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ทางบรษัิทฯ  ใหค้วามสำคญักับการบรกิารเป็นหลกั  จากการทำสำรวจอยา่งสมำ่เสมอ  พบวา่ลูกค้ากว่า 10,000 Site
ในประเทศ ยังคงใช้ซอฟท์แวร์   และบริการจากเราสูงถึง  95 % ส่วนใหญ่ให้คะแนนความพอใจสินค้าและบริการของเรา
มากกว่า  7   ใน  10    และบางสว่น ยังใหค้ะแนนความพอใจสงูมาก

จากการสำรวจพบว่า  ลูกค้าที่เลิกใช้ มักจะมีสาเหตุมาจากการที่เรามีข้อมูลของลูกค้าไม่เพียงพอตั้งแต่ขั้นตอนการขาย
อีกทั้ง ขณะนี้ซอฟท์แวร์ของเรา  ได้ขยายวงกว้างออกไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพการ

บริการของเรา  และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง ที่จะได้รับคำตอบว่า “ สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ ? ” ตั้งแต่ก่อนการตัด
สินใจซือ้สินค้าและบรกิารของเรา     จึงขอความกรณุาตอบคำถามเบือ้งตน้  เก่ียวกับกิจการของทา่น    เพ่ือใหท้างบรษัิทฯ
ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำสินค้าและบริการของเรา   ไปใช้บริหารงานองค์กรของท่าน

1. บรษิทั....................................................................................................................................................................................
ทีอ่ยู่.......................................................................................................................................................................................
โทร / แฟก็ซ.์.........................................................................................................................................................................
ทีอ่ยู่ทีจ่ะ Implement ระบบ...................................................................................................................................................
.............................จงัหวดั......................................โทร....................................................แฟก็ซ.์..........................................

2.โครงสรา้งขององคก์ร ( ORGANIZATION CHART )
 บริษัทจำกดั     บริษัทมหาชน       บรษิทัรว่มทนุกบัประเทศ...............................  .................................

 มบีรษิทัในเครอืทัง้หมด.....................บรษิทั                                       มสีาขาทัง้หมด.......................สาขา
 มฝ่ีายทัง้หมด.....................................ฝ่าย                                            มีแผนกทัง้หมด.....................แผนก
 อ่ืน ๆ.................................................................................................................................................................................
 การวเิคราะหจ์ากรายงานทีเ่ปน็ภาษาองักฤษ               จำเปน็  ไมจ่ำเปน็

3. ประเภทธรุกิจ  หากมหีลายประเภท กรุณาใสห่มายเลขตามลำดบัธรุกิจหลัก
 ซือ้มา - ขายไป              บริการ                 ผลิต                    นำเขา้ - ส่งออก                 ................................
 ตวัอย่างประเภทสนิคา้ , บรกิาร 1 ................................................................ 2 ................................................................
 Brand Name  ทีเ่ปน็ทีรู้่จกัทัว่ไป .........................................................................................................................

4. ปจัจบุนัมซีอฟทแ์วรร์ะบบบญัชใีชใ้นการทำงานหลกัขององคก์รหรอืไม่   ม ี                   ไมม่ี
 ถ้าม ี โปรดระบช่ืุอซอฟทแ์วร.์...............................................................................................................................
 ปญัหาจากการใชง้านซอฟทแ์วรเ์ดมิ / ปจัจบุนั......................................................................................................
 ซอฟทแ์วร์ดังกลา่วทำงานบน              DOS               WIN 95  WIN 98           ....................
 ใช ้Database ( DBMS )          Informix   Version ................     Oracle  Version ................................................

     DB2  Version ........................       SQL  Version .........................         ..................Version....................
 ใชง้านแบบ             Stand alone              LAN ...............................................

                    Client / Server          ........................................................
 จำนวนเครือ่งคอมพวิเตอรท่ี์ใช้งานอยูใ่นองคก์ร ....................................เครือ่ง

 มีผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร ์/ MIS Staff หรือไม ่?         ม.ี...........คน  ไมมี่
 อ่ืน ๆ.................................................................................................................................................................................

