្់
ឧបត្ថម រត្ូវបានទូទាត្់
សោយរក្ុម ហុន អាហារូប
ត្ថមភ Herbalife។ វាមិន
រាប់ ប ញ្ូ លទឹ ក្របាក្់

ថ្ដលេមាជិក្ទទួ ល
បានពី ការលក្់
ផលិត្ ផលអាហារូប ត្ថមភ
របេ់ពួក្ សគសោយផ្ទទល់
សៅអនក្ដម្ទស

ុះសទ។

ំថ្ដលគ្នមនេមាជិក្ថ្ននក្់ សរកាម។

ងឆ្
ន ំ 2017 េមាជិក្ក្មពុជាមិនមានចូលក្នុងក្រមិត្ President's Team សទ។
ុ

______________

¹ 73%, សោយថ្ផែក្សលើការេទង់មត្ិ ពីអត្ី ត្េមាជិ ក្េហរដាអាសមរ ក្
ិ សោយ Lieberman Research Worldwide, Inc. (“LRW”) សៅក្នុងថ្ខ្មក្រា ឆ្នំ 2013 ជាមួ យនឹ ងក្ំ ហុេ
ឆគងេរុបរបមាណ +/- 3.7%។

² ត្ម្មលថ្ដលបានបងាាញគឺ េរមាប់ របសទេក្មពុជារត្ឹ មថ្ខ្ធ្នូ ឆ្នំ 2017 សហើយអាចនឹ ង មានការថ្របរបួល។ េរមាប់ ត្ម្មលបច្ុបបនន េូមចូ លសមើ លក្នុង
http://business.herbalife.com.kh/en/business_opportunity ។

³ របេិនសបើ សេនើរេុំក្ុ ងរយៈសពល
ន
90 ម្លៃ េរមាប់ ការរបគល់ក្ញ្ប់ េមាជិ ក្ អាហារូប ត្ថមភ Herbalife (HMP) និ ងរយៈសពលមួ យឆ្នំេរមាប់ ការរបគល់េននិធ្ិរ ត្លប់ វ ិញ សៅ
សពលចាក្សចញពី អាជី វក្មម។
⁴ ថ្ននក្់ ដឹក្

ំ េំសៅសលើ េមាជិ ក្ថ្ដលេំសរចបានក្រមិ ត្ជា Supervisor ឬខ្ពេ់ជាងសនុះ។ េូមចូ លសមើ លថ្ផនការលក្់ និ ងទី ផាររបេ់រក្ុមហុនអាហារូ បត្ថមភ Herbalife

លំអិត្ក្នុង hrbl.me/kmKH-SMP។
61.9% ម្នថ្ននក្់ ដឹង

ំ រត្ឹ មម្លៃទី 1 ថ្ខ្ក្ុ មភៈ ឆ្នំ 2017 បានសធ្វើគុណេមបត្តិជាលមីរត្ឹ មម្លៃទី ម្លៃទី 31 ថ្ខ្មក្រា ឆ្នំ 2018 (រាប់ បញូ ្ លទាំ ងអនក្ថ្ដលកាលយជាថ្ននក្់ ដឹក្

ំ ជាសលើក្ដំ បូ ង 49.7% )។
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