
บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2556 โดยมีการผลิต-จดัจาํหน่าย เส้ือผา้กีฬาและอุปกรณ์กีฬาทุก

ประเภทท่ีมีมาตรฐาน ภายใตแ้บรนด ์ White Label, BMMF10, Hooray Better Shake และแบรนดอ่ื์นๆอีก

มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ

ฟังกช์ัน่ Query Report ของซอฟตแ์วร์ SAP Business One® มีความยดืหยุน่ในการทาํงาน สามารถเพิ่ม

หรือแกไ้ขขอ้มูลต่างๆไดเ้อง จึงทาํใหฝ่้ายบญัชีสามารถจดัทาํรายงานไดถู้กตอ้ง ปิดงบการเงินไดท้นัเวลา

SAP Business One® 

คือซอฟตแ์วร์ ERP ท่ีช่วยทาํใหก้ารจดัทาํรายงานบญัชีกลายเป็นเร่ืองท่ีง่าย



SAP Business One® คือซอฟตแ์วร์ ERP ท่ีช่วยทาํใหก้ารจดัทาํรายงานบญัชีกลายเป็นเร่ืองท่ีง่าย

“SAP Business One® เป็นโปรแกรมท่ีมี Data Center จึงช่วย

ทาํใหง่้ายต่อการคน้หาขอ้มูล”

คุณดวงใจ พรหมวเิศษ ตาํแหน่ง Chief Financial Officer

บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต จาํกดั

90 %
สามารถปิดงบบญัชีได้

เร็วข้ึน

50 %
ประสิทธิภาพการทาํงาน

เพิ่มข้ึน

Featured Partner

ก่อนการติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One : อุปสรรค และ โอกาส
• ก่อนหนา้น้ี บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต จาํกดั นั้นไดมี้การใชร้ะบบซอฟตแ์วร์บญัชีแบบเก่า ท่ีไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลจากทุกแผนกใหร้วมอยูใ่น

แพลตฟอร์มเดียวกนัได ้ จึงทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการประมวลผลขอ้มูล ส่งผลใหฝ่้ายบญัชีไม่สามารถแกไ้ขรายงาน หรือเรียกดูขอ้มูลงบ

การเงินต่างๆในรูปแบบ Real Time ได ้ทาํใหย้ากต่อการจดัทาํรายงานสรุปผลกาํไร ขาดทุน ในแต่ละเดือน

ทาํไมเลือกท่ีจะติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One  กบั บริษทั เบก็ซ์ซิส จาํกดั
• เน่ืองจากซอฟตแ์วร์ SAP Business One เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีมาตรฐานบญัชี ไดรั้บการยอมรับจากกรมสรรพกร โดยมีฟังกช์ัน่การทาํงานท่ี

ครบถว้น ตรงต่อความตอ้งการของบริษทั และมี Data Center ท่ีช่วยในการรวบรวมขอ้มูลต่างๆไดใ้นรูปแบบ Real Time

• จากการท่ีไดป้รึกษา พดูคุยกบับริษทัเบก็ซ์ซิส พาร์ทเนอร์ของ SAP แลว้นั้น ทาํใหท้างบริษทัรู้สึกไดท้นัทีวา่ บริษทัเบก็ซ์ซิส นั้นมีทีมงานท่ีมีค

วามเป็นมืออาชีพ สามารถใหค้าํปรึกษา และแนะนาํขอ้เสนอแนะการแกไ้ขปัญหาต่างๆใหก้บัทางบริษทัไดดี้ท่ีสุด เม่ือเทียบกบั Vendor เจา้อ่ืนๆ 

อีกทั้งยงัสามารถติดตั้งระบบไดต้รงตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอี้กดว้ย

หลงัการติดตั้งซอฟตแ์วร์ SAP  Business One : ผลลพัธ์ท่ีได้
• ระบบ SAP Business One มี Data Center ท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูลจากทุกแผนกเขา้ไวด้ว้ยกนัในรูปแบบปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึง

ทาํใหก้ารประมวลผลขอ้มูลนั้นเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ชดัเจน ง่ายต่อการคน้หาและตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน

• ฟังกช์ัน่ Query Report ของระบบบญัชี SAP Business One นั้นเป็นฟังกช์ัน่ท่ีมีความคล่องตวัเป็นอยา่งมาก โดยผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ข ปรับปรุง 

รูปแบบรายงาน แพลตฟอร์ม ขอ้มูลต่างๆไดเ้อง จึงทาํใหส้ะดวกต่อการจดัรายงานสรุปผลประเภทต่างๆ ฝ่ายบญัชีสามารถปิดงบการเงินไดเ้ร็ว

ข้ึน 90 เปอร์เซ็นต์

• ระบบบญัชีของ SAP Business One สามารถบนัทึกขอ้มูลลูกหน้ีไดโ้ดยอตัโนมติั โดยผูใ้ชง้านไม่สามารถแกไ้ข เพิ่ม ลดขอ้มูลลูกหน้ีไดเ้อง จึง

ทาํใหห้น้ีเสียท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ขอ้มูลท่ีไดมี้ความปลอดภยั เช่ือถือได้

• ระบบ SAP Business One มีความยดืหยุน่ในการทาํงาน โดยฝ่ายสตอ็กสินคา้สามารถ แกไ้ข เพิ่ม ขอ้มูลอาย ุ สินคา้ประเภทต่างๆใหต้รงตาม

ความเป็นจริงได ้ จึงทาํใหก้ารควบคุมสตอ็กสินคา้นั้นมีความเป็นมาตรฐาน สามารถจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีอายเุกินอยูใ่นสตอ็กเกินกวา่ 4 ปีไดท้นั

เวลา

ช่ือบริษทั

บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต จาํกดั

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

https://www.warrix.co.th 

ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑ ์และ บริการ

ผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้

และอุปกรณ์กีฬาทุก

ประเภท

Featured Solution

SAP Business One
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จาํนวนพนกังาน

ประมาณ 200 คน

รายไดโ้ดยรวมต่อปี

ประมาณ 600 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

Follow us


