
บริษทัอาร์ซีเค รุ่งเจริญ มีการผลิตและจาํหน่ายรถพว่งและรถก่ึงพว่งมามากกวา่ 35 ปี เพื่อรองรับความตอ้งการของ

ลูกคา้ ทาํใหบ้ริษทัมีการขยายฐานการผลิต ดว้ยช่ือใหม่ "อาร์ ซี เค อินดสัตรี" เพื่อตอกย ํ้าความเป็นผูน้าํดา้นการผลิต

และจาํหน่าย รถพว่ง รถก่ึงพว่ง และตวัถงัรถบรรทุกมากมายหลายรุ่น อาทิ รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกวตัถุอนัตราย รถ

บรรทุกรถยนต ์ รถดมัพ ์ และตวัถงัรถบรรทุกแบบพิเศษ ท่ีไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูป้ระกอบการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

ซอฟตแ์วร์ SAP Business One® ช่วยเพิ่ม Productivity และลดขั้นตอนการทาํงาน จึงช่วยขจดัปัญหาดา้น Human 

Error ใหก้บับริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

SAP Business One® 

คือซอฟตแ์วร์ ERP ท่ีช่วยแกปั้ญหาดา้น Human Error ไดดี้ท่ีสุด



SAP Business One® คือซอฟตแ์วร์ ERP ท่ีช่วยแกปั้ญหาดา้น Human Error ไดดี้ท่ีสุด

“ระบบ SAP Business One® ท่ีช่วยใหล้ดขอ้ปัญหาดา้น Human 

Error ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานเพิ่มข้ึน 

98-99 เปอร์เซ็นต”์

คุณชาคริต ชยัตระกลูทอง ตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

บริษทั อาร์ซีเค รุ่งเจริญ จาํกดั

40 %
ขั้นตอนการทาํงานลด

ลง

99 %
ประสิทธิภาพการทาํงาน

เพิ่มข้ึน

Featured Partner

ก่อนการติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One : อุปสรรค และ โอกาส

• ก่อนหนา้น้ีบริษทั อาร์ซีเค รุ่งเจริญ จาํกดั ยงัมีการจดัเกบ็บนัทึกขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีมีมากกวา่ 400 รายการในรูปแบบ Manual ผา่นระบบ Microsoft Excel 

อยู ่ซ่ึงระบบ Microsoft Excel น้ีไม่สามารถตอบโจทยเ์ร่ือง Productivity ส่งผลใหก้ารทาํงานนั้นเกิดขอ้ผดิพลาดและเกิดการสะดุดจาก Human Error ฝ่ายบญัชี

ไม่สามารถปิดงบการเงินไดท้นัเวลา

ทาํไมเลือกท่ีจะติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One  กบั บริษทั เบก็ซ์ซิส  จาํกดั
• เน่ืองจากซอฟตแ์วร์ SAP Business One เป็นซอฟตแ์วร์อิสระท่ีมีการพฒันาอยูต่่อเน่ือง สามารถแกไ้ข ปรับปรุง ต่อยอดระบบใหมี้ความเหมาะสมกบัวตัถุ

ประสงคก์ารทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และดว้ยช่ือเสียงดา้นความมัน่คงของบริษทั SAP ในระดบัสากลแลว้ นั้นทาํใหบ้ริษทั อาร์ซีเค รุ่งเจริญ จาํกดั รู้สึก

ไดท้นัทีวา่ซอฟตแ์วร์ SAP Business One นั้นคุม้ค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั Vendor เจา้อ่ืนๆ

• ทีมงานของบริษทัเบก็ซิส พาร์ทเนอร์ของ SAP นั้นมีความเขา้ใจถึงปัญหาของการทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยสามารถนาํเสนอโซลูชัน่ท่ีดีท่ีสุด เพื่อใชแ้ก้

ปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งตรงจุด และสามารถดูแลซพัพอร์ดระบบไดอ้ยา่งดีเยีย่ม ตั้งแต่ Set-Up Support จนกระทัง่ Go-Live และยงัมีบริการ Daily Operating 

Support หลงัการติดตั้งระบบ จึงทาํใหรู้้สึกพอใจและประทบัใจในบริการของบริษทัเบก็ซิส เป็นอยา่งมาก

หลงัการติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One : ผลลพัธ์ท่ีได้
• ระบบ SAP Business One สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลการทาํงานทั้งหมดจากทุกแผนกใหอ้ยูร่วมกนัไดใ้นรูปแบบ Real Time ส่งผลใหก้ารส่ือสารระหวา่งแผนก

มีความโปร่งใส ขอ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจน สามารถตรวจสอบขอ้ผดิพลาดการทาํงานยอ้นหลงัไดทุ้กเวลา จึงทาํให ้ Human Error ลดลง Productivity 

เพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั

• ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผา่นระบบ SAP Business One นั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความเช่ือมโยงกนัทั้งระบบ ส่งผลใหฝ่้ายสตอ็กสินคา้สามารถควบคุมวางแผน

วตัถุดิบ Material Requirements Planning ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

• ระบบ SAP Business One สามารถวเิคราะห์ตน้ทุนต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความคล่องตวัในการทาํงาน จึงทาํใหป้ระหยดัเวลาและขั้นตอนในการจดัเกบ็

บนัทึกขอ้มูลลงกวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์ฝ่ายขายทราบถึงตน้ทุนสินคา้ท่ีแทจ้ริง สามารถแจง้ราคาสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดท้นัเวลา 

• โมดูลการทาํงานบญัชีของซอฟตแ์วร์  SAP Business One นั้นมีฟังกช์ัน่การทาํงานท่ีครอบคลุมครบตรงตามความตอ้งการ โดยผูใ้ชส้ามารถแกไ้ข อพัเดท

ขอ้มูลต่างๆไดเ้องในรูปแบบ Real Time ส่งผลใหฝ่้ายบญัชีสามารถปิดงบการงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา ไม่ตอ้งมีการทาํงานแบบ Manual ผา่นโปรแกรม 

Microsoft Excel อีกต่อไป

• ระบบ SAP Business One รองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผนกลยทุธ์การแข่งขนัในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ช่ือบริษทั

บริษทั อาร์ซีเค รุ่งเจริญ จาํกดั

ชลบุรี ประเทศไทย 

https://www.rckindustry.com/ 

ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑ ์และ บริการ

ผลิตและจาํหน่ายรถพว่ง

และรถก่ึงพว่งทุกชนิด

Featured Solution

SAP Business One
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จาํนวนพนกังาน

ประมาณ 250 คน

รายไดโ้ดยรวมต่อปี

ประมาณ 750 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.
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