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จานวนพนักงาน
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:

4 เมษายน 2526
4,000,000 บาท
นาย ทรงชัย ศานติวงษ์ การ
90 คน

ธุรกิจของเรำ
บริ ษัทเราเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ า IT ไม่วา่ จะเป็ น Computer, Printer, Ink/Toner และสินค้ าอื่นๆ โดยเรา
เป็ นpartner กับแบรนด์ระดับโลกมากมาย เราได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าและหน่วยงานต่าง ๆ ทังหน่
้ วยงานรัฐและ
บริ ษัทเอกชนมาตลอดกว่า 34 ปี ที่ผา่ นมา จากการบริ การที่ครบวงจร (One Stop Service) เรามีทมี Sales และทีม
Product ที่สามารถแนะนาสินค้ าที่ตอบโจทย์การใช้ งาน อีกทังยั
้ งมีบริ การส่งสินค้ า มีทีมช่างติดตัง้ และเราสามารถจัด
เทรนนิ่งหรื อ workshop การใช้ งานของผลิตภัณฑ์

บริษัทของเรำ
Who are we?
First Inter Business Ltd. หรื อ บริ ษัท สหธุรกิจ จากัด เป็ นบริ ษัทที่ก่อตังมานานกว่
้
า 34 ปี โดยเริ่ มต้ นจากการนาเข้ า
และเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Maxell จากประเทศญี่ปนและได้
ุ่
ขยายธุรกิจโดยเพิ่มเติมและปรับเปลีย่ น
ผลิตภัณฑ์ให้ เข้ ากับเทคโนโลยีตามยุคสมัยที่เปลีย่ นไป ปั จจุบนั บริ ษัทเราเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มี
คุณภาพมากมาย โดยเราได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า และหน่วยงานต่างๆทังภาครั
้
ฐและเอกชน
What we do?
เราเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายอุปกรณ์ IT ที่ทนั สมัย จากหลายๆ แบรนด์คณ
ุ ภาพซึง่ เป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ น
Computer, Notebook, Printer, Scanner, Smartphone รวมทังอุ
้ ปกรณ์ตา่ งๆที่ใช้ ในสานักงาน เช่น หมึกพิมพ์,
external hard disk, เครื่ องแฟกซ์, โทรศัพท์, แท่นวางโน๊ ตบุ๊ค, ชุดวางคอมพิวเตอร์ ติดผนัง และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีก
มากมาย โดยเรามีทีมงานที่สามารถเข้ าไปแนะนาสินค้ า ส่งสินค้ า ติดตัง้ รวมทังการสอนวิ
้
ธีการใช้ งานผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด
Why choose us?
บริ ษัทเราทาธุรกิจด้ านนี ้มาอย่างยาวนาน มีบคุ ลากรที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการบริ การลูกค้ า นอกจากนี ้เรา
ยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดให้ ทา่ นเลือกซื ้อ โดยเราสามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้ งานของท่าน และ
บริ ษัทเรายังมีการอัพเดทผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา เพื่อให้ ทา่ นได้ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ในการทางานที่สอดคล้ อง
กับการใช้ ชีวิตในยุคปั จจุบนั ได้ เหมาะสมที่สดุ
กำรบริกำร

แนะนาสินค้ า
(Product Suggestion)
- Salesเข้ าไปนาเสนอ
- ฝ่ ายproductsแนะนา
- ยื่นซองประมูลราคา

ซื ้อ-ขายสินค้ า
(Purchase)

ส่งสินค้ า (Delivery)

หรื อ
เช่าซื ้อสินค้ า
(Rental/Leasing)

เทรนนิ่ง (Training)

ติดตัง้ (Setting)

ประวัติ
2526 :
เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัท
ทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า

2527 :
ย้ ายที่ตงบริ
ั ้ ษัท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น4 ล้ านบาท

2538

2549

2552 : “โปรเจคเครื่องเช่า
Multifunction &
Printer”

