
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด   ( First Inter Business Limited ) 

1/12 ถนน ด ำรงรักษ์ บ้ำนบำตร ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ 10100 

02-628-0380 , 02-280-5650 

www.firstinterbusiness.co.th 
 

         ปีที่ก่อตัง้ :    4 เมษายน 2526 
         ทนุจดทะเบียน :    4,000,000 บาท 
         ผู้ก่อตัง้ :    นาย ทรงชยั ศานตวิงษ์การ 
         จ านวนพนกังาน :   90 คน 
 

Company Profile 
 

First Inter Business Limited 
บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด 

 

ธุรกิจของเรำ 

 
  บริษัทเราเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า IT ไมว่า่จะเป็น Computer, Printer, Ink/Toner และสนิค้าอื่นๆ โดยเรา
เป็นpartner กบัแบรนด์ระดบัโลกมากมาย เราได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าและหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้หนว่ยงานรัฐและ
บริษัทเอกชนมาตลอดกวา่ 34 ปีที่ผา่นมา จากการบริการท่ีครบวงจร (One Stop Service) เรามีทมี Sales และทีม 
Product ที่สามารถแนะน าสนิค้าที่ตอบโจทย์การใช้งาน อีกทัง้ยงัมีบริการสง่สนิค้า มีทีมช่างติดตัง้ และเราสามารถจดั 
เทรนน่ิงหรือ  workshop การใช้งานของผลติภณัฑ์ 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทของเรำ 

Who are we? 
First Inter Business Ltd. หรือ บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั เป็นบริษัทที่ก่อตัง้มานานกวา่ 34 ปี โดยเร่ิมต้นจากการน าเข้า

และเป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของ Maxell จากประเทศญ่ีปุ่ นและได้ขยายธุรกิจโดยเพิ่มเตมิและปรับเปลีย่น

ผลติภณัฑ์ให้เข้ากบัเทคโนโลยีตามยคุสมยัที่เปลีย่นไป ปัจจบุนับริษัทเราเป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์แบรนด์ที่มี

คณุภาพมากมาย โดยเราได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า และหนว่ยงานตา่งๆทัง้ภาครัฐและเอกชน 

What we do? 

เราเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ IT ที่ทนัสมยั จากหลายๆ แบรนด์คณุภาพซึง่เป็นท่ียอมรับทัว่โลก ไมว่า่จะเป็น 

Computer, Notebook, Printer, Scanner, Smartphone รวมทัง้อปุกรณ์ตา่งๆที่ใช้ในส านกังาน เช่น หมกึพิมพ์, 

external hard disk, เคร่ืองแฟกซ์, โทรศพัท์, แทน่วางโน๊ตบุ๊ค, ชดุวางคอมพวิเตอร์ติดผนงั และผลติภณัฑ์อื่นๆอีก

มากมาย โดยเรามีทีมงานท่ีสามารถเข้าไปแนะน าสนิค้า สง่สนิค้า ติดตัง้ รวมทัง้การสอนวิธีการใช้งานผลติภณัฑ์แตล่ะ

ชนิด 

Why choose us? 

บริษัทเราท าธุรกิจด้านนีม้าอยา่งยาวนาน มีบคุลากรที่มีประสบการณ์ และเช่ียวชาญในการบริการลกูค้า นอกจากนีเ้รา

ยงัมีผลติภณัฑ์หลากหลายชนดิให้ทา่นเลอืกซือ้ โดยเราสามารถแนะน าผลติภณัฑ์ที่เหมาะกบัการใช้งานของทา่น และ

บริษัทเรายงัมกีารอพัเดทผลติภณัฑ์ตลอดเวลา เพื่อให้ทา่นได้ผลติภณัฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ในการท างานที่สอดคล้อง

กบัการใช้ชีวิตในยคุปัจจบุนัได้เหมาะสมที่สดุ 

กำรบริกำร 

แนะน าสนิค้า  

(Product Suggestion) 
- Salesเข้าไปน าเสนอ 

   - ฝ่ายproductsแนะน า 

- ยื่นซองประมลูราคา 

 

ซือ้-ขายสนิค้า 
(Purchase) 

เช่าซือ้สนิค้า 
(Rental/Leasing) 

สง่สนิค้า (Delivery) 

ติดตัง้ (Setting) 

เทรนน่ิง (Training) 
หรือ 



 ประวัต ิ

 

o 2526 : บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั หรือ First Inter Business Ltd. ก่อตัง้โดย 

