
บริษทั ไมโคร ปรีซิชัน่ จาํกดั เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2532 เป็นโรงงานผลิตและทดสอบแม่พิมพช้ิ์นส่วน

โลหะประเภทอลูมิเนียมและพลาสติกตาม Order Requirement ของลูกคา้จากประเทศญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่

ซอฟตแ์วร์ SAP Business One® นั้นมี Data Center ท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูลการทาํงานจากทุกแผนก

รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํใหข้อ้ผดิพลาดในการส่ือสารและการประมวลผลระหวา่ง

แผนกลดลงเป็นอยา่งมาก

ซอฟตแ์วร์ SAP Business One® ช่วยทาํใหก้ารทาํงานมีความ

ราบร่ืน ขอ้ผดิพลาดในการส่ือสารระหวา่งแผนกลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั



ซอฟตแ์วร์ SAP Business One® ช่วยใหก้ารทาํงานมีความราบร่ืน ขอ้ผดิพลาดในการส่ือสารระหวา่งแผนกลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั

“SAP Business One® ช่วยทาํใหก้ารส่ือสารระหวา่งแผนกมีความ

ชดัเจน ขอ้ผดิพลาดในการทาํงานจึงลดลงเป็นอยา่งมาก”

คุณวรุตม ์รวยสวา่ง ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการบริษทั

บริษทั ไมโคร ปรีซิชัน่ จาํกดั

40 %
ประสิทธิภาพการทาํ

งานเพิ่มข้ึน

30 %
ระยะเวลาการทาํงาน

ลดลง

Featured Partner

ก่อนการติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One : อุปสรรค และ โอกาส
• จากไลนก์ารผลิตในแต่ละ Station ท่ีมีความแตกต่างกนัตาม Requirement ของลูกคา้ และการท่ี บริษทั ไมโคร ปรีซิชัน่ จาํกดั นั้นมีการเจริญ

เติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหท้างบริษทัตอ้งมีการนาํเทคโนโลย ีERP มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลเพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน

ระหวา่งแผนก โดยซอฟตแ์วร์ท่ีทางบริษทัไดเ้คยใชอ้ยูก่่อนหนา้น้ีเป็นเพียงซอฟตแ์วร์ Microsoft Excel ซ่ึงไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่ง

แผนกใหร้วมอยูใ่นแพลตฟอร์มเดียวกนัได ้ จึงทาํใหก้ารจดัทาํรายงานสรุปผลไม่ตรงกบัความเป็นจริง ทาํใหต้อ้งมีการสตอ็กสินคา้มีมากเกิน

ความจาํเป็น

ทาํไมเลือกท่ีจะติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One  กบั บริษทั เบก็ซ์ซิส จาํกดั
• เน่ืองจากระบบ SAP Business One นั้นเป็นระบบท่ีรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคตและมีความยดืหยุน่ สามารถเช่ือมต่อการทาํงานกบั

ระบบ Material Requirements Planning  (MRP) และระบบ PRP  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํใหท้างบริษทัรู้สึกไดว้า่ซอฟตแ์วร์ SAP 

Business One นั้นเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถตอบโจทยก์ารทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง

• ทีมงานของบริษทัเบก็ซิส พาร์ทเนอร์ของ SAP นั้นมีความเขา้ใจถึงปัญหา สามารถออกแบบติดตั้งระบบไลนก์ารผลิตในแต่ละ Station ไดต้าม

ความตอ้งการตามระยะเวลาท่ีกาํหนด อีกทั้งยงัมีบริการซพัพอร์ท แกไ้ขปัญหาต่างๆใหก้บัทางบริษทัอยูต่ลอดเวลา จึงรู้สึกมีความประทบัใจใน

บริการของบริษทัเบก็ซิสเป็นอยา่งมาก

หลงัการติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One : ผลลพัธ์ท่ีได้
• ระบบ SAP Business One มีฟังกช์ัน่การทาํงาน ท่ีมีความยดืหยุน่ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ Material Requirements Planning  (MRP) และ

ระบบ PRP ไดโ้ดยอตัโนมติั จึงทาํใหก้ารทาํงานนั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน สตอ็กเกินในคลงัสินคา้ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั

• ระบบ SAP Business One นั้นสามารถรวบรวมขอ้มูลจากแผนกต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็วในรูปแบบ Real Time จึงทาํใหก้ารส่ือสารระหวา่งแผนก

เป็นไปอยา่งชดัเจน โปร่งใส ส่งผลใหก้ารสัง่ซ้ือสินคา้ตาม Pre Order นั้นมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ขั้นตอนและระยะเวลาการทาํงานจึงลดลงกวา่ 

30 เปอร์เซ็นต์

• ระบบ SAP Business One มีการประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบ Digital จึงช่วยทาํใหไ้ม่มีตอ้งการรอเอกสาร ส่งผลใหก้ารจดัทาํรายงานสรุปผล

การทาํงานต่างๆนั้นตรงต่อความเป็นจริง ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ตรงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด

ช่ือบริษทั

บริษทั ไมโคร ปรีซิชัน่ จาํกดั

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

http://www.mcp.co.th/ 

ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑ ์และ บริการ

ผลิตและจดัจาํหน่ายช้ิน

ส่วนแม่พิมพทุ์กชนิด

Featured Solution

SAP Business One
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จาํนวนพนกังาน

ประมาณ 260 – 280 คน

รายไดโ้ดยรวมต่อปี

ประมาณ 200 ลา้นบาท



© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP 
SE or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its 
distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or 
warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. 
The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty 
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional 
warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or 
any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, 
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and 
functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason 
without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they 
should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered 
trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names 
mentioned are the trademarks of their respective companies. 

See www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.

www.sap.com/contactsap
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