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BizPotential makes it happen! 

Many companies keep talking about how great software 

they are,  



 

  

บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ำกัด  

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2543  น ำโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ (ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำรผู้จัดกำร) และกลุ่มเพ่ือนๆ เพียง 3 ท่ำน ใช้สถำนที่ท ำงำนเป็น Home Office ณ ถนนนนทรี 

เขตยำนนำวำ 

จุดมุ่งหมำย คือ เป็นผู้น ำทำงด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ และ Web Application  ซึ่งขณะนั้น

ลูกค้ำกลุ่มแรกๆ คือภำคเอกชน โดยโครงกำรแรกคือกำรให้บริกำรจัดท ำเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ได้

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ ที่ช่ือ EasyWebTime ข้ึนมำใช้งำน ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้งำนมำ

จนถึงปัจจุบัน ต่อมำได้ขยำยกลุ่มลูกค้ำไปสู่ภำครัฐและรัฐวสิำหกิจ  เช่น กรมตรวจบัญชี- สหกรณ์  

กรมอนำมัย  กรมทรัพยำกรธรณี ฯลฯ หลังจำกนั้นประมำณ 4-5 ปี เห็นควรย้ำยส ำนักงำนมำ

ต้ังอยู่ที่ปัจจุบัน คือถนนพระรำมสำม แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ โดยมีพ้ืนที่เพียง 1 ช้ัน 

จำกนั้นได้ขยำยช้ันเพ่ิมจำกกำรเติบโตของบริษัทฯ  

และจ ำนวนพนักงำนที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 4 ช้ัน จ ำนวนพนักงำน

มำกกว่ำ 150 คน ทุนจดทะเบียน 30 ล้ำน เมื่อฐำนลูกค้ำเพ่ิมข้ึน ควำมต้องกำรในกำรปรับเปลี่ยน

หรือแก้ไขโปรแกรมก็เพ่ิมข้ึน บริษัทฯ เห็นถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำอยู่ตลอดเวลำ บริษัทฯ ได้

คิดค้นพัฒนำเครื่องมือที่ ใ ช้พัฒนำโปรแกรมที่ ช่ือว่ำ BizSmartFlow เป็น Platform เ พ่ือช่วยให้

นักวิเครำะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์สำมำรถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้ตำมควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำที่ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำโดยไม่จ ำเป็นต้องรู้เทคนิคหรือภำษำที่ใช้เขียน 

ท ำให้ประหยัดเวลำเป็นอย่ำงมำก บริษัทฯ สำมำรถส่งมอบงำนให้กับลูกค้ำได้ตรงเวลำและมี

ประสิทธิภำพ  

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำแล้ว 20 ปี สำมำรถส่งมอบโครงกำรให้ลูกค้ำมำกกว่ำ 

800+ โครงกำร และฐำนลูกค้ำที่เพ่ิมข้ึนทุกปี 

รู้จกัเรำ 



 

  

บิซโพเทนเชียลก่อต้ังข้ึน 

ใน วันที่ 16 พฤษภำคม 2543 

2000 

พัฒนำซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในกำร

สร้ำงและบริหำรเว็บไซต์ ภำยใต้เครื่องหมำย

กำรค้ำ “EasyWebTime” 

2001 พัฒนำซอฟต์แวร์ตัวใหม่ เป็นระบบที่ใช้ในกำรบริหำร

จัดกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (e-Learning 

System) ภำยใต้ชื่อ "EasyWebLearn" 

2003 

พัฒนำระบบบริหำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร

ประจ ำปีงบประมำณภำยใต้ชื่อ "ePlanFormance" เพื่อใช้

ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่ำงๆ ในแต่ละ

ปีงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ และรัฐวิสำหกิจและ 

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 

2005 

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษำไทย กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ

ไทย ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะกระทรวงกำรคลัง  

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรห้องสมุดออนไลน์ 

2006 

พัฒนำระบบ Enterprise Resources Planning 

(ERP)  ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้ทั้งภำครัฐและเอกชน 

2009 

พัฒนำระบบบริหำรกำรศึกษำที่ใช้บริหำรจัดกำรงำน

ภำยในมหำวิทยำลัยแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

ระบบงำนย่อยกว่ำ 20 ระบบ 

2007 
เปิดตัวซอฟแวร์  BizSmartFlow  “แพลตฟอร์ม

อัจฉริยะที่ให้คุณออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ได้

ด้วยตัวคุณเอง" 

2015 

บิซโพเทนเชียล ปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ เสริมภำพลักษณ์

ใหม่บริษัทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ใช้นวัตกรรม

ใหม่ๆ เป็นผู้น ำด้ำนกำรคิดค้นและมุ่งมั่นพัฒนำ

ซอฟแวร์เพื่อตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน 

2017 ปัจจุบัน บซิโพเทนเชียล ก้ำวเข้ำสู่ปีที ่20 กับ

ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญของบุคลำ

กำรมืออำชีพมำกกว่ำ 150 คน กับผลงำน

มำกกว่ำ 800 โครงกำร 

2020 

เสน้ทำงควำมทำ้ทำยและประสบกำรณอ์ันยำวนำน 

"กำรพัฒนำ Software มีค ำว่ำสิ้นสุดจริงหรอื" 

"กำรเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นได้เสมอ" 

"ควำมตอ้งกำรไมม่ีทีส่ิน้สุด" 



 

 

  
ข้อมลูกจิกำร 

ให้บริกำรด้ำน IT ครบวงจร (Software, Hardware และ Network) ทีมงำน

มืออำชีพกว่ำ 150 คน ผลงำนกว่ำ 800 โครงกำร ทั้งภำครัฐ และเอกชน 

 