ATTN : คณุ......................................................  ฝ่าย..................................       กรุณาสง่กลับมาทีเ่บอร์ 0-2733-2143

บรษิทั.................................................................  โทร..................................   กรณีมี PV/DL..................................Bright and Brighter Co., Ltd.
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5. รายละเอยีดเฉพาะธรุกิจ ท่ีเปน็งานหลกั ( Key Factor ) ขององคก์ร
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

6. กำหนดเวลาทีจ่ะเรมิใชง้าน Software Formula / Forma
6.1 เรว็ทีส่ดุ              ภายใน 2 สปัดาห ์         ภายใน 1 เดอืน          อ่ืนๆ
6.2 งบประมาณทีป่ระมาณไวเ้พ่ือจัดหา Software มาใชภ้ายในองคก์รณป์ระมาณเทา่ไหร่

 น้อยกว่า 50,000        100,000-300,000         400,000-700,000   มากกวา่ 700,000

 7.กรุณาเขยีน FUNCTION การทำงานของแตล่ะฝ่าย มาพอสงัเขป โดยระบขุ้อมูลของฝา่ยทีจ่ะใชซ้อฟทแ์วร์

1.  ฝ่าย.................................................................................... จำนวนพนกังาน ..................................................คน
ลักษณะงาน..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
โปรดระบชุ่วงทีง่านมปีรมิาณมากทีส่ดุ ................................... เพราะ ........................................................................................

2.  ฝ่าย.................................................................................... จำนวนพนกังาน ..................................................คน
ลักษณะงาน..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
โปรดระบชุ่วงทีง่านมปีรมิาณมากทีส่ดุ ................................... เพราะ ........................................................................................

3.  ฝ่าย.................................................................................... จำนวนพนกังาน ..................................................คน
ลักษณะงาน..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
โปรดระบชุ่วงทีง่านมปีรมิาณมากทีส่ดุ ................................... เพราะ ........................................................................................

4.  ฝ่าย.................................................................................... จำนวนพนกังาน ..................................................คน
ลักษณะงาน..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
โปรดระบชุ่วงทีง่านมปีรมิาณมากทีส่ดุ ................................... เพราะ ........................................................................................

8. รายละเอยีดเกีย่วกับข้อกำหนดทางดา้นบญัชีขององคก์ร
 อัตราภาษมูีลค่าเพิม่ ( VAT Rate )

   0%  1.5%  7%  10%   ไมอ่ยู่ในภาษมูีลค่าเพิม่
 การคดิภาษมูีลค่าเพิม่เปน็แบบ                     คิดภาษแียกนอก                     คิดภาษรีวมใน
 การบนัทกึรายการบญัชีของ สินค้า ใช้ระบบใด
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 ระบบบญัชสิีนคา้แบบตอ่เนือ่ง ( Perpetual )    ระบบบญัชสิีนคา้วันสิน้งวด ( Periodic )  ............
 การบนัทกึรายการบญัชีของ วัตถดุบิ ใช้ระบบใด

 ระบบบญัชสีนิคา้แบบตอ่เนือ่ง ( Perpetual )  ระบบบญัชีสินคา้วันสิน้งวด ( Periodic )  .............
 การตรีาคา สินค้าคงเหลอื แบบสิน้งวดใชวิ้ธใีด

 วิธีเขา้กอ่น-ออกกอ่น ( FIFO )  วิธีถัวเฉลีย่ถ่วงนำ้หนกั ( Average )
 วิธืกำหนดราคาสนิคา้เฉพาะ ( Specific )  ......................................................................

 การตรีาคา วัตถดุบิคงเหลอื แบบสิน้งวดใชวิ้ธใีด
 วิธีเขา้กอ่น-ออกกอ่น ( FIFO )  วิธีถัวเฉลีย่ถ่วงนำ้หนกั ( Average )
 วิธืกำหนดราคาสนิคา้เฉพาะ ( Specific )  ......................................................................