นาย ทรงชยั ศานติวงษ์การ ในวนัท่ี 4 เมษายน 2526 โดยใช้เงินลงทนุ 1 ล้านบาท 

ด้วยพนกังานเพียง 4 คน เพื่อมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าทางการตลาดในด้านสือ่บนัทกึ

ข้อมลูมลัติมิเดีย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า MAXELL 

o 2527  : ทางบริษัทฯ ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 4 ล้านบาท พนกังานเพิ่ม

จ านวนเป็น 30 คน และได้ก่อตัง้ตกึส านกังานใหญ่ ตัง้อยูท่ี่ 1/12 ถนน ด ารงรักษ์ 

บ้านบาตร ปอ้มปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ บนเนือ้ที่กวา่ 1,600 ตารางเมตร ซึง่

ประกอบไปด้วยส านกังาน คลงัสนิค้า และสว่นบริการรถจดัสง่สนิค้า 

o 2537 : บริษัทฯ มีพนกังานเพิม่ขึน้เป็น 50 คน และมีลกูค้าทัง้หมด 2,500 ราย ซึง่มี

ยอดขายที่จดัสง่ตอ่วนักวา่ 80 ราย  มากกวา่ 10 ปีที่เราจ าหนา่ย MAXELL และ

ยงัคงเป็นผู้น าการตลาดอยา่งตอ่เนื่อง   

o 2538: บริษัทฯ ได้พฒันาไปอีกก้าวโดยการเข้าสูต่ลาด IT ด้วยการเป็นตวัแทน 

จ าหนา่ยเคร่ืองพิมพ์ และหมกึพมิพ์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “HP” และยงัขยาย

ผลติภณัฑ์ไปสูส่นิค้าอื่น   

o 2543 : บริษัทฯได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สนิค้า IT อื่น ๆอีก 

ซึง่ท าให้เราได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจวา่เป็นหนึง่ในตวัแทนจ าหนา่ยที่ประสบ

ความส าเร็จได้รับความเช่ือถือจากลกูค้าอยา่งยิ่ง 

o 2548 : บริษัทเร่ิมจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ “Projector” โดยเป็นตวัแทนหลกัจดั

จ าหนา่ย ยี่ห้อ hp (ระบบDLP) และยี่ห้อ EPSON (ระบบLCD) และมีการขยาย

ธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง มีผู้ เช่ียวชาญและทีมช่างที่สามารถให้บริการการติดตัง้  

o 2549 : บริษัทฯ รุกเข้าสูต่ลาดsoftware โดยการเป็นตวัแทนจ าหนา่ย “Microsoft” 

และด้วยการบริการท่ีดีเยี่ยม จงึท าให้เรามีสว่นแบง่การตลาดเพิม่ขึน้  

o 2550 : ด้วยพนกังาน 80 คน ให้บริการลกูค้ามากกวา่ 8,000 ราย  จากการบริการท่ี

ครบวงจรและได้รับการไว้วางใจจากลกูค้า ท าให้เราได้ก้าวพฒันาได้อีกขัน้คือ การ

ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น  “Apple Authorized reseller” และเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง

ทกุๆปีทัง้ในตลาด Education, Government และ  Corporate 

o 2552 : บริษัทฯเร่ิมต้น “โปรเจคเคร่ืองเช่ำMultifunction & Printer” มาพร้อม 

Solution ของการเชา่และการช าระเงินคดิตามจ านวนแผนท่ีพิมพ์ จดุเดน่ของเราคือ

เราจะยดึหลกั Balance Deployment ในการออกแบบจดัวางเคร่ือง คือใช้ทัง้เคร่ือง 

Multifunction และ Printer จดัวางให้เหมาะกบัการใช้งาน เรามีลกูค้ากวา่ 50 ราย  

 

2526 :  
เร่ิมก่อตัง้บริษัท  
ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
 
 

2527 :  
ย้ายท่ีตัง้บริษัท  
เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น4 ล้านบาท 
 

2538   
 

2549  
 

2552 : “โปรเจคเคร่ืองเชา่
Multifunction & 

Printer” 



 

 

 

o 2553 :  เร่ิมขาย “HP Designjet” และได้เป็น Designjet Business Partnerกบัhpใน

ปัจจบุนั 

o 2554 : ผลติภณัฑ์ Apple ของบริษัทเรา ได้เข้าสูต่ลาด Enterprise อยา่งเต็มตวั  ด้วย

ทีมงานท่ีมีศกัยภาพและการให้บริการที่ครบวงจร (One Stop Service)   ท าให้เรา

สามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ไมว่า่จะเป็นการน าเสนอ ผลติภณัฑ์ 

