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COMPANY PROFILE
แนะนำ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)

• บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เปนบริษัทคนไทยที่เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2543 
• ทีมงานประกอบดวยนักวิศวกรคอมพิวเตอรและนักบัญชี ที่มีประสบการณเชี่ยวชาญ และ ชำนาญดานการพัฒนาระบบซอฟตแวรบัญชี พรอมทั้ง
 ใหคำปรึกษาและวางระบบงานธุรกิจ
• เปนบริษัทในเครือของ บริษัท บิซิเนส แอนด เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งกอตั้งในป 2529 และเปนบริษัทรุนแรกของประเทศไทย ที่บุกเบิกพัฒนา
 ซอฟตแวรบัญชีบริหารสำเร็จรูป ภายใตชื่อ “BUSINESS PLUS” ใหเปนมาตรฐานเหมาะสมกับธุรกิจทั่วไปในประเทศ และไดมีสวนชวยเปลี่ยน
 แนวความคิดของผูใชงานในประเทศ ใหหันมาใชซอฟตแวรสำเร็จรูปมากขึ้นจนถึงปจจุบัน
• บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ไดพัฒนาซอฟตแวรอยางตอเนื่องโดยอาศัยทักษะและความชำนาญจากรุนปฏิบัติการดอส และศึกษาความตองการ
 ของลูกคาจากการใชงานจริงมาสูรุนวินโดวอยางสมบูรณแบบ และตอเน่ืองจนมาถึงรุนเว็บ และรุนโมบายในปจจุบัน โดยนโยบายหลัก เนนคุณภาพ
 ซอฟตแวรและบริการเปนหลัก ใหลูกคาใชประโยชนไดสูงสุดและคุมคาการลงทุน พัฒนาจนมีชื่อเสียงในทองตลาดเปนที่รูจักกันทั่วประเทศ
• ซอฟตแวร “BUSINESS PLUS” ออกแบบมาสำหรับบริหารงานธุรกิจภายในประเทศ ต้ังแต ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ สำหรับธุรกิจ
 ทั่วไปและธุรกิจเฉพาะทาง
• จดทะเบียนซอฟตแวรเฮาสกับกรมสรรพากร เลขที่ 00014 และ 00474
• ปจจุบัน BUSINESS PLUS เปนซอฟตแวรของคนไทยที่มีระบบครบวงจรมากที่สุด และมีระบบเสริมเฉพาะงานมากมายรองรับธุรกิจหลากหลาย
 นอกจากนั้นบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ยังมุงเนนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อผลิตซอฟตแวรที่มีคุณภาพสูง (High Value)
 ใหกับความตองการที่หลายหลาย ในราคาคนไทย แตใชงานไดคุณภาพเทียบเทาซอฟตแวรตางประเทศ
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1. พัฒนาซอฟตแวร เพ่ือประสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การส่ือสารและศาสตร

 การบริหาร เพ่ือใหลูกคาไดขอมูลขาวสาร ท่ีถูกตองรวดเร็ว งายตอการเขาใจ

 และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ไดทุกชวงสถานการณ

2. ถายทอดอบรม เพื่อใหลูกคาไดเขาใจและไดรับประโยชนสูงสุดจากซอฟตแวร

3. ใหการดูแลเอาใจใสตอทุกขอมูลที่ลูกคาบันทึก

4. สรางสรรคนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการอยางบูรณาการ

พันธกิจ (Mission)พันธกิจ (Mission)

บริษัทมีความมุงมั่นพัฒนาซอฟตแวร บริการ บุคลากร อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง

เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
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รางวัลเชิดชูเกียรติ

บริษัทไดรับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แหงชาติ ประจำป 2552"
(SMEs National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
ซึ่งเปนรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
จัดประกวด โดยสสว. กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทและลูกคาไดรับรางวัล “โลพระอาทิตยทองคำประจำป 2551”

ในฐานะผูพัฒนาซอฟตแวรไทยและผูใชซอฟตแวรไทยไดอยางเปนเลิศ จาก ATSI และ SIPA

บริษัทและลูกคาไดรับรางวัล “โลพระอาทิตยทองคำประจำป 2552”

ในฐานะผูพัฒนาซอฟตแวรไทยและผูใชซอฟตแวรไทยไดอยางเปนเลิศ จาก ATSI และ SIPA

บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลซอฟตแวรไทย “Restaurant Socity 2016”
ประเภทกิจการรานอาหาร ในป 2559 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ATSI
และสมาคมภัตตาคารไทย

บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2017”
ในฐานะผูพัฒนาซอฟตแวรและผูใชซอฟตแวรประเภทคาปลีก – คาสง ไดอยางเปนเลิศ ประจำป 2560
จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา (DBD) กระทรวงพาณิชย

บริษัทไดรับรางวัล "SMEs ดีเดน ประจำป 2561" (SMEs National Awards 2018)
ประเภทธุรกิจ งานสรางสรรคและออกแบบ
ซึ่งเปนรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
จัดประกวด โดย สสว. กระทรวงอุตสาหกรรม
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การรับรองคุณภาพ
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 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ไดรับการรับรองระบบบริหารงานดานคุณภาพ

CERTIFICATE ISO 9001:2015 มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR

THAILAND Co.,Ltd. เมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2561 ตอเนื่องจากการไดรับการรับรอง

ISO9001:2008 และ ISO9001:2000

  ระบบบริหารงานดานคุณภาพที่บริษัท ไดรับมีขอบขายครอบคลุมถึง  

  - มาตรฐานซอฟตแวรสำเร็จรูป Business Plus

  - มาตรฐานการบริการและฝกอบรม

  - มาตรฐานดานบริการสัญญาบำรุงรักษา, การปรับปรุงรุนซอฟตแวร

 ลูกคาจึงมั่นใจไดวา บริษัทพัฒนาซอฟตแวร Business Plus อยางมีมาตรฐาน

และพัฒนาบริการที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลดานวิศวกรรม

ซอฟตแวร ISO/IEC 29110 : 2011 จาก TUV NORD ดวยความรวมมือระหวาง

สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) คณะกรรมการ

วิชาการที่ 967 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวรและระบบ และ สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และ มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ไดรับ Certificate of TQS / ISO15504 รับรอง

มาตรฐานการผลิตคุณภาพซอฟตแวร โดยสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ ซิปา รวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

บริษัทนำมาตรฐาน CMMI Level3 เขามาใชในการพัฒนาซอฟตแวร

ซึ่งเปนมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรที่สากลยอมรับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย อนุมัติตราสัญลักษณ Thailand Software Yes

ใหกับ Business Plus Software ซึ่งเปนซอฟตแวรของคนไทย ที่พัฒนาโดย

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

บริษัทไดรับการตรวจสอบมาตรฐานซอฟตแวร และจดทะเบียนซอฟตแวรเฮาส

จากกรมสรรพากร ลำดับที่ี่ ซอฟตแวรเฮาส 00014 และ 00474

Certificate No.11887

ISO9001:2015

ISO/IEC29110
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HRM
Van SalesPOS
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          ซอฟตแวรระบบบัญชีบริหาร ประกอบดวย ระบบบริหารสินคาคงคลัง ระบบจัดซ้ือ

จำหนายสินคา วิเคราะหการตลาด พนักงานขายและคอมมิชชั่น การเงินลูกหนี้เจาหนี้

เช็ครับจาย  และเงินฝากธนาคาร  บัญชีทั่วไปและแยกประเภท  งบกระแสเงินสด

และ งบเปรียบเทียบทางการเงินตางๆ  (Cash Flow & Ratio Analysis) เต็มรูปแบบ

พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุดในปจจุบันและอนาคต ใชไดกับ

หลากหลายธุรกิจ   พรอมคุณสมบัติเดน ระบบวิเคราะหการตลาดขั้นสูง (Business

Intelligence) และระบบสำหรับผูบริหารในการสอบถามขอมูลและวิเคราะหขอมูลใน

รูปแบบสรุปและกราฟ (Performance Dashboard และ Bplus Executive) ไมวาจะเปน

รายงาน หรือรูปแบบกราฟตางๆ เพื่อใชในการตัดสินใจแขงขันทางการตลาดปรับกลยุทธไดถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ เพื่อ

ความเปนผูนำในธุรกิจ

          นอกจากนั้น BUSINESS PLUS ERP ยังมีระบบเสริมตางๆ มากมายใหเลือกเพิ่มเติมเพื่อใชงานไดเหมาะสมกับประเภท

ธุรกิจ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน

 • ระบบฝากขาย (Consignment) 

 • ระบบรับฝากขาย (Consignee)

 • ระบบแฟรนไชส (Franchise)

 • ระบบเติมเต็มอัตโนมัติ (Replenishment)