 ดูรายงานเกีย่วกับต้นทุนของสนิค้าหรือวัตถุดิบในระดบัใด
 ต้นทนุรวมของแตล่ะสาขา             ต้นทนุแยกแตล่ะคลังสนิคา้  .................................

 มีการสง่รายงานใหกั้บกรมสรรพสามติหรือไม ่?                       ม ี       ไม่มี
 มีการใชห้น่วยเงนิเปน็เงนิสกลุอ่ืนหรือไม ่( Multi Currency ) ?  มี  ไมมี่
 มีการกำหนดนโยบายราคาในการขายหรอืไม่  มี  ไมมี่

9.รายละเอยีดเกีย่วกับข้อมูลและปรมิาณรายการ
9.1 งานบญัชี

 ในผังบัญชีท่ีใช้งาน แบ่งหมวดบญัชีออกเปน็.................หมวด
 มีจำนวนหลกัของรหสับัญชีมากทีสุ่ด ......................หลัก
 รหัสบญัชเีปน็                ตวัเลขเทา่นัน้  ตัวเลขผสมกบัตัวอักษร เช่น .........................................
 เรียกดรูายงานงบการเงนิตามกลุม่บญัชี หรือไม่  ใช่  ไมใ่ช่
 เรียกดรูายงานงบการเงนิ Consolidate ระหว่างบรษัิทในเครอืหรือไม่  ใช่  ไมใ่ช่
 เรียกดรูายงาน งบกำไร-ขาดทนุ เปน็ Profit Center หรือ Cost Center หรือไม่  ใช่  ไมใ่ช่
 เรียกดรูายงาน งบดลุ เปน็ Profit Center หรือ Cost Center หรือไม่  ใช่  ไมใ่ช่

9.2 สินคา้
 จำนวนรายการของสนิคา้มี                            หลักพัน       หลักหมืน่       .......................
 จำนวนหลกัทีม่ากทีสุ่ดของ รหัสสนิคา้ ม ี............................. หลัก
 จำนวนรายการของวตัถุดิบม ี                         หลักพัน       หลักหมืน่       .......................
 จำนวนหลกัทีม่ากทีสุ่ดของ รหัสวตัถดุบิ ม ี.......................... หลัก
 จำนวนคลงัสนิคา้สำเรจ็รปู จำนวน .............คลงั   / คลงัวตัถุดิบ .............คลงั         ทัง้หมด ...................คลงั
 มีข้ันตอนการปรบัยอดสนิคา้ในคลงัหรือไม ่?  มี ไม่มี
 มีการโอนสนิคา้จากสาขาหนึง่ไปอกีสาขาหรอืไม ่?  มี ไม่มี
 มีการเบกิวัตถุดิบเพ่ือนำไปผลติหรือไม่ ?  มี ไม่มี
 มีการบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูปท่ีได้จากการผลติหรือไม่ ?  มี ไม่มี
 มีการเบกิใชวั้สดส้ิุนเปลอืงเพือ่นำไปใชง้านดว้ยหรือไม ่?  มี  ไมมี่
 มีการกำหนด Reorder Point,Safety Stock และ E.O.Q. หรือไม ่?  มี  ไมมี่
 มีการเรยีกช่ือสินคา้ทีซ้ื่อจาก Supplier ต่างจากสนิคา้ทีมี่หรือไม ่?  มี  ไมมี่
 อ่ืน ๆ  ........................................................................................................................................................................
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9.3 งานขาย
 จำนวนรายชือ่ลูกคา้มี  หลักพัน  หลักหมืน่  ................................
 จำนวนหลกัของรหัสลูกคา้ สงูสดุม ี......................... หลัก ตวัอย่างรหสั..................................................................
 ปริมาณเอกสารการขายสดตอ่วันมี  หลักสบิ  หลักร้อย  ............................
 ปริมาณเอกสารการขายเชือ่ต่อวันมี  หลักสบิ  หลักร้อย  ............................
 มูลค่าขายสงูสดุตอ่ 1 Invoice อยู่ในหลกั  หลักพัน  หลักหม่ืน  ............................
 วิธีการออกเอกสารการขายแบบใด      แยกออก Invoice และใบเสรจ็รับเงนิ  ออกเปน็ชุด
 จำนวนสนิคา้ใน 1  Invoice                โดยเฉลีย่มี .......................... รายการ สูงสุดมี .......................... รายการ
 มีการกำหนดนโยบายราคาขายและสว่นลด (รวมของแถม) ของงานขายหรอืไม ่?  ม ี    ไมม่ี
 มีข้ันตอนจดัทำใบเสนอราคาขาย หรือไม ่?  ม ี    ไมม่ี
 มีข้ันตอนจดัทำใบสัง่ซือ้จากลกูคา้ ( Sale Order ) หรือไม ่?  มี  ไมม่ี
 มีข้ันตอนจดัทำใบวางบลิเพ่ือติดตามหนีลู้กคา้ หรือไม ่?  มี  ไมม่ี
 มีการอนมัุติวงเงนิเครดติเทอม หรือไม ่?  มี  ไมม่ี
 มีการกำหนดลกูคา้ Black List หรือไม ่?  มี  ไมม่ี
 มีการตรวจสอบวงเงนิเครดติของลกูหนีแ้บบใด  แยกแตล่ะสาขา  รวมทัง้บรษิทั  ขา้มบรษัิท
 มีการตดัหนีลู้กหนีแ้บบใด  แยกแตล่ะสาขา  รวมทัง้บรษิทั  ขา้มบรษัิท
 อ่ืน ๆ  ........................................................................................................................................................................