Apple รวมถึง Software Solution ในการท า  Business Transformation Process 

เพื่อน าผลติภณัฑ์ Apple มาใช้ในองค์กร และเรายงัมีการจดั Training การใช้งาน

ให้กบัลกูค้า รวมถึงการจดัท า Workshop ให้กบัลกูค้าที่ไมเ่คยใช้งาน apple มาก่อน   

o 2555: เร่ิมต้นการจดัจ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจอใหญ่ (LFD:Large Format Display) 

และจออจัฉริยะ (IIB:Intelligent Interactive Board)  ซึง่นิยมใช้ในห้องประชมุ 

ห้องเรียน และห้องอเนกประสงค์อื่นๆ ซึง่ปัจจบุนัได้มีการขยายการติดตัง้เตม็ทัง้ระบบ 

นอกจากนีย้งัเร่ิมขายสนิค้าจ าพวกกล้องถา่ยรูปแบรนด์ชัน้น าของโลก 

o 2556: บริษัทมีพนกังานกวา่ 90 คน และมีการเน้นการบริการหลงัการขายให้มี

ประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นทีมชา่งเพื่อเน้นความรวดเร็วในการติดตัง้ และ

ยงัมกีารสง่ช่างเทคนคิไปปฏิบตัิงานประจ าทีs่iteลกูค้าอกีด้วย 

o 2559:  บริษัทได้ขยายธุรกิจก้าวหน้าไปอีกขัน้หนึง่ เพื่อรองรับตลาดMobility Device

ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยการเป็นตวัแทนจ าหนา่ย Software Solution อยา่งเป็น

ทางการ ไมว่า่จะเป็น Software การบริหารจดัการ เช่น VMware Airwatch โดยมี

เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ผา่นการอบรมได้ Certificate รับรองในผลติภณัฑ์ดงักลา่ว 

o 2560: บริษัทเน้นเร่ือง Online Marketing มากขึน้โดยสามารถติดตามสนิค้าใหม่ๆ จาก

หน้า Website และขา่วสาร IT จากหน้า Facebook (First Inter Business-บริษัท 

 สหธุรกิจ จ ากดั) และเรามีแผนงานท่ีจะพฒันาให้ก้าวหน้าตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

 

จนถึงปัจจบุนัเรามีลกูค้าที่ได้รับประสบการณ์ที่นา่ประทบัใจ และให้ความ

ไว้วางใจในการเลอืกรับบริการจากทางบริษัทฯ ทัง้หนว่ยงานราชการ บริษัทเอกชน 

และสถาบนัการศกึษา บริษัทฯได้รับรางวลัจากแบรนด์ตา่งๆอยา่งตอ่เนื่อง เรา

พยายามหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ มาน าเสนอเพิ่มขึน้ทกุปี เพื่อตามให้ทนัเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั เพื่อให้การท างาน การเรียน หรือlife styleง่าย สะดวกและมีคณุภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

 

ประวัต ิ

 
2553 : HP Designjet 

2555 : จอใหญ่ จออจัฉริยะ 
 

2559 : Software Solution 
 

กล้อง 



 

 

 

รำงวัลที่ได้รับ 

 

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 

 

 



  ลูกค้ำส่วนหน่ึงของเรำ 

บริษัท โอคิซโึมะ อินเตอร์เนชัน่แนล (เอเชีย) จ ากดั 
บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั (ชอ่ง7) 
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
บริษัท ยะมะโตะ เอสซลูอน (ประเทศไทย)จ ากดั 
บริษัท อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สยาม ไวเนอร่ี เทรดดิง้พลสั จ ากดั 
บริษัท เอไอเอ จ ากดั 
บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท เบญจินดาโฮลดิง้ จ ากดั 
ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
องค์การเภสชักรรม 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่
ประเทศไทย 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ฟีโนมีนา จ ากดั 
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั  
บริษัท ซมิูโตโม อีเล็คตริก (ประเทศไทย)จ ากดั 
บริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั ( มหาชน) 
 

  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตลาดหลกัทรัพย์ (SET) 

การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (EGAT) 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงศกึษาธิการ 

ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ส านกัพระราชวงั 

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านกังานสลากกินแบง่รัฐบาล  

กรมบญัชีกลาง  

กรมทางหลวง 

กรมที่ดิน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สภากาชาดไทย 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนั 

และปราบปรามยาเสพติด 

วิทยกุารบิน 

 

 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารออมสิน 

โรงพยาบาลพญาไท 

โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

โรงพยาบาลวิภาวด ี

โรงพยาบาลราชวิถี 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบด ี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 