ประเภทกำรจดทะเบียน :     บริษัทจ ำกัด 

เลขทะเบียนนิตบิุคคล/เลขทะเบียนพำณิชย์ :  0105543046170 

ช่ือธุรกิจ :      บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ำกัด 

วันก่อตั้งบริษทั :     16 พฤษภำคม 2543  

ที่ตั้งกิจกำร :  

 

 

เบอร์โทรศัพท์ :     02-6833061 

โทรสำร :            02-6833039 

กลุ่มธุรกิจ :        พัฒนำซอฟต์แวร ์

ประเภทธุรกิจ :      บริกำร 

ทุนจดทะเบียน :      30,000,000 บำท 

ลักษณะกำรประกอบธรุกิจ :    ธุรกิจบริกำร 

ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน DBD  :    ธุรกิจพัฒนำซอฟต์แวร์ 

เลขที่ 807/1 ถ.พระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง 

เขตยำนนำวำ  กรุงเทพฯ 

รหัสไปรษณีย ์10120 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

บรกิำรของเรำ 

IT Consults , IT Strategic  

ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ี่

เหมำะสมกับกำรท ำงำนแต่ละประเภทของแต่ละ

องค์กร.. 

Development Software 

เรำพัฒนำแอปพลิเคชันทำงธุรกิจรวมถึง ERP, 

CRM หรืออื่นๆ ด้วยกำรผสำนเทคโนโลยีล่ำสุด

ที่เรำพัฒนำข้ึนน ำมำใช้งำน ช่วยให้องค์กรของ

คุณสำมำรถที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนงำนและ

ข้ันตอนได้อย่ำงสมบูรณ์ด้วย  WorkFlow ที่

ยืดหยุ่น 

Software & Hardware Implement  

บริ ก ำ ร ด้ ำ นกำ ร ใ ช้ ง ำน  Software แล ะ

Hardware เพ่ือให้ระบบงำนสำมำรถท ำงำนได้

อย่ำงต่อเนื่อง 

Software & Hardware Maintenance 

ให้บริกำรดูแลบ ำรุงรักษำงำน Software และ

Hardware เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถท ำงำนได้

อย่ำงต่อเนื่อง 

Training IT Solution 

บริกำรอบรมกำรใช้งำนระบบงำน Software 

ให้หน่วยงำน 

Many companies keep talking about how great software they are,  

BizPotential makes it happen! 



 

 

 

  

ผลติภัณฑข์องเรำ 

Content Management 

System (CMS) เครื่องมอื 

ที่ใช้ในกำรสร้ำงและบริหำร

จัดกำรส่วนต่ำงๆ ทั้งหมด

ในเว็บไซต์ 

Government ERP 

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

บ ริ ห ำ ร อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี

ประสิทธิภำพมำกที่สุด 

ระบบจัดกำรห้องสมุด

อ อ น ไ ล น์ อ ย่ ำ ง มี

ประสิทธิภำพ 

บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ก ำ ร 

เ รี ย น รู้ แ บ บ อ อ น ไ ล น์   

(E-Learning) 

บริหำรระบบกำรศึกษำ

ครบวงจร 

พัฒนำร ะบบงำนตำม

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

สอบถำมข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิม่เติมได้ที่ 

+662-683-3061 

sale@bizpotential.com 

mailto:sale@bizpotential.com


 

 

ลกูคำ้ของเรำ 

ภำครฐั รำชกำร

80%

ภำคเอกชน

20%

ภำครัฐ รำชกำร

ภำคเอกชน

หน่วยงำนทั้งภำครัฐและ

เอกชนที่ไว้ใจในคุณภำพของ

บริกำรและผลิตภัณฑ์ของเรำ 

โครงกำรที่ประสบผลส ำเร็จ

และยังต่อยอดกำรพัฒนำ 



 

 

 

    
     

 

 
     

 

  
 

        
  

   
 

  

 

  
 

 
 

      

 

 



 

  พันธมิตรและคูค่ำ้ส ำคัญ 



 

  

บรรยำกำศภำยในบรษิทั 



 

  

ชัน้ 2  

มุมกำแฟ, Working space  

จดัมุมกาแฟ ส าหรบับรกิารพนกังาน สามารถท างานหรอื
ประชุมร่วมกนัได ้หรอืจะใชส้ าหรบัทานอาหารกลางวนั 

หอ้งนันทนำกำร  

เช่น หอ้งคาราโอเกะ หอ้งสมุด มุมดนตร ีเกมส ์หอ้งออก
ก าลงักาย  



 

  

ชัน้ 3 

แผนก Developer  

ทัง้ชัน้เป็นแผนกพฒันาทัง้หมด ในบรเิวณชัน้ ประกอบ
ไปดว้ย มุมทานกาแฟ มุมเล่นเกมส ์หอ้งประชุมเลก็  

 



 

 

  

ชัน้ 4 

แผนก Developer / IT Support 

Media Design / Training  

หอ้งครวั มุมกาแฟ และหอ้งประชุม 

 



 

  

ชัน้ 7 

แผนก Sales / Finance & Account / HR 

หอ้งครวั มุมกาแฟ และหอ้งประชุม 

 



 

 

 

 

  

 

ช่องทำงกำรตดิตำมทำง Social Media 

Official website 

www.bizpotential.com 

Official Facebook 

bizpotential 

Official Channel 

BizPotential Move 

Official Instagram 

bizpotential.connect 



 

 

-  

วิถีคนกล้า 

807/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงเทพฯ 10120 
www.bizpotential.com 

โทรศพัท์: +662 683 3061 
ฝ่ายขาย : sale@bizpotential.com 
ฝ่ายบุคคล : hr@bizpotential.com 