9.4 งานซือ้
 จำนวนรายชือ่เจ้าหน ี้มี  หลักพัน  หลักหม่ืน  ............................
 จำนวนหลกัของรหัสเจา้หน ีส้งูสดุม ี...................... หลัก       ตวัอย่างรหสั .............................................................
 มีการกำหนดวงเงนิเครดติของเจา้หนีห้รือไม ่?  มี  ไมม่ี
 มีข้ันตอนจดัทำใบขออนมัุติจดัซือ้ หรือไม ่?  มี  ไมม่ี
 มีข้ันตอนจดัทำใบสัง่ซือ้ หรือไม ่?  มี  ไมม่ี
 ปริมาณเอกสารการซือ้เช่ือต่อวันมี  หลักสบิ  หลักร้อย  ............................
 ปริมาณเอกสารการซือ้สดตอ่วันมี  หลักสบิ  หลักร้อย  ............................
 มูลค่าซือ้สูงสดุตอ่ 1 Invoice อยู่ในหลกั  หลักพัน  หลักหม่ืน  ............................
 มีการตรวจสอบวงเงนิเครดติของเจา้หนีแ้บบใด  แยกแตล่ะสาขา   ดูรวมทัง้บรษัิท (รวมทกุสาขา)

9.5 งานการเงนิ
 จำนวนสมดุบญัชีเงนิฝากธนาคารมก่ีี ..............เล่ม
 ปริมาณเชค็หรือรายการธนาคารทีน่ำฝากตอ่สัปดาหม์ ี         หลักสบิ  ............................
 มีการใชส้มดุเชค็ร่วมกนัในหลายสาขาของบรษัิทหรือไม ่(จ่ายเชค็ขา้มสาขา)  มี  ไมมี่

10  สินทรพัย์
 จำนวนสนิทรพัย์ท่ีมี  หลักพัน  หลักหม่ืน  ............................
 จำนวนหลกัของรหัสสนิทรพัย ์สงูสดุม ี...................... หลัก ตวัอย่างรหสั ..............................................................
 วิธีการคดิคา่เสือ่มราคาใชแ้บบใด          แบบเสน้ตรง  แบบลดนอ้ยถอยลง  ............................
 การบนัทกึบญัชีค่าเสือ่มฯ แบบใด    ทำทกุเดอืน         ทำปลีะครัง้  ............................

ผู้ใหข้อ้มลู .......................................................                ตำแหนง่ ..................................................................
               ( ....................................................... )              วันทีใ่หข้อ้มลู     ................./................./.................