 • ระบบ Redeem

 • ระบบแคมเปญหลังราน

 • ระบบวางแผนการผลิต (MRPII)

 • ระบบ Packing List 

 • ระบบ Prepare-PO

 • ระบบเชื่อมโยงกับซอฟตแวรอื่นๆ (Text2Bplus)

          

          ปจจุบันไดมีการคิดนวัตกรรมพัฒนาซอฟตแวรเพื่อตอบโจทยเทคโนโลยีสมัยใหมและพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

เชน พัฒนาบน Mobile และการเขาถึงขอมูลผาน Cloud นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่ออกมาตอบโจทยลูกคา

SME ขนาดเล็กหรือ Startup และรวมมือกับสถาบันตางๆ รองรับการเชื่อมตอในการทำ E-Commerce และชำระเงินผานระบบ

E-Payment ตางๆ ใหครบวงจร เพื่อรองรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมเขาสูสังคมไรเงินสดในอนาคต

ERP
(Enterprise Resource Planning)
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          เปนโปรแกรมชวยเก็บขอมูลเวลาทำงานพนักงาน และประมวลผลใหทันที มีความยืดหยุนสูงมากใหความถูกตองแมนยำ สามารถ
รองรับการทำงานกะทุกประเภทที่ซับซอนได ผูใชงานจะไดรับความสะดวกสบายจากความสามารถกำหนดเงื่อนไขตางๆ ไดเอง   สามารถ
เชื่อมโยงกับเครื่องรูดบัตรไดทุกยี่หอและโอนผลเขาระบบเงินเดือนแบบอัตโนมัติไดทันที
 นอกจากน้ันยังพัฒนาใหรองรับเทคโนโลยียุคใหม พนักงานสามารถใชเคร่ืองโทรศัพทมือถือในการ Check in on Cloud ไดโดยไมตองมี
เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องรูดบัตร เปนการชวยประหยัดคาใชจาย และใหความรวดเร็ว ประทับใจพนักงาน

ซอฟตแวรระบบประมวลผลเวลาการทำงานพนักงาน (Time Attendance) 

ซอฟตแวรระบบการลา การฝกอบรม สวัสดิการพนักงาน

          ซอฟตแวรระบบการลา การฝกอบรม ระบบสวัสดิการพนักงาน ออกแบบมาลักษณะใหพนักงาน Self Service เอง โดยเปนการ
บันทึกขอลา/ขอโอที, อนุมัติการขอลา/ขอโอทีแบบ Online ผานเว็บไซตหรือมือถือ พนักงานสามารถเรียกดูเวลาที่มาทำงานประวัติการลา
และสิทธิการลา ไดดวยตนเอง สวนระบบการฝกอบรม สามารถดูประวัติการฝกอบรม ปฎิทินการฝกอบรมและแจงเตือนการเขาฝกอบรม และ
ระบบสวัสดิการพนักงาน ชวยพนักงานใหสามารถแจงขอการใชสวัสดิการการดูสิทธิและประวัติการใชไป รวมถึงการอนุมัติ Online ผานเว็บไซต
หรือมือถือไดตามสายอนุมัติซ่ึงเปนการพัฒนาข้ึนมารองรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูใชงานยุคใหม และชวยประหยัดกระดาษสำหรับการพิมพ
เอกสารตางๆ ดวย

          ซอฟตแวรบริหารงานบุคคล ประกอบไปดวย โปรแกรมระบบเงินเดือน ระบบ
บริหารงานบุคคลประมวลผลเวลาการทำงานพนักงาน ระบบการลา ระบบการฝกอบรม
ระบบสวัสดิการพนักงาน ระบบเงินกูยืมผอนชำระ พัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชงานมากที่สุด  ทุกประเภทกิจการ  เปนลูกมือที่ไวใจได  ใชงานงาย  ประมวลผล
รวดเร็ว ใหความถูกตองแมนยำ 100% 

          Business Plus HRM มีใหเลือก 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุน
สามารถสลับเมนูภาษาได

HRM

          ซอฟตแวรระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล (Payroll & Personnel) ครบถวนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัด
ทำเงินเดือน ฟอรมเอกสารตางๆ ที่ตองนำสงกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ รายงานของกรมแรงงานรวมทั้งเอกสารที่ใชภายในบริษัท เชน รายงานประเมินพนักงาน รายงานตางๆ  ที่จำเปนตอง
วิเคราะห พรอมกราฟเปรียบเทียบ ใบจายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยียุคใหมโดยผานอีเมล หรือเว็บไซต หรือ
SMS ดวยระบบความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล  นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการสงขอมูลทาง Internet โอนเงินเดือน
พนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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          ซอฟตแวรระบบบริหารงานหนวยรถ สามารถใชงานไดบนมือถือ หรือ PDA

เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงานขายหนวยรถเคลื่อนที่ ดวยเทคโนโลยี

สมัยใหม

          ชวยจัดการบริหารทีมขายไดอยางมีประสิทธิภาพครบวงจร  ตั้งแตสอบถาม

ขอมูลลูกคาและสินคาผานอินเตอรเน็ต  รับคำสั่งซื้อ  พิมพบิลขาย  จองสินคา  รับชำระ

รับสงโอนขอมูลกับสำนักงานใหญแบบ Online ไดทันที สามารถวางแผนเสนทางขายและ

มี GPS บันทึกรานคาที่เขาเยี่ยม ใชงานงาย ยืดหยุนสูง สามารถเชื่อมโยง กับโปรแกรม

Business Plus ERP หรือยี่หอตางๆ ไดทันที  ลดคาใชจาย ลดปริมาณสินคาคงคลัง

ลดระยะเวลาสงของและพยากรณสินคาท่ีเพียงพอตอการขายได ปรับปรุงการบริการลูกคา

ไดมีประสิทธิภาพขึ้น เพิ่มภาพลักษณใหองคกร

Van Sales

          ซอฟตแวรระบบบริหารงานคาปลีก-คาสง (Retail & Wholesale) เหมาะสำหรับ

ธุรกิจประเภท ขายปลีก-ขายสง ทั่วไป   และธุรกิจเฉพาะกลุมรานอาหาร  รานกาแฟ

Business Plus POS ชวยงานขายหนาราน ไดถูกตอง รวดเร็ว ใชงานงาย ครอบคลุม

การขายในยุคปจจุบันท่ีตองมีแผนการตลาดเร่ืองโปรโมช่ัน ลดแลก แจกแถมตางๆ สมาชิก

ออนไลน สะสมแตม e-coupon, redeem พรอมคุณสมบัติเดนเปนเคร่ืองมือชวยแคชเชียร

สรางความสัมพันธกับลูกคา  นอกจากนั้นยังสามารถปดงานประจำวัน  สรุปรายงาน

ประจำวันตางๆ  รายงานภาษีขาย  สรุปพฤติกรรมการขายของแคชเชียร  และรายงาน

วิเคราะหสำหรับผูบริหารอีกมากมาย

          Business Plus สามารถควบคุมสต็อคสินคาของสำนักงานใหญและสาขาได

ตอเชื่อมกับเครื่องนับสินคา เพื่อความ สะดวก รวดเร็ว และแมนยำในการตรวจนับได โดย

เชื่อมโยงสูระบบัญชีบริหารงานหลังรานไดทันที

POS
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ทีมงานบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

          ปจจุบันบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด มีทีมงานกวา 150 คน มีลูกคาใหความไววางใจเลือกซ้ือซอฟตแวร ไปใชงาน

ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และตางจังหวัด มากกวา 10,000 ชุด

          ในปจจุบันบริษัทวางเปาหมายสูงสุดเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรและการใหบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถตอบสนอง

และสรางความพึงพอใจใหลูกคา วางเปาหมายในการเปนผูนำที่จะพัฒนาคุณภาพซอฟตแวรใหเปนเลิศ พัฒนาคุณภาพบริการ

และพัฒนาศักยภาพทีมงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องโดยคำนึงถึง ประโยชนสูงสุดคุมคาการลงทุนของลูกคา

ÂÔ¹´Õ
ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¤‹Ð
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ท่ีต้ังสำนักงาน บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
เลขที่ 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท : 0-2409-5409, 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)
โทรศัพทมือถือ : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559

โทรสาร : 0-2424-0972
E-mail : contact@businessplus.co.th
Website : www.businessplus.co.th

วัน-เวลาทำการ : จันทร-ศุกร 8.30 น. - 17.45 น.

วัน-เวลานอกเวลาทำการ : จันทร-ศุกร 17.45 น. - 22.00 น. วันหยุด : เวลา 9.00 น. - 22.00 น.

www.businessplus.co.th

คิดถึงซอ
ฟตแวรบญัชีบ

ริหารสำเร็จรูป

คิดถงึ Bu
siness Plus นะคะ


