
บริษัท บิซิเนส แอนด เทคโนโลยี่ จำกัด เริ่มกอตั้ง ป พ.ศ. 2529

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เริ่มกอตั้ง ป พ.ศ. 2543 เปนบริษัทในเครือของ 

บริษัท บิซิเนส แอนด เทคโนโลยี่ จำกัด

ทีมงานประกอบดวยวิศวกรคอมพิวเตอรและนักบั ชี ที่มีประสบการณเชี่ยวชา

และชำนา ดานการใหคำปรึกษา, พัฒนาระบบโปรแกรมบั ชีสำเร็จรูป และการ

บริหารงานดานธุรกิจโดยเ พาะเหมาะสำหรับธุรกิจภายในประเทศ ทุกประเภท

ตั้งแตขนาดเล็ก,  ขนาดกลางและให   ตลอดจนใหบริการดานการนำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเขามาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับระบบงาน เชี่ยวชา ดาน

ระบบบั ชี ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานคาปลีก-คาสง มุงม่ันพัฒนาโปรแกรม

ระบบบริหารงานสำเร็จรูป มากวา 30 ป ภายใตชื่อ 

แนะน  บริ ัท บิ ิเนส แ น  เทคโนโลยี จ กั  และ บริ ัท ี บิ ิเนส พลัส จ กั
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จ นายโปรแกร แบงเปน  กลุ ๆ ังนี
 1. u i  Plu  P  โปรแกรมระบบบริหารงานคาปลีก-คาสง

ไดรับการแตงต้ังจากบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ใหเปน IBM Business

Partner ดานระบบบริหารงานคาปลีก (P S)

 2. u i  Plu  ccou t  P โปรแกรมระบบบั ชีบริหาร

ประกอบดวย ระบบบริหารสินคาคงคลัง ระบบจัดซื้อ จองและจำหนายสินคา

การเงิน บั ชี วิเคราะหบั ชีและการเงิน วิเคราะหการตลาด 

 3. u i  Plu  Pay oll  P o l  i  tt a c

โปรแกรมระบบเงินเดือน บริหารงานบุคคลและประมวลผลบัตรตอกเวลาพนักงาน

        4. u i  Plu  a  al  โปรแกรมระบบบริหารงานบนมือถือ

สามารถทำงานหลากหลายรูปแบบบนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม

 Business Plus ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและทันสมัยตามเทคโนโลย่ี สมบูรณแบบท่ีสุด ถูกตองตามก หมายกรมสรรพากร สะดวก

รวดเร็ว ถูกตองและแมนยำ มีความยืดหยุนในการทำงานสูง มีผูเชี่ยวชา ในการวิเคราะห/จัดวางระบบ ทีมงานขายและบริการสวนกลางที่มี

ความรูและความสามารถ  มีทีมงานติดตั้ง  อบรมการใชงานอยางแทจริงที่บริษัท  มีศูนยบริการและ กอบรมลูกคาอยางตอเนื่อง  ทันสมัย

มีตัวแทนจำหนายแตละเขต  ทั่วประเทศ  ที่มั่นคงและมีคุณภาพจนถึงปจจุบัน  ไดรับความไววางใจจากลูกคาทั่วประเทศมากกวา 10,000

บริษัททั่วประเทศ เนนลูกคาซื้อไปใชงานแลวประสบผลสำเร็จมากที่สุดเหมาะกับองคกรและผูบริหารที่มองการณไกล

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

สุดยอดโปรแกรมหนวยรถ
Van Sales

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Payroll

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป

สุดยอดโปรแกรมบริหารงาน
คาปลีก-คาสง สำเร็จรูป

POS Account & ERP

สุดยอดโปรแกรมบริหารงาน
คาปลีก-คาสง สำเร็จรูป

แนะน  บริ ัท บิ ิเนส แ น  เทคโนโลยี จ กั  และ บริ ัท ี บิ ิเนส พลัส จ กัแนะน  บริ ัท บิ ิเนส แ น  เทคโนโลยี จ กั  และ บริ ัท ี บิ ิเนส พลัส จ กั
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เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจลูกคา

1. พัฒนาซอฟตแวร เพื่อประสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การสื่อสารและศาสตรการบริหาร เพื่อใหลูกคาไดขอมูลขาวสาร
 ที่ถูกตองรวดเร็ว งายตอการเขาใจ และสามารถนำไป ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจไดทุกชวงสถานการณ
2. ถายทอดอบรม เพื่อใหลูกคาไดเขาใจและไดรับประโยชนสูงสุดจากซอฟตแวร
3. ใหการดูแลเอาใจใสตอทุกขอมูลที่ลูกคาบันทึก

วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

นโยบายคุณภาพ (Quality of Policy)

รางวัลและประกาศเกียรติคุณตางๆ

บริษัทมีความมุงมั่นพัฒนาซอฟตแวร บริการ บุคลากร อยางมีคุณภาพและตอเนื่องเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา

บริษัทและลูกคาไดรับรางวัล “โลพระอาทิตยทองคำประจำป 2552”
ในฐานะผูพัฒนาซอฟตแวรไทยและผูใชซอฟตแวรไทยไดอยางเปนเลิศ
จาก ATSI และ SIPA

บริษัทและลูกคาไดรับรางวัล “โลพระอาทิตยทองคำประจำป 2551”
ในฐานะผูพัฒนาซอฟตแวรไทยและผูใชซอฟตแวรไทยไดอยางเปนเลิศ
จาก ATSI และ SIPA

รับรางวัล “โลพระอาทิตยทองคำประจำป 2552”
ซอฟตแวรไทยไดอยางเปนเลิศ

บริษัทไดรับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แหงชาติ ประจำป 2552"
(SMEs National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
ซึ่งเปนรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จัดประกวดโดย
สสว.กระทรวงอุตสาหกรรม
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 บริษัทฯ  ไดรับการรับรองระบบบริหารงานดานคุณภาพ  ISO 9001:2008
จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND Co., Ltd. ตามมาตรฐาน KAS
เม่ือป 2553 เปนเคร่ืองยืนยันถึงความสำเร็จอีกข้ันหน่ึงของบริษัทฯ ท่ีมีนโยบายคุณภาพ
มุงม่ัน พัฒนาซอฟตแวร บริการ บุคลากรอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความ
พึงพอใจใหกับลูกคา

  ระบบบริหารงานดานคุณภาพที่บริษัทฯ ไดรับมีขอบขายครอบคลุมถึง  
  - มาตรฐานโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus
  - มาตรฐานการบริการและ กอบรม
  - มาตรฐานดานบริการสั าบำรุงรักษา, การปรับปรุงรุนโปรแกรม

 ลูกคาทุกทานจึงม่ันใจไดวาบริษัทฯ พัฒนาซอฟตแวร Business Plus อยางมี
มาตรฐาน และมีบริการที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

 บริษัทไดรับ ticat  of Q    รับรองมาตรฐาน การผลิต
คุณภาพซอฟตแวร โดยสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร แหงชาติ
(องคการมหาชน) หรือ ซิปา รวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

 บริษัทฯ นำมาตรฐาน CMMI Level3 เขามาใชในการพัฒนาซอฟตแวร
ซึ่งเปนมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรที่สากลยอมรับ

 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร     จาก   ดวยความรวมมือระหวาง
สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) คณะกรรมการ
วิชาการที่ 9 7 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวรและระบบ และ สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณ อุตสาหกรรม (สมอ.) และ มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

การรับร งคุณภาพ

บริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบมาตรฐานซอฟตแวรจากกรมสรรพากร
ลำดับเลขที่ ตแวรเ าส  และ 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย อนุมัติตราสั ลักษณ aila  oft a  
ใหกับ Business Plus Software ซึ่งเปนซอฟตแวรของคนไทย ที่พัฒนาโดย
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
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สวน นง งราย ลกคาที โปรแกร ส เรจรป u i  Plu  ccou t  P