o 2526 : บริ ษัท สหธุรกิจ จากัด หรือ First Inter Business Ltd. ก่อตังโดย
้
นาย ทรงชัย ศานติวงษ์ การ ในวันที่ 4 เมษายน 2526 โดยใช้ เงินลงทุน 1 ล้ านบาท
ด้ วยพนักงานเพียง 4 คน เพื่อมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาทางการตลาดในด้ านสือ่ บันทึก
ข้ อมูลมัลติมิเดีย ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า MAXELL
o 2527 : ทางบริ ษัทฯ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 4 ล้ านบาท พนักงานเพิ่ม
จานวนเป็ น 30 คน และได้ ก่อตังตึ
้ กสานักงานใหญ่ ตังอยู
้ ท่ ี่ 1/12 ถนน ดารงรักษ์
บ้ านบาตร ป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ บนเนื ้อที่กว่า 1,600 ตารางเมตร ซึง่
ประกอบไปด้ วยสานักงาน คลังสินค้ า และส่วนบริ การรถจัดส่งสินค้ า
o 2537 : บริ ษัทฯ มีพนักงานเพิม่ ขึ ้นเป็ น 50 คน และมีลกู ค้ าทังหมด
้
2,500 ราย ซึง่ มี
ยอดขายที่จดั ส่งต่อวันกว่า 80 ราย มากกว่า 10 ปี ที่เราจาหน่าย MAXELL และ
ยังคงเป็ นผู้นาการตลาดอย่างต่อเนื่อง
o 2538: บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาไปอีกก้ าวโดยการเข้ าสูต่ ลาด IT ด้ วยการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายเครื่ องพิมพ์ และหมึกพิมพ์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “HP” และยังขยาย
ผลิตภัณฑ์ไปสูส่ นิ ค้ าอื่น
o 2543 : บริ ษัทฯได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์สนิ ค้ า IT อื่น ๆอีก
ซึง่ ทาให้ เราได้ รับการยอมรับในวงการธุรกิจว่าเป็ นหนึง่ ในตัวแทนจาหน่ายที่ประสบ
ความสาเร็จได้ รับความเชื่อถือจากลูกค้ าอย่างยิ่ง
o 2548 : บริ ษัทเริ่ มจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ “Projector” โดยเป็ นตัวแทนหลักจัด
จาหน่าย ยี่ห้อ hp (ระบบDLP) และยี่ห้อ EPSON (ระบบLCD) และมีการขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีผ้ เู ชี่ยวชาญและทีมช่างที่สามารถให้ บริ การการติดตัง้
o 2549 : บริ ษัทฯ รุกเข้ าสูต่ ลาดsoftware โดยการเป็ นตัวแทนจาหน่าย “Microsoft”
และด้ วยการบริ การที่ดีเยี่ยม จึงทาให้ เรามีสว่ นแบ่งการตลาดเพิม่ ขึ ้น
o 2550 : ด้ วยพนักงาน 80 คน ให้ บริ การลูกค้ ามากกว่า 8,000 ราย จากการบริ การที่
ครบวงจรและได้ รับการไว้ วางใจจากลูกค้ า ทาให้ เราได้ ก้าวพัฒนาได้ อีกขันคื
้ อ การ
ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น “Apple Authorized reseller” และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆปี ทงในตลาด
ั้
Education, Government และ Corporate
o 2552 : บริ ษัทฯเริ่ มต้ น “โปรเจคเครื่องเช่ ำMultifunction & Printer” มาพร้ อม
Solution ของการเช่าและการชาระเงินคิดตามจานวนแผนที่พิมพ์ จุดเด่นของเราคือ
เราจะยึดหลัก Balance Deployment ในการออกแบบจัดวางเครื่ อง คือใช้ ทงเครื
ั ้ ่ อง
Multifunction และ Printer จัดวางให้ เหมาะกับการใช้ งาน เรามีลกู ค้ ากว่า 50 ราย

ประวัติ
o 2553 : เริ่ มขาย “HP Designjet” และได้ เป็ น Designjet Business Partnerกับhpใน
ปั จจุบนั
o 2554 : ผลิตภัณฑ์ Apple ของบริษัทเรา ได้ เข้ าสูต่ ลาด Enterprise อย่างเต็มตัว ด้ วย
ทีมงานทีม่ ีศกั ยภาพและการให้ บริ การที่ครบวงจร (One Stop Service) ทาให้ เรา
สามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการนาเสนอ ผลิตภัณฑ์
Apple รวมถึง Software Solution ในการทา Business Transformation Process
เพื่อนาผลิตภัณฑ์ Apple มาใช้ ในองค์กร และเรายังมีการจัด Training การใช้ งาน
ให้ กบั ลูกค้ า รวมถึงการจัดทา Workshop ให้ กบั ลูกค้ าที่ไม่เคยใช้ งาน apple มาก่อน
2555 : จอใหญ่ จออัจฉริยะ
o 2555: เริ่ มต้ นการจัดจาหน่ายและติดตังระบบจอใหญ่
้
(LFD:Large Format Display)
และจออัจฉริ ยะ (IIB:Intelligent Interactive Board) ซึง่ นิยมใช้ ในห้ องประชุม
กล้ อง
ห้ องเรี ยน และห้ องอเนกประสงค์อื่นๆ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ มีการขยายการติดตังเต็
้ มทังระบบ
้
นอกจากนี ้ยังเริ่ มขายสินค้ าจาพวกกล้ องถ่ายรูปแบรนด์ชนน
ั ้ าของโลก
o 2556: บริ ษัทมีพนักงานกว่า 90 คน และมีการเน้ นการบริ การหลังการขายให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นทีมช่างเพื่อเน้ นความรวดเร็วในการติดตัง้ และ
ยังมีการส่งช่างเทคนิคไปปฏิบตั ิงานประจาทีs่ iteลูกค้ าอีกด้ วย
้ ง่ เพื่อรองรับตลาดMobility Device
2559 : Software Solution o 2559: บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจก้ าวหน้ าไปอีกขันหนึ
ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยการเป็ นตัวแทนจาหน่าย Software Solution อย่างเป็ น
ทางการ ไม่วา่ จะเป็ น Software การบริ หารจัดการ เช่น VMware Airwatch โดยมี
เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ที่ผา่ นการอบรมได้ Certificate รับรองในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
o 2560: บริ ษัทเน้ นเรื่ อง Online Marketing มากขึ ้นโดยสามารถติดตามสินค้ าใหม่ๆจาก
หน้ า Website และข่าวสาร IT จากหน้ า Facebook (First Inter Business-บริษัท
สหธุรกิจ จากัด) และเรามีแผนงานที่จะพัฒนาให้ ก้าวหน้ าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้

