กรุ งเทพฯ มิถุนายน 2557- บริ ษทั เบเนฟิ ต วัน (ประเทศไทย) จากัด เปิ ดตัวโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ
องค์กร ผ่านโปรแกรม “Incentive Point” การให้รางวัลพนักงานด้วยระบบคะแนนรู ปแบบใหม่จาก
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่กาลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ชั้นนาใน
ประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้เพื่อการพัฒนาแรงจูงใจ และรักษาบุคลากรขององค์กร ด้วยระบบสะสมคะแนนนี้
พนักงานสามารถเลือกสะสมคะแนนเพื่อแลกสิ นค้าตามที่พนักงานต้องการได้ผา่ นทางเว็บไซต์ และ
สมาร์ทโฟน
ทาให้การบริ หารบุคลากรเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นโดยมี
เป้ าหมายในการทากลยุทธ์การตลาดสู่ กลุ่มลูกค้าข้ามชาติจากประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่
ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในธุ รกิจพัฒนาบุคลากรด้วยโปรแกรมสร้างแรงจูงใจรู ปแบบ
ใหม่ ซึ่ งยังไม่มีคู่แข่งในตลาดนี้แต่อย่างใด

จุดเริ่มต้ นบริษัท เบเนฟิ ต วัน (ประเทศไทย) จากัด
มร.ชินยะ ทาคาอิ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เบเนฟิ ต วัน (ประเทศไทย) จากัด เปิ ดเผยถึงจุดเริ่ มต้น
ของธุ รกิจนี้ โดยอ้างอิงถึงบริ ษทั แม่จากประเทศญี่ปุ่นซึ่ งเปิ ดดาเนิ นกิจการตั้งแต่ปี คศ. 1996 ปัจจุบนั
ได้ทาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นด้วยมูลค่าจดทะเบียนที่ 1,522 ล้านเยน
โดยมีบุคลากรมากกว่า 1,000 คน ที่ทาหน้าที่ประสานงานกับผูใ้ ช้งานจากทุกบริ การของบริ ษทั ฯ กว่า
6 ล้านรายที่ลงทะเบียนจากบริ ษทั ต้นสังกัดที่ให้ความสนใจมากกว่า 5,000 บริ ษทั ในญี่ปุ่น เช่น NTT
Docomo, KDDI, P&G, McDonald’s, VOLVO, Lawson, Haagen Dazs และ KAO ซึ่ งได้ลงทุนกว่า
2 พันล้านบาทในโปรแกรมอินเซนทีฟ พ้อยท์น้ ี (Incentive Point) ความสาเร็ จดังกล่าวช่วยผลักดันให้
บริ ษทั เบเนฟิ ต วัน อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ขยายบริ ษทั ในเครื ออาทิเช่น Benefit One Shanghai Inc.,
Benefit One USA Inc. ตามลาดับ เนื่ องด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มไปในทิศ
ทางบวกในปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศในกลุ่มเสรี การค้าเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ส่ งผลให้
อัตราการจ้างงานขยายตัวอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ตลาดแรงงานมีการเคลื่อนไหว
ตามกระแสการเติบโตด้วยเงินลงทุนจากนานาประเทศ เป็ นที่สังเกตได้วา่ อัตราการว่างงานลดลงน้อย
กว่า 1 เปอร์ เซ็นต์ อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการยังคงต้องเผชิญความท้าทายในเรื่ องของค่าใช้จ่าย และ
ปั ญหาการโยกย้ายงานที่สูงขึ้น เนื่ องจากบุคลากรคานึงถึงการเพิ่มของผลตอบแทนเป็ นหลัก
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จึงเป็ นการจุดประกายไอเดียทางธุ รกิจให้ มร.โนริ โอะ ชิไรอิชิ ประธานกรรมการ บริ ษทั เบเนฟิ ต วัน
อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) และบริ ษทั อิโตชู คอร์ ปอเรชัน่ ตัดสิ นใจร่ วมลงทุนกันจัดตั้งบริ ษทั ที่สิงคโปร์
ภายใต้ชื่อบริ ษทั เบเนฟิ ต วัน เอเชีย (Benefit One Asia Pte. Ltd.) เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการขยาย
ธุ รกิจ Outsourcing Welfare Services Business รู ปแบบใหม่สู่ตลาดเอเชีย โดยเริ่ มจากประเทศไทย
ไต้หวัน และอินโดนีเซียเป็ น ทาเลยุทธศาตร์ในการให้บริ การด้วย “Incentive Point” ให้สอดคล้องกับ
การเปิ ดเสรี การค้าเอเซียนตะวันออกเฉียงใต้