สวน นง งราย ลกคาที โปรแกร ส เรจรป u i  Pluหางสรรพสินคา/คาปลีก/มินิมารท/คาสง
 หางสรรพสินคา โอเชี่ยนชอปปงมอลล ชุมพร, ภูเก็ต

  (รวมมินิมารทในเครือทั้งหมด)
 บริษัท ศูนยการคาไดอานาคอมเพล็กซ จำกัด

 สงขลา, ปตตานี
 หางสรรพสินคา โรบินสันภูเก็ต, นครศรีธรรมราช
 หางสรรพสินคา สหไทยสุราษ รธานี, นครศรีธรรมราช,

  เพชรบุรี
 หางสรรพสินคา เจริ ภัณ ดีพารทเมนสโตร พะเยา
 หางสรรพสินคา ลำปางเสรี
 หางหุนสวนจำกัดธนพิริยะ เชียงราย
 บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993) จำกัด
 บริษัท อัมพรสรรพสินคา จำกัด พระนครศรีอยุธยา
 หางหุนสวนจำกัด สุขอนันต ปารค สระบุรี
 หางสรรพสินคา แจมฟาพลาซา ลำพูน
 บริษัท อีคอนแวรเ าส จำกัด พิษณุโลก
 หางหุนสวนจำกัด หางแสงทองซุปเปอรสโตร ตาก
 หางสรรพสินคา วิถีเทพ นครสวรรค
 หางสรรพสินคา กา สินธุพลาซา
 หางสรรพสินคาแฟรี่พลาซา ขอนแกน
 บริษัท สิน 2000 จำกัด ขอนแกน
 หางหุนสวนจำกัด ศรีสมรเชียงยืน มหาสารคาม
 บริษัท นานาภัณ  ยโสธร แคทวัน จำกัด
 บริษัท บิกแคท มารท จำกัด ยโสธร
 หางหุนสวนจำกัด เลงเส็ง สกลนคร
 บริษัท วอลซูเปอรสโตร จำกัด สกลนคร
 บริษัท ทวีกิจบุรีรัมย จำกัด บุรีรัมย
 หางสรรพสินคา นราพาณิชย นาน
 หัวหินชอปปง มอลล
 หางสรรพสินคา โวค กระบี่
 บริษัท กายชวน เค.ซี. จำกัด ระนอง
 หางหุนสวนจำกัด เค แอนด เค ซุปเปอรคาสง สงขลา
 หางหุนสวนจำกัด ลีไพศาล (สีเคหะซุปเปอรมารท)

 สงขลา
 บริษัท โชคนำพา จำกัด (ดีมารท สาขากระบี่)
 หางหุนสวนจำกัด โชควัชริน (ดีมารทพัทลุง)
 บริษัท เซาทเทิรนดิสเคานทสโตร จำกัด

 นครศรีธรรมราช
 บริษัท ริช ซุปเปอรมารเก็ต จำกัด ระยอง
 รานวรรณ ระยอง
 บริษัท ลิ้มเชียงจัว โพธาราม จำกัด ราชบุรี
 หางสรรพสินคา ทามะกาชอปปงมอลล กา จนบุรี
 บริษัท โ ษิต สโตร จำกัด ประจวบคีรีขันธ
 สยามรัตนาซุปเปอรมารเก็ต วงเวียนให 
 บริษัท แกรนดอิมพีเรียล ดีพารทเมนทสโตร จำกัด
 สหกรณจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
 วันเดอรดิพารทเมนสโตร บางแค กรุงเทพฯ