2553 : HP Designjet

จนถึงปัจจุบนั เรามีลกู ค้ าที่ได้ รับประสบการณ์ที่นา่ ประทับใจ และให้ ความ
ไว้ วางใจในการเลือกรับบริ การจากทางบริษัทฯ ทังหน่
้ วยงานราชการ บริ ษัทเอกชน
และสถาบันการศึกษา บริ ษัทฯได้ รับรางวัลจากแบรนด์ตา่ งๆอย่างต่อเนื่อง เรา
พยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานาเสนอเพิ่มขึ ้นทุกปี เพื่อตามให้ ทนั เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อให้ การทางาน การเรียน หรื อlife styleง่าย สะดวกและมีคณ
ุ ภาพมาก
ยิ่งขึ ้น

รำงวัลที่ได้ รับ

1999 - Best dealer award1999 from THE VALUE SYSTEM
2000 - The best supplies reseller FY2000 – MAXELL
2000 - The best supplies reseller FY2000 from HP
2001 - HP winner award HP proliant passport gold III
2001 - Best dealer award award 2001 from THE VALUE SYSTEM CO.,LTD.
2003 -The best dealer award award2003 from ECS
2003 - High achiever FY2003 (supplier) from HP
2004 - Top achiever in HP color printer 2004 from HP
2005 - Top certified HP color reseller, Thailand color summit 2005
2006 - Best performance partners achiever circle 2006 –
HP imaging & printing
2008 - Top performing partner 2008 - HP imaging & printing
2009 - Partners Connect –Achievers ‘Club 2009 : Top Performing Partner
HP Personal Systems Group Commercial Products
2009 - Partners Connect –Achievers’ Club 2009 : Top Performing Partner
HP Imaging and Printing Group LaserJet and Enterprise Solutions
2009 - Best Dealer Awards from The Value systems Co.,Ltd.
2010 - Best Dealer Awards from The Value systems Co.,Ltd.
2011 - Top Performance of OfficeJet Pro 2011 from HP
2012 - Winner of HP Imaging and Printing Group High Performance and
Focus in Color LaserJet Series from HP
2013 - Top Performance Partner Sales Representative Printing and Personal
Systems (Printing – Ink In the office)
2013 - Top Performance Partner Sales Representative Printing and Personal
Systems (Printing – Value Laser)
2014 - Supplies Sales Growth Award-Commercial Reseller 2014 from Fuji
Xerox Printer Channel
2014 - Epson’s Expert 2014 Top Sales Winner Awards
2015 - Partners Connect – Achievers’ Club 2015 : Top Performing Partners
Sales Representative Printing Personal Systems Printing – Value Laser
2016 - Commercial Print Hardware from HP
2016 - Best Dealer Awards 2016 VSTECS
2017 – Winner of HP Intel PC Challenge

ลูกค้ ำส่ วนหนึ่งของเรำ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตลาดหลักทรัพย์ (SET)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักพระราชวัง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กรมทางหลวง
กรมที่ดิน
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
สภากาชาดไทย
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
วิทยุการบิน

บริษัท โอคิซโึ มะ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (เอเชีย) จากัด
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด (ช่อง7)
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แม็กซิส อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ ้งพลัส จากัด
บริษัท เอไอเอ จากัด
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบญจินดาโฮลดิ ้ง จากัด
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
องค์การเภสัชกรรม
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟี โนมีนา จากัด
บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด ( มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลบารุงราษฏร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