มร.โนริ โอะ ชิไรอิชิ ได้กล่าวถึงนโยบายการทาตลาดในประเทศไทยว่า “ด้วยแรงจูงใจในการลงทุน
ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางการทูต หรื อระบบสาธารณูปโภคที่ทนั สมัย ล้วนเป็ น
ปั จจัยในการหว่านเม็ดเงินลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย
วัดได้จากจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรม สถาบันทางการเงิน และบริ ษทั เอกชนจากญี่ปุ่นที่เปิ ดสาขาในประเทศไทยเป็ นจานวน
มาก บริ ษทั เบเนฟิ ต วัน (ประเทศไทย) มีนโยบายสร้างสัมพันธ์ในฐานะคู่คา้ เพื่อช่วยเหลือในเรื่ องการ
สร้างเสถียรภาพ และความภักดีของบุคลากรต่อบริ ษทั กับองค์กรที่มีรากฐานจากประเทศญี่ปุ่นเป็ น
อันดับต้นๆ”

โปรแกรม Incentive Point มีความโดดเด่ นอย่างไร
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพและสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานในองค์กร “Incentive Point” เน้นไปที่
โมเดลการสร้างประสิ ทธิ ภาพการทางาน และแรงจูงใจต่อบุคลากรในองค์กรโดยให้คะแนนเป็ นรางวัล
เพื่อสะสมและนาไปใช้แลกสิ นค้าต่างๆ ที่มีหลากหลายมากกว่า 1,000 รายการในราคาพิเศษ อาทิเช่น
แพคเกจท่องเที่ยว ที่พกั โรงแรม ร้านอาหาร แบรนด์เนม สุ ขภาพ บันเทิง การศึกษา เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น ด้วยความสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมบริ โภคนิยมของบุคลากรยุคใหม่
ในส่ วนของผลตอบแทนจาก โปรแกรม Incentive Point เห็นได้จากการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ทางานจนทาให้อายุงานของบุคลากรมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นที่น่าแปลกใจเพราะศักยภาพของ
บุคลากรยังเพิ่มขึ้นในระดับที่ดีเยีย่ ม โดยที่องค์กรไม่เสี ยต้นทุนในเรื่ องของเวลา และทรัพยากรในการ
หาวิธีสร้างแรงจูงใจอื่นๆ แต่อาศัยระเบียบวินยั และการดึงศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรเช่น พนักงานจะได้รับ 1,000
คะแนน ต่อการทาสัญญากับลูกค้าใหม่ 1 รายเป็ นต้น ในขณะเดียวกัน โปรแกรม “Incentive Point” ยัง
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เป็ นเครื่ องมือในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรับสมัครงาน และฝึ กสอนพนักงานใหม่ อีกทั้งยังเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ในเรื่ องของการให้ความสาคัญกับบุคลากรมากกว่าผลกาไร
เพียงอย่างเดียว เห็นได้จากในกรณี ศึกษาของบริ ษทั ที่ใช้โปรแกรม “Incentive Point” แห่งหนึ่งใน
ประเทศญี่ปุ่น พบว่าอัตราการลาออกลดลงถึง 3.9 เปอร์ เซ็นต์ และเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างอัตรา
ความสนใจในการสมัครเข้าร่ วมทางานที่เพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงอัตราการแนะนาผูม้ า
สมัครงาน จากบุคลากรในบริ ษทั ที่สูงขึ้นถึง 80 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากเริ่ มใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็ นเวลา
2 ปี

ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม Incentive Point
หลังจากที่บริ ษทั ได้เซ็นสัญญาเป็ นคู่คา้ กับ เบเนฟิ ต วัน การทางานของโปรแกรม “Incentive Point” ก็
จะเริ่ มต้นขึ้นด้วยการนาเว็บไซต์บริ หารจัดการคะแนน และแลกของรางวัลที่บริ ษทั เบเนฟิ ต วัน ได้
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเว็บไซต์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และบุคลากร ซึ่งสามารถใช้งานได้จาก
ทั้ง PC และ สมาร์ ทโฟนทุกระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับชั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ที่เข้าร่ วมจะได้รับ Username และ Password เพื่อลงทะเบียนเปิ ดใช้งานพร้อมกับ
เชื่อมต่อบุคลากรที่องค์กรต้องการให้เข้าร่ วมโปรแกรม บริ ษทั สามารถตั้งเกณฑ์การให้คะแนน และ
มอบคะแนนผ่านระบบได้ทนั ที ซึ่ ง 1 คะแนน จะมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท (หรื อปรับตามความต้องการ
ของแต่ละองค์กรได้) และพนักงานสามารถตรวจเช็คคะแนนในระบบได้ดว้ ยตัวเอง และเลือกสะสม
คะแนนเพื่อแลกสิ นค้าและบริ การหรื อบัตรส่ วนลดที่ตอ้ งการได้ ทั้งนี้การส่ งมอบของรางวัลจะใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากการแลกของรางวัลในระบบ ซึ่ งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และความ
ยุง่ ยากในการบริ หารระบบของรางวัลให้แก่องค์กรแล้ว โปรแกรม “Incentive Point” ยังสามารถ
นาไปปรับใช้กบั กลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย หรื อลูกค้าขององค์กรเพื่อช่วยในการจัดทากลยุทธ์ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เช่น การจัดทาแคมเปญกับตัวแทนจาหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย หรื อ
พัฒนาโปรแกรม CRM ขององค์กรได้
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เป้าหมายในอนาคตของธุรกิจสร้ างแรงจูงใจ
มร.ชินยะ ทาคาอิ ยังได้ทิ้งท้ายถึงแผนพัฒนาธุ รกิจในอนาคต “เบเนฟิ ต วัน (ประเทศไทย) ไม่ตอ้ งการ
หยุดที่เพียงโปรแกรม “Incentive Point” เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรเท่านั้น ในอนาคตยังต้องการ
นาบริ การด้านอื่นๆ ที่ครอบคลุมสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ของบุคลากร ซึ่งได้รับความนิยมและ
ประสบความสาเร็ จในประเทศญี่ปุ่น เข้ามาให้บริ การเพิ่มเติมกับลูกค้าในประเทศไทย โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญของการเป็ นผูน้ าในธุ รกิจด้าน Employee Benefit และ Rewarding Outsourcing
Provider จากประเทศญี่ปุ่น ในการวางกลยุทธ์เพื่อขยายความต้องการ และการตระหนักรู้ในแบรนด์
สิ นค้าสู่ กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อีกด้วย“
สอบถามข้ อมูลประชาสัมพันธ์ เพิม่ เติมที่
ไพลิน ตั้งสิ นพูลชัย (หมี)

Co-Founder, Director of Public Relations-YSIS
โทร 081-750-4630
อีเมล์ mee@ysisasia.com
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ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับบริษทั เบเนฟิ ต วัน (ประเทศไทย) จากัด
ชื่อจดทะเบียนบริษัท :

บริ ษทั เบเนฟิ ต วัน (ประเทศไทย) จากัด

ทีอ่ ยู่ :

191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ห้อง 1709 ชั้น 17 ถนนสี ลม
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

ก่อตั้ง :

7 มกราคม 2557

คาจากัดความของธุรกิจ :

ผูใ้ ห้บริ การด้าน Reward Outsourcing Service System
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