เครื่องเขียน/อุปกรณกี า
 ราน เชี่ยวชา  สระบุรี
 ราน โ สิตวิทยา จันทบุรี
 บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด ชลบุรี
 ราน เอกวิทยา ระยอง
 บริษัท ศรีพงษกรุฟ มาเก็ตติ้ง จำกัด อุตรดิตถ
 หจก. ตกเซงเครื่องเขียน กา สินธุ 
 ราน เอกวณิชสามชุก สุพรรณบุรี
 ราน วิทยาภัณ  ขอนแกน 
 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร จำกัด ยโสธร 
 บริษัท ศิรานันท (1995) จำกัด ชลบุรี
 บริษัท สหไทย เปเปอรพลัส จำกัด นครศรีธรรมราช
 บริษัท สยามนครินทร จำกัด สงขลา
 ราน ครูอวนวิทยาภัณ  นครราชสีมา
 มหาวิทยาลัยราชภั พระนครศรีอยุธยา
 ราน เมงเครื่องเขียน ขอนแกน
 บริษัท บางบัวทองศึกษาภัณ  จำกัด นนทบุรี
 บริษัท ลาดพราว สเตชั่นเนอรี่ จำกัด กรุงเทพฯ
 สยามชุดนักเรียน กรุงเทพฯ
 โรงเรียนอัสสัมชั  กรุงเทพฯ
 บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ 

เสื้อผา สินคาแฟชั่น
 บริษัท พรูฟ อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด 

  (FL  N W)
 บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท จำกัด (L FT)
 บริษัท สิงห เทรนด จำกัด (SIN A LIFE)
 มาริ-เจ ( Mari-  )
 บริษัท เอ-ลิส คอรปอเรท จำกัด

รานอาหารและขายของที่ระลึก
 บานขนมนันทวัน เพชรบุรี
 บริษัท โรงเบียรเยอรมันตะวันแดง จำกัด
 พัพฟ แอนด พาย โรงพยาบาลเกษมราษ ร
 รานศิลปาชีพ 
 มูลนิธิ พระราชนิเวศนม คทายวัน เพชรบุรี
 บริษัท พาราไดซชอปปง จำกัด สุราษ รธานี
 บริษัท ชินวัตรโ มสโตร จำกัด เชียงใหม
 หางหุนสวนสามั  บูซา า

เครื่องสำอางค/คลีนิค/โรงพยาบาล/โรงแรม
 บริษัท โมเดิรน คาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จำกัด
 หางหุนสวนจำกัด บัลวี
 โรงพยาบาลสัตวศรีวรา
 บริษัท ทองหลอเพ็ทแคร จำกัด (โรงพยาบาลสัตวทองหลอ)
 บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (MTI)
 บริษัท บิวตี้โปรเฟชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด

วัสดุกอสราง/กอสราง/รับเหมางาน/
ารดแวร
 บริษัท คอนแทรคเตอรชอป จำกัด
 บริษัท เค.เอส.ธนสาร จำกัด
 บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด(มหาชน)
 บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด
 บริษัท เสรีวัฒนา เอนเทอไพรซ จำกัด
 บริษัท ล.อีเล็คทริค กลาส จำกัด
 บริษัท ไดอะเรซิบอน (ไทยแลนด) จำกัด
 บริษัท เอสโบ โ มเวิลด จำกัด สระบุรี
 บริษัท สงวนไทยโ มมารท จำกัด สระบุรี
 บริษัทโ มเซ็นเตอร รีเทล จำกัด ชุมพร

ผลิตอาหาร/ตัวแทนจำหนายอาหาร/
สินคาอุปโภค-บริโภค
 บริษัท ไทยฟูดอินดัสทรี จำกัด
 บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด
 บริษท อาหารยอดคุณ จำกัด
 บริษัท กรีนแลนด มารเก็ตติ้ง จำกัด
 บริษัท เฟรสทซุปเปอรฟูด จำกัด
 บริษัท ยูเนี่ยนไทยนิจิบัน จำกัด
 บริษัท พิริยพูล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
 S.B. esi n S uare

ธุรกิจ เอ็นเตอรเทนเมนท/สื่อโ ษณา
 บริษัท แมเนเจอร มีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน)
 บริษัท มีเดียเพลย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
 บริษัท เรดบีท จำกัด

สิ่งทอ/การเมนท
 บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
 บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จำกัด
 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด

สิ่งพิมพ
 บริษัท บางกอกบรรจุภัณ  จำกัด
 บริษัท เมย ฟลาวเวอร (ประเทศไทย) จำกัด

ยา/สารเคมี
 บริษัท แอรลิช จำกัด
 บริษัท แกลลัคซี เคมีคอล จำกัด

อื่น 
 บริษัท เครื่องไฟฟาบุ ธนาภัณ  จำกัด 
 สภาวิชาชีพบั ชี ในพระบรมราชูปถัมภ
 บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย
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การบริการ ลังการ าย และการรับประกัน

การบริการต บป า
 บริการถาม-ตอบป หาทางโทรศัพท 7 วัน (ใน-นอกเวลาทำการ)
 บริการแกป หา nline ผาน NC หรือ emote Computer, Email, Facebook, Li e, etc.
 มีผูชำนา การคอยตอบป หาที่บริษัทอยางเพียงพอ

การ ก บร และบริการ น น กส านที
 ดวยที่มงานผูชำนา การ เชี่ยวชา และมีประสบการณ
 บริษัทมีศูนย กอบรมใหลูกคาอยางตอเนื่อง ดวยระบบที่ทันสมัย
 บริการจัดสงผูชำนา การไปอบรมและบริการยังบริษัทลูกคา
 กอบรมบุคลากรแตละแผนกที่เกี่ยวของอยางละเอียด
 อบรมและคอยใหคำปรึกษา,แนะนำวิธีการดูแลขอมูลใหนำมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
 อบรมวิธีการดูแลระบบพรอมทั้งแนวทางแกไขป หา
 รับบริการดูแลการใชงาน ทั้งในและนอกสถานที่ กรุงเทพและตางจังหวัดทั่วประเทศ
 บริการ pen ouse Ser ice ที่ศูนยบริการ
 E-learnin  Trainin

การรับประกัน
 รับประกันปรับเปลี่ยนรุนโปรแกรม ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ป ยกเวนคาสื่อบันทึกขอมูล
 ตลอดระยะเวลารับประกัน มีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการ กอบรมที่ศูนยอบรมบริษัท
 หลังหมดระยะเวลารับประกัน สามารถตอสั าบำรุงรักษากับบริษัทได ในราคาพิเศษ

สรุปประโย นที รับจากการ ระบบโปรแกร  u i  Plu
 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา และการทำงานในสวนตาง  ของบริษัท
 สรางภาพพจนในการใหบริการของบริษัท
 มีความเปนระบบในการจัดการเรื่องเอกสาร การคนหา และตรวจสอบ
 ชวยลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารใหกรมสรรพากร, หนวยงานภายนอกบริษัท

   และเอกสารตาง  ภายในบริษัท
 ดานการควบคุมการป ิบัติงานประจำวัน ชวยลดปริมาณงานซ้ำซอน
 ชวยเพิ่มยอดขายและลดคาใชจาย และสรางกำไรอยางตอเนื่อง
 ดานวิเคราะหขอมูลและการบริหาร ทำใหไดขอมูลที่ถูกตอง, รวดเร็วและแมนยำ
 เปนแหลงขอมูลบริษัทฯ ในการปรับกลยุทธตาง  ทั้งภายในและคูแขงขัน

สรุปเ ตุ ลที ัน จ นการเล ก งานระบบโปรแกร  u i  Plu
 ความมั่นคงและมีชื่อเสียงของบริษัท
 ความชำนา ของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
 มีการพัฒนาโปรแกรมอยางตอเนื่อง
 คุณภาพและประสบการณของทีมงานบริการของบริษัท ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด
 โปรแกรมใชงานงาย คุณภาพเปนเลิศ มีวามถูกตองแมนยำ 100
 บริการเยี่ยม เปยมดวยคุณภาพ เนนซื้อไปใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ
 ไดรับการยกยองชมเชยและประทับใจจากผูใชงานและบอกตอ  กันไปทั่วไประเทศ

 emote Computer, Email, Facebook, Li e, etc.

สรุปเ ตุ ลที ัน จ นการเล ก งานระบบโปรแกร  u i  Plu
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